
TEMPO — bom, nevoeiros
nela manhã, imnsmndo a
Instável c/ohuvns.. TKMPE-
RATVRA — em elevação,
declinando após. VENTOS
variável», fracos a modera-
dos. MÁXIMA — 2(».0, Mt-
NI MA — 13.8. (Mais deta-
lhes na Agenda JB, pág. 14)

JORNAL DO
Rio dè Janeiro — Sexta-feira, 17 de julho de 1964

BRASIL
Ano LXXIV — N.° 167

APROVADA PRORROGAÇÃO DE CASTELO
S. A. JORNAL DO BRASIL

End.Tel.JORBRASIL
Av. Ria Branco, 110/112

(GB) — Tel. Rede
Interna 22-1818. Sucursais:
Rúa Barão de Itapetininga,
151 - conj. 21/22 (SP) —
Tcl. 32-8702. Av. W-3, Qua.
dra 16, c/ 82 (Brasilia),
Tel. 2-8866. Rua dos Ta.
maios, 200, 22.° and. — Tel.
2-5848 (B. Horizonte) —
Correspondentes: P. Ale.
gre, Curitiba, Salvador, R&
cife. Natal, Estado do Rio,
Washington, Nova Iorque,
Paris. PREÇOS - VENDA
AVULSA: Est. da Guana.
bara e Estado do Rio:
Dias úteis, Crf 50,00 —
Domingos, CrS 100,00. De,
mais Estados da Federa
ção: Dias úteis, Cr$ 100,00

Domingos, Cr$ 200,00,
Entrega domiciliar: Ano

Cr$ 12500,00; Semes-
tre — CrS 6500,00; Tri

¦mestre — CrS 3500,00;
Mès — CrS 1300,00. Assina
tura Postal: Ano — CrS
8000,00. Sem. CrS 4000,00
ACHADOSE
PERDIDOS
ATENÇÃO — Perdeu-se uma
pasta cora livro, de Registro
de Compras número 1 e dl-
versos documentos importan-
tes ao mesmo, do ano 1963.
Gratiflca-se quem entregar a
firma Decorações. Esquadrias
e Móveis Ltda.. na Rua S&o
JoSo Batista, 82, térreo. —
Rio de Janeiro. 14 de julho
do 1964. — 'Antônio Gonçal-
ves Moreira.
ANTÔNIO DA MOTA JÚNIOR
perdeu sua Carteira Proíis.
sional. Pede-se a quem en
controu entregar na Rua Jo
sé dos Reis, 35 ou telefonar
para: 49-8099, das 3 as 13 ho
ias. exceto aos domingos. -
Gratiflcn-se.
ARQUITETO — Perdeu Jogo
de plantas no Interior de t%<
xl, de S. José pí Praça Repú
blica. Gratifica-se a quem
devolver. Tel.: 25-4027.
CACHORRO pêlo arame ama
relo, desapareceu dia 14 úl-
timo da Rua Sorocaba, 200.
Botafogo. Atende pelo nome
de Toni. Gratlfica-se multo
bem a auem der Informações
ou entregar endereço acima
ou tel. 26-6363.
CRS 100 mU de gratificação
—, Pisrdeu-se tima frnnquolrfi
cinza mm ônibus que deixou
Petrópolis 4'.a-felra ultima, >.s
ifth I3m e chegou ao Rio rs
19h.30in. contendo objetos de
cstiraa;áo. Cartas pam 01272,
na portaria dêste Jornal.
CARTEIRA PERDIDA — Pei-
deu-se carteira CREA
] 1322-D, pertencente ao Engo.
ARY ORIND, residente • na
Rua Cel. Agostinho, n. 113,
sobrado.
POI EXTRAVIADO o Alvar!
de Localização de 002 410, da
firma Ramon Garrido Salga,
do, estabelecida na Rua Qui-
to n. 109, na Penha.
POI EXTRAVIADO, desde o
ano de 1962, o alvará de n.°
74 273 pertencente a Moacir

. Alves do Mendonça, clrur
glRo-dentlsta residindo atual
monte em Minas Gerais.'
GRATIFICA-SE a quem
achou a placa trazeira do
caminhão n. 60-335 no traje-
to da Rio-Petropolls, entre
Parada Angélica e Olaria.
Tel: por favor Sr. Batista —
30-3271.
OFICIAL de Justiça. Luis
Carlos W. de Carvalho perdeu
todos os seus documentos.
Tel. 36-7935,
PERDEU-SE o talío de notas
fiscais da firma Galeria Bo.
tafogo Papéis e Vidros Ltda.
estabelecida na Rua da Pas-
sagem. 19, em Botafogo, «érle
n° 3851 a 3900. Pede-se a
quem o encontrou entregar
no endereço acima que será
gratificado.
pede-SE a quem achou notrajeto da Av. Pres. Vargas,
435. à Hua do Senado, 213, os
livros Registro de Compras
e Registro do Pagamento doImposto (por verba) mod. l,
da firana J. Greco — Publici-
dade' Representações, teleío-
nar para 23-9100 ou entrega-
los na Av. Pros. Vargas, 435,
s/ 304, que sei-â. gratificado
PERDEU-SE o Alvará de Li-cença n.o 179 145, de Repre-sontações Damasco Ltda., gra-tlflcando-se a quem entre-
gar na Rua Acre n.» 47. 3,o
andar, sala 305
PERDEU-SE no trecho com-
preendido entre a Avenida
Rio; Branco e a Rua Viscon
de de Inhaúma n.o 134, o Al
vara de Localização do Sin
dicato dos Conferentes i
Consertadoros de Carga
Descarga nos Portos dos Es-
tados da Guanabara e Rio
de Janeiro. Gratifica-se a
quem o encontrar — 23-4198
POSTO Silomar de Combus-
tiveis e Accessórios Ltda., fir-
ma estabelecida na Av Nél-
sor. Cardoso,' 1 130, declara,
para os Uns de direito, queíoram perdidos os seus livros
do Registro de Duplicatas eCopiador de Faturas e soli-cita, a quem os encontrar, a
gentileza de encaminhá-los
ao endereço acima.
PEH.UKU-BE a carteira deidentidade n.o 906 742 e ti-tulo de eleitoral n.° 23 307
ÍT ,Gl'?í1£Lca"se a Quem achar.Tol. 28-7636 — Rua PereiraNunes, 82.

EMPREGOS
AUXILIARES DE
ESCRITÓRIO
AUXILIARES DE ESCRITO-RIO — Firma recém-insta-lada necessita urgente de 5rapazes e 5 moças maiorese menores para trabalharemnos setores de arquivo, no-tas fiscais, e faturamento.Salários de acordo com a ca-pacidade. Tratar com Ana:Rua Conde de Bonfim, 369,
grs. 405-407, Tijuca.

Wagner nega
demissão
de interinos

O Diretor-Geral do
DASP desmentiu, ontem,
em nota oficial, que hou-
vesse proposto ao Presi-
dente Castelo Branco, em
seu despacho de anteon-
tem, a demissão de todos
os interinos e nomeação
dè todos os concursados
para as respectivas va-
gas. Desmentiu igual-
mente que houvesse man-
dado fazer o levantamen-
to de todos os interinos
de Brasília-

À noite, num programa
de televisão, o Sr. Wagner
Estelita defendeu a men-
sagem presidencial pro-
pondo emenda à Consti-
tuição para possibilitar
a equiparação dos venci-
mentos dos servidores dos
três podêres, pois a pro-
vidência está incorporada
à política salarial com a
qual se pretende norma-
lizar o sistema de paga-mentos no Serviço Pú-
blico. (Pág. 5)

O CANDIDATO DA FAMÍLIA
¦.;.: %,;.¦'.: z. .,'.,. 
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Com a neta lao colo, Goldwater posa com a jamilia, após sua escolha pelos republicanos (AP)

O Congresso aprovou, hoje, às 5 horas e 20 minutos,-.V
prorrogação do mandato do Presidente Castelo Branco até
15 de março de 1987, em primeiro turno, marcando paratôrça-íelra a segunda votação. Ao se encerrar a votação,
houve tumulto no plenário, pois vários deputados acusa-.-.
vam apenas 204 votos a favor, quando o mínimo necessário
seria 205. O Sr. Auro de Moura Andrade, depois de criar.
uma comissão de verificação, anunciou que a subemenda
estava aprovada, pois o 205° voto, do Sr. Luís Bronzeado,
era a favor'da prorrogação. No Senado, a prorrogação íoi
aprovada por 43 a 6.

Por 314 votos a 32, às 2h30m de hoje, ficou estabelé-
cida, com base na subemenda Ulisses Guimarães, a maio-
ria absoluta para a eleição do Presidente da República,
que, caso não seja alcançada, condicionará a posse do can-
didato mais votado à aprovação do Congresso.

Com a aprovação das duas subemendas, ficou assim,
redigida a emenda constitucional:

"Art. 38 — A Eleição para Deputado, Senador, Presi-
dente e Vice-Presidente da República far-se-á simultânea-
mente em todo o País."

"Art. 39 — O Congresso Nacional reunir-se-á, na Capi-
tal da República, a 1 de março de cada ano, e funcionará
até 1 de dezembro."

"Art. 81 — 0 Presidente da República será eleito, em;,
todo o País, 120 dias antes do término do período presir'
dencial, por maioria absoluta de votos, excluídos, para a
apuração desta, os em branco e os nulos.

Parágrafo 1.° — Não se verificando a maioria absoluta,
o Congresso Nacional, dentro de 15 dias após haver rece-
bido a respectiva comunicação do. Presidente do Tribunal
Superior Eleitoral, reunir-se-á em sessão pública, para se
manifestar sobre o candidato mais votado, que será con-
siderado eleito se, em escrutínio secreto, obtiver metade»
mais um dos votos dos seus membros.

Parágrafo 2.° — Não se verificando a maioria abso-
luta referida no parágrafo anterior, renovar-se-á, até
30 (trinta) dias após a eleição em todo o País, à qualconcorrerão os dois candidatos mais votados, cujos regis-
tros estarão automaticamente revalidados.

Parágrafo 4.° — O Vice-Presidente considerar-se-á
eleito em virtude de eleição do Presidente com o qual se
candidatar, devendo, para isso, cada candidato à Presi-
dência registrar-se com um candidato à Vice-Presidéncia.

ESCOLHA DE GOLDWATER ASSUSTA O MUNDO
NOVAS AMIZADES

JO Presidente Castelo""Branco recebeu ontem,
no Palácio do Planalto,
o Embaixador soviético,
Sr. Andrei Fomin, para
uma conferência que
durou cêrca de duas ho*
ras, cujos resultados não
foram.divulgados pela
Secretaria de Imprensa
da Presidência da Repú*
blica, nem pelo. diploma*
ta soviético, que se limi*
tou a fazer votos para a
breve retomada das rela-
ções Brasil-URSS, pràli*
camente paralisadas des*
de a Revolução, e dizer
que 

"foi a melhor pos*
sivel" a sua impressão
do Presidente da Repú*
blica, a quem veio co*
nhecer somente agora,
pois não compareceu à

sua posse.
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A escolha do Senador Barry Goldwater para
candidato do Partido Republicano à Presidência dos
Estados Unidos foi mal recebida pela imprensa de
todo o mundo, lendo o The Mirror, de Londres,
lembrado que se algo acontecesse ao Presidenta
Johnson — êle é cardíaco — o senador republicano
poderia chegar à Casa Branca, e "êsse seria um mau
Vllà" para os' Estados Unidos, 'para a Inglaterra^ &
para a Europa".

O Pravda, órgão oficial do Partido Comunista
da União Soviética, qualificou Goldwater como "o

mais reacionário, belicoso e aventureiro candidato
da história dos Estados Unidos", enquanto o So-
vieísMiya Rossiu disse que o Senador está apoiado
por uma coalizão de "grupos capitalistas mais agres-
sivos, racistas, inimigos do trabalho, cruzados anti-
comunistas e membros da Ku-Klux-Klan".

O jornal Asahi, de Tóquio, disse que 
"confia

ein que os democratas vencerão Goldwater nas pró-
ximas eleições presidenciais e suas normas políticas,
tão similares às dos comunistas irresponsáveis que
advogam a revolução e provocam o perigo de uma
guerra mundial de conseqüências catastróficas".
(Página 2) .'

APROVADO DIREITO DE VOTO A ANALFABETO
Pele faz
tabelinha
com Vera

Ao longo da Praia do Fia-
mengo, num encontro marca-
do — não foi possivel saber ao
certo se por êle ou por cia —
Pele, rei do futebol mundial,
e Vera Lúcia, rainha da; bele-
za carioca, conheceram-se,
passearam de niãos dadas, tro-
caram olhares por tabelinha e
Idéias sobre olés na passare-la do Maracanãzinho e no gra-
mado do Maracaná, e torna-
ram-se bons amigos.

Como tinham-se encontrado,
Pele e Vera despediram-se, en-
cantados um com o outro, e se
fizeram mútuas promessas: o
primeiro gol que êle, marcar
será em homenagem a ela;
o desfile dela nos Estados Uni-
dos será em honra dele. Tes-
temunha do encontro, Alberto
Jacob o documentou para oJORNAL DO BRASIL nas fo-tos que estão nas Páginas 1
e 6 do Caderno B.

Congresso
rejeita
divórcio

Trânsito vai SUNAB dá
mudar na aumento da
Pres. Vargas carne bovina

Por,208 votos contra 68, o
Congresso rejeitou, ontem, a
emenda do Deputado Nelson
Carneiro, estabelecendo o di-
vórcio para os casais : cuja
religião não proíba a disso-
lução do vínculo conjugai.
A votação foi 174 a 02 na
Câmara e de 34 a 6 no Se-
nado.

O maior adversário da-
emenda do Sr. Nelson Car-
neiro foi o Monsenhor Ar-
ruda Câmara, que, num dos
apartes, ouviu do Deputado
divorcista que os debates sô-
bre reconhecimento dos fi-
Ihos ilegítimos já o tinham
elevado a Monsenhor, espe-
rando agora que, com a der-
rubada da tese - do divórcio,
seja de nôvo promovido pela
Igreja."

O Diretor do Departamento
de Trânsito, Coronel Américo
Fontenele, divulgará hoje,
através da Secretaria de Se-
gurança Pública, o nôvo pia-
no de parqueamento da Ave-
nida Presidente Vargas, dan-
do aos carros que trafegam
no sentido da Candelária, até
as 10 horas, a pista central do
lado direito, para atingir o fi-
nal daquela.via.

Quem não observar o plano
será enquadrado na legislação
do trânsito, enquanto aquele
órgão inicia a divulgação das'
listas dos motoristas que fica-
ram sem as carteiras de habi-
litação, por reincidência (es-
tacionamento em locais proibi-
dos). As linhas de ônibus tam-
bém serão modificadas, (Pá-
gina. 9).

O preço da carne bovina no
comércio varejista vai sofrer
um reajustamento mínimo de
CrS 60 por quilo, em conse-
qüência do aumento de CrS 20
e CrS 30 nos preços dos dian-
teiros e traseiros, determinado
ontem pelo Conselho Delibera-
tivo da SUNAB.

Após reunião com Adminis-
tradores Regionais e os Secre-
tários de Segurança e Governo,
o Governador Carlos Lacerda
determinou ontem a feitura de
relatórios quinzenais sobre as
oscilações dos preços dos gene-
ros alimentícios, autorizando a
Policia a fiscalizar o cumpri-
mento das tabelas fixadas peio
Governo, depois de discutir,
durante duas horas, o problema
do abastecimento à Guanabara.
(Página 14)

Maioria da
OEA vota
contra Cuba

' Funcionários do Departamen-
to de Estado declararam on-
tem que existe uma maic-
ria latino-americana exigindo
"ação efetiva" contra o regime
cubano, a ser tomada na reu-
nião de consulta da OEA, ape-
sar dos votos do Chile, México,
Uruguai e Bolivia, contrários
às sanções.

A Comissão de Segurança da
Organização dos Estados Ame-
ricanos divulgou ontem um re-
latório especial em que anun-
cia as conclusões sobre a infil-
tração comunista em toda Amé-
rica Latina, "comprovada com
farta documentação e tendo
Cuba como seu principal foco
de irradiação", (Página 7)

O Congresso Nacional aprovou ontem, em prir
meiro turno, as emendas constitucionais que con-
cedem voto ao analfabeto e elegibilidade aos sài>
gentos e a todos os militares alistáveis, saudadas
pela bancada do PTB com palmas e exclamações de
alegria, como uma autêntica vitória popular. ,

A emenda que permite ao analfabeto votar nas
eleições municipais, sem caráter obrigatório, correu
sérios riscos até os últimos instantes da apuração,
quando a maioria absoluta de votos exigida pelo Ato
Institucional estava longe de ser alcançada, já quaudenistas e pessedistas votaram contra.

Alertadas pelos líderes Ernáni Sátiro e Martins
Rodrigues, as bancadas da UDN e PSD resolveram
a última hora votar a favor da emenda, a fim de
e.vitar o perigo que representaria a sua rejeição, poisesta impugnaria o início do Artigo 132 da Consti-
tuição, que retira o direito de voto aos que estejaln
privados de seus direitos políticos.Na sessão da tarde, o Congresso aprovou, sem
dificuldades, a emenda que torna elegíveis os sar-
gentos e i todos os demais militares alistáveis, acei-,
tando a subemenda do Deputado Rondon Pacheco.
O Senado a aprovou por unanimidade e a Câmara,
por 273 a 8 votos.

O jurista Pontes de Miranda, opinando sôbíe-
a aprovação do voto ao analfabeto, disse que o Con-
gresso cometeu "o maior absurdo político" do últi-
mo decênio, pois acha que se o analfabeto votar,"não teremos, no outro decênio, revolução comunis-
ta, mas revolução de fundo anarquista, que ninguém
deterá". (Pág. 4)
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AUXILIAR ESCRITÓRIO —
Proclsa-se de uma (um) para o Departamento do Pes-
soai da Fábrica de Móveis
Lamaa, com bastante prati-ca de folhais pagamento, cal-
culos do IAPI e fórias, sala-
rio inicial 50-60 000, instru-
ção minima ginasial comple-
to. Rua Melo e Sousa, 102,
principia na Rua Francisco
Eugênio, próximo à Leopol-
dina.

AUXILIAR DÈ"" ESCRITÓRIO— Precisa-ae, menor, com
experiência c referênoias. —
Tratar na Av. _3 dc Maio
n.o 13, aala 2 004

AUXILIAR escritório com co
nhec. Escrit. de Livros Pis-
turamento. Reg. de Compras
p/ P. de Lucas — Av. Pres.
Vargas, 529, sala 410.

AUXILIARES sem 
"prática,

moças c rapazes, somente plescrit., ginasial até superior;
n| sistema .empregos. 45.10
mll. Av. Rio Branco, 151,
Sjloja. s| 209.
ADMITE-SE mecanógrafo co-
nhec. máq. Olivetti, 80 mll. —
7 Setembro, 63, 7.°

AUXILIAR, rap. c/ fortes, c/
inglês, 180. Av. P, Vargas,
435. s/ 605.

AUXILIARES contas a pa-
gar, rap. 90. Av. P. Vargas,
435, s/ 605. ?
AUXILIAR seg. pràt. sinistro
e transp. Av. P. Vargas, 435,
sala 605,

AUXILIARES escrit. dact. c/
prática, m/r.. c| gin., b. ap.
45/65 mll. 7- Setembro, 63^ 7.».

ASSISTENTE c/ téc. cont
rap. __/ Centr. 100. z/ Nor-
te, acima 35] 150 uOO. Av. V.
Vargas, 435. 5/ 605.

AUXILIAR D. Financeiro —
Rap. Z/N. 90. Av. P. Vargas,
435,-/3/ : 603,  _
AUXILIAR serv. gerais. Esct.
P/Z. N. M/R. 65. Av. P. Var-
gas, 435, 5/ 605.

AUXILIAR D. Pessoal, 80. F.
Pgto. 65. AV. P. Vargas, 435,
sala 605

AUXILLVR DE ESCRITÓRIO
— Preclsa-se de um auxiliar
de escritório com conheci-
mentos dc todos os serviços
de escritório. Salário h com-
binar. Apresentar-se na Rua
General Pedra, 10. Falar ci
o Sr. Aivaro.

AUXILIAR escrt. moça estud.
Estenografia. Av. P. Vargas

: 435. s/ 603.

AUXILIAR esct. noç. Con t.l ADMITE-SE m. arciulvista
rap. até 30 a. 120. Av. P.Uiact.. c/ noções corresp., b.
Vargas, 435, s/ 603. ;ap. 90 mil. — ,7 Setembro,

03, 7.°.

'ADMITE-SE m. balconista c/
| prática, b. ap. — 7 Setembro,
163. 7.°.-

AUXILIARES — Contab. ...
100 000. .Rapazes s mocas c
prat. p| Centro ou Z. Sul.
Pres. Vargas, 329, sl 1 811.

jAUXILIAR Escrit. Dact Oo-
nhec. Escrit. de Livros Fis-
cais — Precisamos c/ urgôn-

leia p/ Centro e Z/ Norte. Av.'P. Vargas, 529, sala 410.

APONTADOR DE OBRAS —
Conhec. Fl6 de Pgto— Dat
Glnas. p/ Três Rios — CrS
100 mil — Av. P. Vargas, 520
sala 410.

ADMITE-SE faturistas/notis-
tas. Pg. bem. R. México, 111,
s/ 605.

AUXILIAR creci., cobrança,
cie, clnct.. c] catiçfto memo-
rando. prática 2 anos. 70000.
Av. Rio Branco. 151. silola,
s| 209.

AUXILIAR PESSOAL CrS 70
mll. 3 vacas, pratica regular,
dactll. glnas. Moças;rapazes.
Sen. Dantas 117, gr. 223.

AUXILIAR Contabilidade M/
R — Diversas vagas — Av.
P. Vargas, 529, sala 410. .„»,„,.„¦ - ,-
ri-n—Tr.?.n svtt—^,„..„„, AUXILIAR dep. pessoal.AUXILIAR — Dept, Pessoal, prática minina 2 anos. 70 90
iPreclso de um elemento, até|mll. Av. Rl0 Branco, 151.30 anos dc idade, para traba- s:i0ja s' 209
lhar em seleçfto e entrevistas —
de candidatos. Lugar de aces-l AUXILIARES escrit.. MiR.
so Salário a combinar. -Tra-; Várias vagas. Exigimos prá-
tar c: S. Júlio na Av. Pres.: tlca. b, ap. Pg. bem. Av.
Vargas. 529. 18.», si I 807. ' 13 de Maio, 47, s| 1806.

AUILIAR Contabilidade, CrS
GSjlCO mll. 4 vagas, p| contro-
Ie bancário; c] correntes,
emissão de cheo.ues, bl dact.,
moças;rapnzc5 .Sen. Dantas,
117, gr. 223.
ADMITE-SE balconista (mô-
ça), fixo mais comissões. —
Exigimos prática e b. apre-
sontaçáò. — R. México. 111,
_/ 605.
AUXILIARES escritórios, c/
prática contabilidade. 80/100
mil. R, México, IU s/ 605

ADMITE-SE m, secret. dact.]AUXILIARES — Escrit
100'fo, ótima ap., c/ gin. 90180 000. Rapazes _ moças c]
mll. — 7 Setembro. 63. 7.°. jprat. dat, Pres. Vargas, 529,
ADMITEM-SE aux. esct. dact.l- 

' b" '
moças/rapazes. Sal. 55/00/70. AUXILIAR de escritório —
Av. P. Vargas 435. s/ 605.  Preclsa-sé com prática do
AUXILIARES escrit. mocas/feí1^ cS"tnS' .S*1?''10 G0
rapazes. Várias vagas, ótimos!1»11-, b} cas Bras'!- Tratar nos
salários. R. México'lll. s/ fiOã.l^f1*^10,3 n% *-. a° Pr0Pó-
^*rí™í™^rruí;«—w tv?,.", •¦.— isito, 40-A — Saúde.AUXILIARES Contabilidade,!
c| prátlc». M!R. Várias va-lARQUIVISTAS — Moços e
gas. Pg. bem, Av,,13 de Mãlo, rãpãaijs principiantes, cora
47, sj_ 1 806,_  noções dc dactilografia" c boa

AUXILIAR DE CORRESP. —Ilctva Não exigimos prática.
Bom dact. glnas. completo!Ac!-r.iss,v) urger.tc. ótimos .sa-
p/ Centro — Av. Pres. Var-llárlos, ua Rua Maria Freitas

'gas, 529, sala 410. 142, s] 211 Madureira.

!?
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EUROPA VÊ AMEAÇA À PAZ NA VITÓRIA DE GOLDWATEED
Americanos acham que
Goldwater pode levar
John son para direita

Nahum Sirotsky
Nosso Correspondente

Nçr* Iorque — Os observa-
dores políticos americanos acre-
ditam que a vitória de Goldwa-
ter pa Convenção Republicana
levará o Presidente Lyndon
Johnson a dar ligeira guinada
para a direita a íim de tentar
neutralizar a Influência do can-
didato republicano junto aos
setores mais conservadores dos
Estados Unidos.

O conceituado comentarista
do New York Times, James
neston, acentuou ontem que "a
defesa dos interesses do sul,
aeita por Goldwater, seus ape-
los a moral c à ética da classe
média, oeu nostálgico e,. apa- ¦
rentemente sincero desejo de
enoontràr respostas simples
parn problemas complicados,

; .seus fervorosos protestos con-
tra as diabólicas obscuridades
de uma sociedade crescentemen-
te urbanizada e dominada pelo
computador eletrônico são ar-
suméntos que preocupam os
assessores do Presidente John-
non".
REAÇÃO

Pára os que conhecem as rai-
zes da «da americana a vitó-
ria de Goldwater na Convenção
Republicana significa muito

• mate do que a expressão da ca-
pseidade de organização politica
do candidato. Tem o sentido de
uma verdadeira revolta ou rea-
ção pois que reflete na prá-
tica a impossível ambição do
homem moderno de gozar de
todos os benefícios do progres-
so material sem pagar o preço
da perda da individualidade.

Goldwater é um reacionário
no sentido de que defende o
isolamento do país e do homem
numa sociedade de crescente
complexidade- que leva a uma
crescente interdependência in-
ternacional e nacional.

Êlo é na verdade o símbolo
das saudades da vida simples
e. dos dias em que tudo se po-
dia definir em termos dc bem
e mal. Por isso mesmo êle não
atrai apsnas as organizações
direitistas e os indivíduos que
aílo antinegros antiestrangeiros,
Anticomunistas, anti-sldlealis-
Ias, anti-Govêrno Federal.

Reston, numa análise de ex-
iraordinária coragem, afirma
que "Goldwater sensibiliza os
sentimentos de pesar america-
nos pela perda da íé religiosa,
da simplicidade e qualidades
de fidelidade e lealdade, do es-
pirito e individualismo dos dias
da, conquista das fronteiras e
da vida simples das pequenas

.fazendas, em síntese, pela per-
da da inocência". Por incrível
que pareça, há nos Estados Uni-
dos um grande número de pes-
Noas que acreditam que o mó-

ralismo dos velhos dias se per-
deu como produto de uma cons-
plração orientada por indivi-
duos e organização, no caso do
Partido Democrata.

Goldwater é um pregador
de idéias contraditórias. £
por uma nova moralidade e
ao mesmo tempo contrário is
leis que defendem os direitos
da minoria negra, è pela uni-
dade ocidental e ao mesmo
tempo por um tipo de poli-
tica e liderança americana que
são inaceitáveis aos aliados, é
pela paz e ao mesmo tempo
por uma vitória total contra
as nações comunistas que só
poderia ser obtida por uma
guerra total.

Tipos como Goldwater são
_ muito comuns nos Estados'Unidos.

file lembra os chamados pas-
tôres revivalistas. os prega-
dores religiosos que abrem suas
tendas através do pais para
denunciarem o diabolismo da
sociedade moderna e exigirem
um retorno à simplicidade bi-
blica.

PANATÜMO

O revivalismo de Goldwater
constitui uma forte atração
para os simples, que mais fà-
cilmente sâò levados ao fana-
tismo.

O perigo que representa nâo
está, apenas, no seu progra-
ma mas na influência desedu-
cadora que exerce sôbre o po-
vo americano.

file sintetiza num só homem
todas as frustrações criadas
pela sociedade moderna num
pais de gente basicamente
simples e boa, que atingiu um
progresso material sem pre-
cedentes na História e se viu
jogado na liderança do oci-
dente, num momento em que
a balança do poder militar
torna impossível as soluções
simples.

Homem de pequenn cidade,
sem maior preparo intelectual.
herói militar, ex-administra-
dor de sua própria loja, foi
vereador antes de ser sena-
dor. Ê um impulsivo e um
homem dc ação que não con-
fia no pensamento criador.

Sua vida política se caracte-
riza mais pela destruição do
que pela construção. Ê o ho-
mem do contra, que vê tudo
em termos de preto e branco,' Sua indicação como candidato
espalhou a preocupação pelos
círculos políticos mais respon-
sàveis do país, e pelos alia-
dos e inimigos dos Estados
Unidos.

tonara, Parte (AP — FP -
¦TB) — A designação de Barry
Goldwater como candidato pre-
sidcncial noa Estados Unido.?
causou preocupação ontem em
quase tôda a Europa, onde o
triunfo do Senador de Arizona
foi considerado como uma vl-
tória da reação e uma ameaça
à paz'mundial.

A reação na Grã-Bretanha
e na Escandinávia foi quase-
que uniformemente hostil. O
jornal Kspreosen, liberal, de
Estocolmo, o de maior circula-
ção na região, qualificou' a es-
colha de Goldwater de "cata*-
trofe para os republicanos,
ameaça contra os Estados Uni-
dos, um perigo para o mundo".

AMEAÇA

O Daily Sketch, de Londres,
jornal de grande circulação,
resumiu seu ponto de vlsta em
um cabeçalho destacado: O
homem que poderia alterar a
paz do mundo.

Torna-se evidente, sem es-
perar as eleições dé novembro,
que a candidatura de GoJdwa-
ter afetará de maneira crítl-
ca a campanha eleitoral na
Grã-Bretanha, porque os trá-
balhistas se comprometeram a
abandonar a posição indepen-
dente britânica na questão de
armamentos nucleares para
deixar tôda a responsabilidade
i, Aliança dó Atlântico.

Segundo os inquéritos de
opinião pública, os trabalhistas
têm grandes possibilidades de
voltar ao Governo. O* conser-
vadores, porém, já começavam
a repisar sôbre o tema: a Grã-
Bretanha pode correr o risco
de entregar sua força disua-
siva se o dedo que pode aper-
tar o botão será o do Senador
Goldwater ou de algum militar
desconhecido?

nceses preocupados
bilidadecom a possu

de nova guerra mundial
Luis Edgar de Andrade

Nosso Correspondente

Paris — A vitória espetacu-
lar do Senador Barry Gold-
water lia convenção do Parti-
do Republicano dos Estados
Unidos obrigou, ontem, o iran-
v.-és médio, cujas preocupações,
neste mês de férias sâo de cr-
dem puramente meteorológica,
a. pensar em algo em que nin-
guém pensava na Europa, des-
de a crise de Cuba: a eventua-
lidade duma terceira guerra
mundial.

Em Paris, os observadores
políticos não acreditam que
Goldwater possa eleger-se, em
novembro, Presidente dos Es-
tados Unidos, da mesma for-
ma que, até dois meses atrás, '
não" passava pela cabeça de
nenhum correspondente iran-
cês em Washington que a li-
nha reacionária do Partido
Republicano viesse a prevale-
cer na convenção de anteon-
tem.

COM DE GAULLE

Embora Goldwater aceite co-
mo legítima uma das reivindi-
cações mais coras a De Gaulle
— a criação de uma íôrça atô-
mica autônoma —• todas a
concepções do candidato re-
publicano, em matéria de re-
lações exteriores, chocam-se
brutalmente com os objetivos
da politica externa indepen-
dente da França.

Em Washington, o homem
do diálogo, para De Gaulle, c
apesar de suas limitações, o
Presidente Johnson, que em
junho mandou a Paris um
emissário especial, o Sr. Geor-
ges Bali, para pedir à Fran-
ça que "agüente a mão" até
novembro.

Em sua famosa entrevista a
revista alemã Der Spiegel, o; Senador Goldwater referiu-se- a De Gaulle nestes termos:"Admito que De Gaulle te-
nha seus interesses próprios.
13 um francês, e a França é o

¦ maior país da Europa Ocideu-
tal. Em caso de crise, deverá
suportar uma parte importan-

"La Prensa"
contra acordo
de petróleo

l.intn (FP) — O Jornal hs. Pnn-
\ st) çrttícou onicrn o ro cente acôr*

do do petróleo entre o Peru •
Argentina, conslderaido.o uma
prova íuneáts, cia orUntaçto no-
frjnüeante que «ondms • monopó.
ito «tatei.

te da defesa da Europa. De-
vemos ajudá-lo a desenvolver
sua force de frappe. Nossa
ajuda não é aliás indispensá-
vel. pois, de qualquer manei-
rn, éle a terá. Mas poderíamos,
no passado, ter dado satisfa-
ção a De Gaulle, dotando a
OTAN de armas mais mo-
dernas."

Quando as possibilidades de
vitória do Senador Goldwater
começaram a avolumar-se no
horizonte republicano, o sema-
nário francês I/Eiptes» publi-
cou o seguinte título, em cima
da foto do aspirante a cândida-
to: "êste homem é perigoso".
Para defender-ae, Goldwater
escreveu, esta semana, uma car-
ta multo gentil ao L'Espr«ss.
explicando mais claramente a
sua posição em politica externa

"Em suma — declara •— nu-
nha posição se baseia na reco
nhecimento histórico de que a
bom uso da força, quer isto nos
agrade ou não, foi, ao longo da
ihistória, o único meio de pre-
servar a paz. Sou firme parti-
dário da OTAN."

A TERCEIRA GUERRA

PISOTEADAS

O jornal liberal Ekstrabla-
det, de Copenague, afirmou:"A reação mais negra triunfou ¦
no Palácio das Vacas. As fôr-
ças progressistas que têm re-
gido o Partido Republicano
desde 1940 foram pisoteadas
sob as patas do gado, esta
manhã."

Outro diário dinamarquês,
B. T., opinou que as idéias de
Goldwater "são tão alheias ao
mundo, tão retrógradas, tão
reacionárias* que se torna, cho-
cante ver que chegou tão
longe". . •

Os comentários mais amar-
gos, naturalmente, foram os
da imprensa comunista. O ór-
gão do PC soviético, Pravda,
disse que Goldwater é cândida-
to com um plano de governo
que é "o mais reacionário, be-
licoso e aventureiro da histó-
ria" dos Estados Unidos.

Sovietskaya Kossin (Rússia
Soviética) disse que Goldwater .
está apoiado por uma coalizão
dos "grupos -capitalistas mais
agressivos, racistas, inimigos do
trabalho, cruzados do anti-
comunismo e membros da Klu-
Klux-Klan".

IRRESPONSÁVEL

O diário esquerdista parlsien-
se Combat descreveu Goldwater
como um irresponsável que "se
arrisca a fazer explodir o mun-
do, fazer explodir a Europa, fa-
zer explodir seu próprio pais".
Explodir, entende-se, còm ar-
mamentos nucleares.

A reação na Espanha, nação
conservadora e fortemente an-
ticomunista, foi dúbia. Vários
funcionários do Governo ex-
pressaram sua satisfação en-
quanto outros, em particular,
diziam temer que as idéias de
Goldwater para resolver o caso
de Cuba poderiam entrar em
choque com as do Governo es-
panhol, que deseja manter pelo
menos relações econômicas com
Cuba, não somente porque ali
vivem milhares de espanhóis
mas também pelos seus laços
históricos."Embora não haja razão pa-
ra aplicar ao Senador o sujo
epíteto 'de fascista — disse o
Herald, de Salisbury, Rodésia
do Sul, — há paralelos com
as vitórias do fascismo na Eu-
ropa, na década de 30".
CATÁSTROFE

O bagbladet, de Oslo, disse
que aqueles que anteriormente
formavam a "ala de Eise-

nhower" no Partido Republl-
cano sofreram uma derrota ca-
taslrófica que resultará cm ca-
tástrofe para o próprio parti-
do, Com Goldwater como Ge-
neral, poderiam encontrar seu
waterloo em novembro".

The Mlrror, de Londres, res-
saltou que há outra contingén-
cia: a saúde do Presidente
Johnson; "Se algo lhe aconte-
cesse — é cardíaco — Goldwa-
ter poderia acabar na Casa
Branca... e êsse seria um dia
mau para os Estados Unido:;,
para a Grã-Bretanha e i para
a Europa, que nem mesmo fo-
ram mencionados, nesses alou-
cados e perigosos procedimen-
tos." ¦ •

O correspondente do Daily
Telegraph, de Londres, infor-' mou do local da convenção que"não seria exagerado dizer que
a ala liberal do partido no les-
te ~ como é chamado o litoral
nordeste — se sente tão desa-
nimada com alguns aspectos do
programa de Governo de Gold-
water como estão, evidentemen-
te. os europeus". '.

"Reconhecendo que esses
planos de Govêmo são conve-
nientemente relegados ao es-
quecimento depois de redigidos
e que ninguém lhes tem maior
desprezo do qüe o Senador
Goldwater, encaram com mais
pena do que cólera pontos-de-
lista como o dos direitos ci-
Vls". " :i' |

LINHA CHINESA
"Confiamos em que os demo-

cratas vencerão o Sr. Gold-
water nas próximas eleições
(presidenciais — comentou b

. diário Asahi, em Tóquio — as
normas políticas declaradas do
Sr. Goldwater são similares às

. dos' comunistas irresponsáveis
que advogam a revolução e ca-
so sejam postas em execução,
provocarão o perigo de guerra.

• Nosso apoio ao Partido Demo-
• crata não quer dizer que te-
nhamos sempre estado de acôr-

¦ do com um dos dois principais'
. partidos políticos dos Estados
Unidos."-

O diário yomiitri diz. que"não se pode desmentir que a'
candidatura de Goldwater de-
monstra que existe .profundo
isolamento nos Estados Uni-
cios, especialmente entro os
operários e grâàjeiros que não
gozam da atual prosperidade","No entanto, os Estados Uni-
dos de hoje não se podem per-
mitir continuar com um nacio-
nalismo intransigente na atual
situação internacional e esta-
mos preocupados quanto ao
resultado da próxima eleição
presidencial."

O VERSO
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Goldwater anuncia que
política externa será
centro de sua campanha

í-itO
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O pastor protestante c lider negro, Martin Luther King, recebe
ilo Presidente Johnson .n canela com que foi sancionada

a Lei ilos Direitos Civis

! ...E O REVERSO

CONSTERNAÇÃO

A consternação quase uná-
nime invadiu a sede das Na-
çóes Unidas. Uih diplomata
latino-americano 1 a m e n tava
amargamente o fato' que con-
siderava incrível de que uma
personalidade política > imbuída,
de doutrinas tão retrógradas
quanto intransigentes, tento no
plano interno como externo,
íôsse elevada a tão altos des-
tino.-?, ainda que não seja eleito.

Os delegados africanos e
asiáticos demonstram parti-
cular preocupação pela atitu-
de negativa de Goldwater a
respeito do programa dos di-
reitos civis. Nas delegações co-
múnistas assinala-se que êsse
resultado é a confirmação, in-

. felizmente justificada, de suas
próprias profissões de fé- sôbre
a importância dos "círculos

' agressivos imperialistas" nas
esferas (políticas- norte-ameri-
canas, que poderão alcançar o

. Poder.
Os. ocidentais, iprofundamen-

te preocupados, consideram a
. designação dc Goldwater como
uma prova da atração que uma
importante parte.do povo nor-
te-amerleano sente pelas so-
luções fáceis e simplistas, emr
bora com o risco dc romper o
frágil equilíbrio da era nuclear.

Ninguém, de um modo ge-
ral; acredita na eleição de
Goldwater, na sede das Nações
Unidas, ma,s os rostos mais
consternados na ONU são os
dos diplomatas norte-ámerica-
nos do Governo " democrata,
cujos esforços para apresentar
ao mundo uma imagem din-à-
mica, razoável e liberal do seu
pais sofreram um sério golpe.
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Sâo Francisco CAP-FP-JB)
— O Senador Barry Goldwater
declarou ontem, na entrevista
que concedeu â imprensa pou-
co depois de ter sido indicado
candidato do Partido Repúbli-
cano á.s eleições presidenciais
de novembro, quo a "política
exterior'será a questão princi-
pai dc siia campanha".

Afirmou o candidato repu-
blicano que nâo pretende rea-
lizar sua campanha no plano
pessoal. Disse, que se pre-
ocupará, exclusivamente, com
as grandes questões políticas,
sem se preocupar em atacar
pessoalmente o Preside ntc
Lyndon Johnson.

JOHNSON

O Senador Goldwater disse
que conhece Johnson há mui-
to tempo, tendo inclusive tra-
balhado com êle, e que nada
tem, pessoalmente, contra o
Presidente..

Ao ser interrogado sôbre se
acreditava na possibilidade de
derrotar o Presidente John-
son, o candidato republicano
respondeu que "se não acre-
ditasse que poderia ganhar não
teria entrado na luta".

Afirmou o senador pelo Ari-
zona que cm sua campanha ''
presidencial denunciará "ÓS"^
erros da política externa nor-
tc-americana. os abusos da lei
e a desordem neste e o aumen- ;
to do número de atos crlmi^
nosos". .'"."."

Disse que irá fazer tudo* o
que estiver a seu alcance pára" '
garantir que as mulheres nor?. -
tc-americanas possam sair á
rua sem medo. _,.,

APOIO •";"'.

Anunciou que o Governador
Nelsou Rockefeller foi o pri-
meiro a lhe telefonar, felicio"
tando-o pela vitória na Con-
venção Republicana e propori-
do trabalharem juntos para
denotar o Presidente Johnson,.

— Juntos demonstraremos — _
disse Goldwater — que as dl-
vergências no seio do Partido
náo são' tão sérias como 'Se'
disse. Jamais fui batido por-
um democrata, em tôda a mi- ¦
nha vida politica e não sera:
agora que serei derrotado. Já

. estou muito velho para pro-
curar emprego e demasiado
jovem para abandonar a poli-
lica. '„'V

í,i-.

Goldwater, Cuba e
a guerra da Ásia

Marinho de Azevedo

O Senador Goldwater, que se opôs a aprovação da Lei dos Direitos
Civis por consiilfírii.la.tiiiliconstitucional. recebe o abraço de sua

esjiõsii apôs', a vitória nn Convenção Republicana

Policial mata estudante
negro e provoca
revolta em Nova Iorque

Nova Iorque (UPI-JB) — A
morte do estudante negro Ja-
nies Powelí. de 15 anos de ida-
de, vitima de fatal disparo fei-
to ontem por um Tenente da
Policia, provocou um violento
choque, em plena via pública, '
entre cerca de "150 

policiais e
centenas de estudantes negros-
e brancos.

\ Os estudantes lançaram con-
tra os agentes policiais pedras,
garrafas e latas de cerveja va-
zias e até seus próprios livros,
mas com tudo isso conseguiram
ferir apenas um policial. Foram
precisos mais de 90 minutos
para restabelecer n ordem.
CHOQUE

Powell e outros estudantes
negros haviam tentado'atacar
o superintendente de um pré-
dio situado defronte de uma es-
cola de verão, porquê tinham
sido molhados por. êsse, quan-
do regava o. passeio, com uma
mangueira.

Powell, que cra estudante da
referida escola, foi morto pelo

Tenente Thomas Gilligan, ofi-
ciai da Policia, de raça brau-
ca, que passava pelo local e
interveio no incidente, para de-
fender o superintendente dos
jovens, que pretendiam "vin-
gar-se".

O Tenente Gilligan disparou
seu revólver e um dos disparos
atingiu Powell, que foi levado
ao Hospital Roosevelt, grave-
mente ferido, O jovem morreu
minutos depois de sua chega-
da ao hospital.

Quase todos os estudantes —
negros e brancos — da referi-
da escola, o Instituto de Ensi-
no Secundário Senador Robert
Wagner Jr., saíram á rua, logo
que ouviram os disparos. A re-
írega surgiu quando chegou o

. destacamento policial.
Segundo o Tenente, Powell

avançou de punhal na mão para
atacá-lo. "Preveni-o duas vê-
zes de que era um policial, em-
bora em trajes civis. Powell
não se importou e continuou a
avançar. Então, saquei ò revól-
ver e disparei", disse Gilligan.

\ EUA advertem contra bloco
França-Àlemanha Ocidental

Como, em outras ocasiões, uo
decorrer da campanha, o ean-
didato republicano sugeriu o
rompimento dc relações com a
União Soviética, o emprego de
pequenas bombas atômicas pa-
ra destelhar as selvas do Viet-
name, a intervenção em Cuba
e outras teses dêsse tipo, o
francês médio acha — polo que
ee podia perceber, ontem, nas
conversas de café e no noticia-
rio das rádios •— que "votar em
Goldwater é votar na terceira
guerra mundial".

O vespertino conservador Pa-
rís-Presí, por exemplo, se de-
clara chocado com a vitória do
Senador na convenção. Para o
France Soir "foi um passo atrás
que fornecerá argumentes aos
comunistas, que duvidam do es-
pirito de détenfe dos Estados
Unidos, e aos europeus, que nâo
têm confiança na solidez da
amizade americana".

Por sua vez, Le Monde acha
que "as eleições de 3 de novem-
bro vôo revelar em que propor-
ção os americanos sonham em
fazer de Washington a capital
de um far-west em escala pia-
netária e em desmontar o te-
letipò direto que liga a Casa
Branca ao Kremlin para subs-
titui-lo por uma mesa de bo-
toes ein que bastará apertar
um ou outro para (aqui uma
citação de Goldwater) "fazer
mais ou menos o que ce quer da
RúEsia".

Ttit/.ingen. Alemanha (AP-
DPA-UPI-JB) — O Embaixa-
dor dos Estados Unidos na Ale-
manha Ocidental, George Mc-;
Ohee, advertiu ontem o Govêr-
no de Bonn que não tente var;
ler-se de seu tratado com a
França como base para criar
um nòvo alinhamento de po-'
tênciaa na Europa Ocidental.
McGhee falou numa assembléia!
de igrejas protestantes.

Em Paris, Paul Henri Spaak,
Ministro.do Exterior da Bélgi-
ca, desmentiu cs boatos de que
seu Governo decidira reiniciar
esforços visando à unificação
politica da Bélgica, França,
Alemanha Ocidental e Luxem-
burgo. Spaak se dirigiu ao con-
selho de Ministros da Uníào
Européia Ocidental, em sua sei-
são de abertura, ontem.

PARIS-BONN

McGhee, em sua derlaração,
assegurou que não diminuiu o
interesse dos Estados Unidos
pela segurança européia e reu-
niflcâção alemã. Mas, acres-
centou, as partes implicadas se
fixaram cm posições políticas
divergentes, quanto ã questão
alemã .enquanto em outras re-
giões do mundo a .política nor-
te-amerícana pode atuar com
maior' flexibilidade.

Segundo o Embaixador nor-
te-americano, ató agora foram
infundados os temores de que .o
ti-atado franco-alemã» piides-

sé ser aproveitado para. que se
ciiasse um nôvo alinhamento
d!e potências na Europa Ociden-
tal.E prosseguiu: — Mas con-
vêm. não só à França e Ale-
manha, mas à, Europa e tôda a
comunidade do Atlântico que
êsses temores continuem sendo
infinidade*.

— À cooperação franco-ale-
mã é um fato consumido mui-
to a nosso goste, dos norte-
americanos. Nada impede que
os paises europeus se uniliquem
e, simultaneamente, mante-
nham suçis boas relações com
os Estados Unidos. Não é ne-
cessaria a> opção da Alemanha
entre um e outro — finalizou..

UNIÃO EUROPÉIA

As relações entre' Oriente «
Ocidente constituíram o assun-
to principal das sesões de dois
dias do Conselho de Ministros
da União Européia Ocidental,
inauguradas ontem em Paris,
sob a presidência do Ministro
francês do Exterior, Maurice
Couve de Murville.

Na agenda do dia, figura-
ram também a Série Kenne-
dy, as relações entre o Mer-
cado Comum Europeu e a Zona
Européia de Livre Comércio,
bem como as relações entre
ambos os blocos econômicos e
os Estados Unidos. Ainda, à
margem 'dos trabalhos, haverá
entre os Ministros uma troca
*}» impressões sôbre as rela-

ções entre os Seis e a Grã-
Bretanha.

O Ministro do Exterior bei-
ga, Spaak, falou na sessão de
abertura, e-negou que seu pais
aceitasse um sistema de qua-
tro potências que excluísse
Itália, Holanda e Grã-Bretu-
nha.

O Ministro de Relações Ex-
teriores da Holanda, Joseph
Luns. disse: —Não creio que
haverá, em futuro próximo, o
reinicio das conversações so-
bre a união política européia.
Como sucede tão freqüente-
mente, a Bélgica e a Holanda
estão de acordo sôbre todos os
problemas, inclusive a Europa.

REUNIÕES

A União Européia Ocidental
está composta dos seis paises
do Mercado Comum Europeu,
mais a Grã-Bretanha. Os Seis
são: França, Alemanha Oci-
dental, Itália, Bélgica, Holan-
da e Luxemburgo.

Nem todos os Ministros cie
Relações Exteriores puderam
compa rèçêr òs deliberações,
inlcadas ontem. O da Alemã- _
nha Ocidental. Gerhard Scli-f
roeder, submetido a- criticas j
por sua suposta frieza em re- |
lação à França, enviou Karl |
Carstens, Secretário dc Esta-
do para. Relações Exteriores.

A Itália, que está sem govêr-
no regular, enviou Attilio Catr
tini, Socretário-Géral do Ml-

nistério de Relações Exterio-
res. Luxemburgo está repre-
sentado por seu diretor de as-
suntos políticos, P. Pescator.

Em troca, a Grã-Bretanha
está representada por seu titu-
iar de Relações Exteriores, R.
A. Butler.

O primeiro dia de sessões foi
consagrado ao exame dc pra-
blemas políticos, inclusive as
relações entre o. Oriente e o
Ocideute, os problemas aírica-
nos, de Chipre e do comunis-
mo cm geral. Hoje serão estu-
dadas as questões econômicas.

Um porta-voz francês üifor-
mou, à noite, que se se tombu
uma decisão: os delegados en-
viàram instruções ao Conselho
Permanente' de Embaixadores
dá União Ocidental Jüuropéla,
em Londres, para que prepare
us sessões ministeriais no fu-
turo. Isto se interpreta como
um passo modesto, mas positl-
vo, em íavor de uma coopera-
ção maior entre os Estados-
membros, através da União
Ocidental Européia. A propôs-
ta correspondente foi formu-
Iada por Luns e adotada por
unanimidade.

O Senador Goldwater decla-
rou ontem que a política ex-
terna será a tônica de sua cam-
panha presidencial contra o
Presidente Johnson. Fazendo
isto o candidato republicano
Joga com um trunfo de valor
seguro junto ao eleitorado que
o apoia e a um grande grupo
de norte-americanos ciue náo
compreendem quase nada do
que se passa fora dos Estados
Unidos e clama por uma li-
nha dura em todos os setores.

Até que ponto, porém, êle
possa cumprir com as promes-
sas que féz quanto a politica
internacional é bastante dis-
cutivcl. Ao ser empossado, um
presidente norte-americano se
vê colocado no meio de uma
gigantesca máquina adminls-
trativa que funciona quase que
por si só. Por mais violento ou
decidido que seja, o próprio ta-
manho da máquina lhe impede
uma guinada violenta em qual-
quer sentido. A administração ¦
de Kennedy foi uma prova dis-
so. Mas, apesar dos pesares, e
de todas as contradições em
que freqüentemente incorre, o
programa violento de Goldwa-
ter está assustando não só seus
adversários democratas, como
a muitos republicanos e a che-
fes de Estado estrangeiros.

Mas é essa violência, precisa-
. mente, que estrutura sua pia-

taforma e, como o panorama
internacional está sujeito a
muito mais surpresas que o in-
temo, é de fora dos Estados
Unidos que pode vir a cente-
lha que faria de Goldwater um
candidato perigoso. Com o re-
laxamento na tensão soviético-
americana, é pouco provável
que essa centelha venha da
Europa, apesar de Berlim. Os
dois núcleos de perigo conti-
nuam sendo Cuba e o Sudeste
da Ásia.

O CERCO

Em Cuba, porém, a palavra
de ordem parece ser a de en-
contrar um compromisso com
os Estados Unidos. Enfraqueci-
do pelo boicote econômico e por
problemas internos; na expec-
tativa de uma safra de açúcar
que, segundo o Departamento
de Comércio dos Estados Uni-
dos, será a mais baixa desde
194*: ameaçado pela conferên-
cia da OEA e pelo panorama
político latino-americano, Fidel
Castro está procurando uma li-
nha menos agressiva e chegou
até a propor uma trégua aos
Estados Unidos, comprometeu-
do-se a deixar de auxiliar os
movimentos revolucionários do
Continente.

Segundo tudo indica, pote,
não. é de Cuba que pode vir
um desafio que, irritando o
eleitor norte-aniericano e des-
moralizando a linha de John-
son, possa dar vantagens a
Goldwater. O ponto crucial,
não.só dos problemas externos
norte-americanos, como da uti-

lização que deles possa ser fcl_-' .*
ta na campanha eleitoral, con- 

' 
;{

tinua sendo o Sudeste da Asla •
c. mais particularmente,./» ;;__
Vietname. -., •"..?

Lá, em uma guerra de guér- -
rillías qüe se vem arrastandP' '•
há anos, sem que os america- ,-"

nos. embora mais fortes e bèíh
armados, consigam uma só vi- '•
tória significativa, reside o me- e 

¦
Ihor argumento dos que pedem 

"'_;;. ¦
uma linha mais dura para a
politica externa de Wash-,
ingíon". Que essa linha poss» .
conduzir a uma guerra demo- '^-'

rada e sangrenta como ada
Coréia e venha mesmo a pôr -
em perigo a paz mundial, pa- 

'f

rece não interessar aos que pe-
dem, com insistência, uma sò- -
lução puramente militar para, 

"^'

o Vietname. *., ~;.
Mas, neste setor, a resposta ' *

de Jolmson foi pronta e consis- _*¦
tiu em nomear, para Embaixa- ' '•__

dor em Saigon, o Gene rai 2• Maxwell Taylor. Militar brf- ' '
lhante, com uma carreira car-
regada dé vitórias, é grand»"»-r
conhecedor da tática de guerri- «Vb
lhas, Taylor é, no- Vietname-do/ut-
Sul, o representante da solução. ¦ \<
militarista no que ela possa, •'

ter de mais eficieute. Sualn-- •*
dicação pode ter três interpre- •
tações: 1) os americanos es- *í
tão dispostos a estender a '

guerra; 2) eles querem ame-- «
drontar os adversários para-'?
conseguir um armistício em *
bases honrosas; 3) Johnâòn, >'
antecipando-se às críticas de
Goldwater, quer mostrar, àò -.

. eleitorado que, para uma solu* .,¦
cão militar conveniente _-.no ,.<,-
Vietname, não será preciso -
mudar de Govêmo. '¦'--' u

Certamente, na decisão nor- ia3
te-americana, as três implica- <«
ções contribuíram de maneira -
importante. A primeira ê-.a.-y^
mais evidente e simplista, mas
não é por isto que deva-ser fi
descartada. A segunda, levan- t
tada em editorial por te Mon-
üe, sob o titulo de Um Caso de......
Dissuasoão, teria por finàll- ;',;
dade, segundo o jornal, "dè- *_
moristfàr aos aliados chineses;';"
e norte-vietnamitas do Viet-- -
cong que os Estados Unidos',; .'
não recuarão diante de' um "
jogo de tudo por tudo se os
guerrilheiros comunistas pro-
curarem aumentar suas con-
quistas de terreno".

No plano interno, por fim,
quo é o que interessa Johnson'
no caso das eleições, Maxwell ~;
Taylor seria uma espécie' de -'¦'¦¦
caução para mostrar aos -par- ¦¦*
tidárlos de uma linha dura1"'
que. também com Johnson ela •""
será seguida. Se o Presidente ¦-'
atual pretende, ou não, cum- ;«
prir essa promessa explícita^ é''':
coisa que não se pode prever, ••'
Mas, agindo como agiu, èldfèa ¦>
o que podia para manter- -in-'¦¦''
tacta, ate novembro, a Pax
Americana, e, com Isso, impe- ¦'-."¦
dir que Goldwater aproveite ¦'-
incidente» internacionais ¦ para -'"
.ganhar popularidade.

Goldwater escolhe lidei*
radical e católico para
companheiro de chapa

São Franoisco (AP-FP-JB)
— O. Senador Barry Goldwa-
ter indicou ontem o Presiden-

: te da Comissão Nacional do
Partido Republicano, William
Miller, para seu companheiro
de chapa nas eleições presi-
deliciais de novembro.

Miller é católico e um po-
litico nova-iorquino, agressivo,
que aproveita qualquer opor-
tunidade pnra fustigar o ad-

-versário. Goldwater escolheu o
segundo homem da equipe di-
rigente de sua própria cam-
panha eleitoral. Dean Burch,
para substituir Miller na che-
fia do partido.

GRÜMEY GUARDATUDO
de 3 a 8 decimos% sôbre o valor da mercadoria

Praia de São Cristóvão, 24 a 34 - Tcl. 54-1601

Esta foi, em resumo, a uni-—o
ca surpresa da Convenção,Na-„.,__,
cional dos republicanos,A qom-v.;r-
pletamente dominada -pos--:;
Goldwater. O ajudante de im- <--.•
prensa de Goldwater, Ed.Nel-^.-.i,-
lor, disse que a escolha,; de\c~
Miller seria apresentada ain—-.-
da ontem à reunião doa - Pre- ;-.
sldentes das organizações .renr..^
publicanas estaduais pelo: che--
fe da delegação californianafara
William Knowland.

A necessária ratificação pela
Convenção não apresentava
qualquer dificuldade, ainda
mais que os delegados nor-
malmente acatam o desejo do.
candidato à Presidência..» .,.-

Os republicanos agitavam--:--
ontem ramo 

"de oliveira e .'*
soltavam, pombas da paz no ,_"r
recinto da Convenção, uma vçz y,-.
terminada a luta da- noite' n»
anterior. * **

;ÍK«?* -4 -tv.lO„
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Congresso reunido prorroga mandato de Castelo ao amanhecer^
Brasilia (Sucursal) — Ao

áproyar por 194 contra 73 a
oportunidade da votação da
subemenda do Sr. João Agripino,
prorrogando o mandato do Pre-
sidente Castelo Branco, impug-
nada pelo Senador Auro de
Moura Andrade, o Congresso íl-
cou apenas por 11 votos da
maioria absoluta. . que deverá,
conquistar dè madrugada, com
205 votos, para garantir a pre-
sença. do Marechal Castelo
Braiico até 19G7 no poder.

Apesar de haver 46 oradores
inscritos e até às 23h30m só dois
terem falado, as previsões di-
vergem quanto à hora em que
o assunto será votado pelo Pie-
nárló', embora concordem com
a tranqüilidade da vitória da
tese da prorrogação.

ENCAMINHAMENTO

O primeiro orador a falar, no
encaminhamento da votação sô-
bre a prorrogação do mandato
do Marechal Castelo Branco,
foi o Deputado Humberto Lu-
cena do PSD da Paraíba, que
considera "um perigoso prece-
dente o prolongamento do man-
dato do Presidente da Repúbli-
ca, por tirar do povo de esco-
lher seu dirigente máximo, no
próximo ano".

Amanhã quando qualquer
Presidente se sentir, apoiado
pelas forças politicas reclamara
para si os benefícios da prprro-
gação, argumentando que já foi
concedida em 1964".

Jã. d Deputado José Bicha,
do PDC do Paraná, declarou,
na tribuna, que "votaremos a
prorrogação não para agradar
ao Presidente, mas pela convic-
ção de que a hora presente é de
suma gravidade para a vida na-
cional".

Nenhum Presidente, até
hoje, assumiu a suprema magis-
tratura dêste Pais, reunindo
tantas esperanças do povo bra-
sileiro como o Marechal Castelo
Branco, A Nação não suporta-
rá as emoções de uma campa-
nha presidencial em 65. Além
do mais, o Congresso não se
pronunciaria sobre as propostas
dò Governo, deixando vencer oa
prazos fatais do Ato Institucio-
nal.

PRORROGAÇÃO v
IMPUGNADA

Logo ao iniciar a discussão
da emenda constitucional re-
ferente à maioria absoluta, o
Presidente do Senado, Sr.
Aurp.de Moura Andrade comu-
nicou ao plenário a sua decisão
de impugnar, como impertinen-
te, a emenda do Senador João
Agripino, que previa a prorro-
gação do mandato do Presidên-
te Castelo Branco até 1967, a
pretexto da coincidência com
os mandatos dos deputados a
senadores.

Essa emenda é impertl-
nente na parte ;em que man-
da acrescentar disposição tran-
sitória, visando a alterar o-
disposto no Artigo 82 da Cons-
tituição e dar outro termo ao
mandato do atual Presidente
e do atual Vice-Presidente da
República que não aquele pre-
visto na Constituição e que foi
reafirmado, expressamente, no
artigo 9 do Ato Institucional,
O texto impugnado da emen-
da n.° 14 é o seguinte:

"A próxima eleição para Pre-
sidente e Vice-Presidente- da
República far-se-á em 1966,
juntamente com a eleição, para'
deputado e senador, na forma
do artigo 38, ora emendado,
estendendo-se os mandatos doa
atuais titulares até 15 de mar-
ço de 1967" — anunciou o Pre-
sidente do Congresso.
PLENÁRIO DECIDE
A QUESTÃO

Da . decisão do Presidente
Moura Andrade, imediatamen-
te recorreu o Senador Mem de
Sá (PL, R. Grande do Sul),
requerendo que o plenário re-
solvesse a questão, opinando
pela. impertinência ou pertt-

nência da emenda do Sr, João
Agripino.

Ainda contra a decisão da
Senador Moura Andrade, le-
vantou-se o Sr. Gustavo Capa-
nema, defendendo da tribuna
a tese de que a emenda adltl-
va — que traz novn matéria
à proposta do Governo — é
perfeitamente admissível no
caso, não havendo porque dis-
cutir-se de sua pertinência ou
não.

Em defesa de sua piópria
emenda, o Senador João Agri-
pino ocupou em seguida a tn-
buna para endossar não apenas
todos os argumentos do Depu-
tado Capanema, como também
para sustentar que a emenda
da prorrogação tinha toda per-tinência à emenda da maioria
absoluta.

Como podemos pensar no
Presidente da República quovenha a ter a maioria da opi-
nião pública e que tenha ape-
nas uma minoria no Congres-
so? — indagou.

Os congressistas já nãose acham por demais autoli-
mitados pelo Ato Institucio-
nal? Por que então, por pró-
pria interpretação, este Con-
gresso decidir mutilar-se ain-da mnis do que está mutila-
do? — prosseguiu o Sr. JoáoAgripino.

VIEIRA APOIA AURO
O Deputado Vieira de Melo,

por outro lado, combateu aemenda tfoão Agripino, sus-tentando a sua impertinência
em relação ao projeto do Go-vêrno:

Se admitíssemos a tese
defendida pelo Senador João
Agripino — afirmou o ex-li-
der da Maioria — teríamos,
mais tarde, de admitir tam-
bém que quase tôdas as emen-
das propostas são pertinentesà maioria absoluta para a es-
colha do Presidente, afinal, tô-
das as matérias se referem a
eleições — argumentou.

Também uma subemenda
do Deputado Nelson Carneiro,
que se referia è possibilidade
da dissolução dos casamentos
realizados perante represen-
tante de credo religioso quenão se oponha ao divórcio, foi
impugnada pelo Presidente
Moura Andrade sob argumen-
to de ser impertinente à quês-tão da maioria absoluta. A
exemplo do Senador Mem de
Sá, o Deputado Nelson Carnei-
ro também requereu da deci-
são do Presidente do Congres-
so houvesse recurso ao plena-rio, tendo seu pedido deferido.

O Deputado Padre Arruda
Câmara, tradicional adversa-
rio das teses do Sr. Nelson
Carneiro, aproveitou a
discussão desse rcqueiimento
para afirmar, que seu colega"havia-se aproveitado para
montar o divórcio na garupa
da maioria absoluta, não ten-do ¦ uma matéria nada a ver
com a outra".

VIAGEM DAS MAIS CIVIS

Ainda durante os debates
sobre a emenda da prorroga-
ção, o Sr. Auro de Moura Ati-
drade tomou a palavra e diri-
giu-se ao plenário para des-
mentir as notícias divulgadas
pela imprensa, interpretando
sua recente viagem ao Rio, co-
mo sendo para uma consulta
aos comandos militares, sobre
os rumos a adotar na votação
das emendas constitucionais e
especialmente, da emenda da
prorrogação do mandato do
Presidente Castelo Branco.

Quero esclarecer que es-
tas notícias não tém funda-
mento. Devem íéfèrir-Sè, isto
sim, â viagem que fiz no dia
14 a São Paulo, para o aniver-
sário de meu filho, que, neste
mesmo dia, ficava noivo. Fui a
São Paulo pedir a mão de sua
noiva. Assim, como podemver, minha viagem nada temcom os militares. Foi das mais
civis que se possa imaginar —
explicou.

UDN fluminense está
com Lacerda e Bilac

Niterói (Sucursal) — O Pre-
sidente da UDN fluminense,
Sr. César Guinle, disse ontem,
ao JORNAL DO BRASIL, queconsiderou "muito sóbria» a
resposta dada pelo Presidente
Nacional do Partido, Deputado
Bilac Pinto, ao telegrama quelhe foi enviado pelo Governa-
dor Carlos Lacerda, em que éste
solicitou a antecipação da Con-
venção partidária.

Acrescentou, contudo, que •
apoia, plenamente, o adiamento
da convenção, as teses do Go-
Vernador carioca e advoga o
Imediato lançamento de sua;
candidatura à Presidência da
República, "porque já é hora
de entrarmos firmes na campa-
nha peitoral". Na Assembléia

Legislativa, o lider udenista,
Deputado Paulo Hervê, mani-
festou ponto-de-vista contrário
ao do Sr. César Guinle e con-
siderou "forte e inoportuna" a
resposta do Presidente Nacio-
nal da UDN.

O lider da bancada da UDN
analisou a resposta do Sr. Bi-
lac Pinto, da tribuna, revelando
que "o Sr. Carlos Lacerda não
pretende intimidar a ninguém
e muito menos aos seus correli-
gionáriois, como deseja fazer
crer o Presidente Nacional do
nosso Partido; êle luta apenas
por um direito, o de ser lança-
do Jã candidato á Presidência
da República, com o apoio de
todos os udenistas conscientes".

Ademar pela prorrogaçãoe contra a Constituinte
São, .P.aulo (Sucursal) — O

Governador Ademar de Barros
reiterou, ontem, ser favorável
à.prorrogação do mandato do
Presidente Castelo Branco e
declarou ¦ ser viável, mas não
prático' a convocação de uma
Constituinte. A respeito da in-
tenção velada de alguns setores,
para que não líajam eleições
presidenciais, afirmou qué
quando o povo é impedido de
se manifestar nas urnas a de-'
mocracia deixa de existir.

O Governador de São Paulo
asseverou que a Quinta Co-

. Uma do Brasil quer dividir osrevolucionários c "pediu licen-
ca" aos Srs. Carlos Lacerda e
Magalhães Pinto, para dizer
que sem São Paulo a revolu-
ção não teria sido vitoriosa,
pois êsse Estado foi a mola
propulsora sobre a qual colo-
cou-se a alavanca do triunfo".
Essa afirmação, mais a expres-
são "picaretagem politica" re-
ferem-se a já desmentida ho-
ticia de que teria enviado um
emissário a Montevidéu paraeonferenciar com o ex-Presi-
dente João Goulart.

Meneghetti ainda não
sabe da prorrogação

Porto Alegre (Corresponden-
te) — Governador lido Mene-
ghettl declarou, ontem, ao vol-
tar do interior, respondendo a
tima pergunta sóbre o pedido
de apoio do Sr. Magalhães Pin-
to à tese da prorrogação do
mandato presidencial, que "es-
tá muito longe para julgar só-
bre a necessidade da providên-

cia e as eleições também ain-
da estão muito distantes".— Até o dia em que se fôr
escolher o nôvo Presidente da
República — afirmou o Sr.
lido Meneghetti — poderá
acontecer inuita coisa. Antes

disso, qualquer medida me pa-
rece precipitada.

PSD prorroga agora e
vê candidatos depois

O Sr. Amaral Peixoto decla-
rou ontem que logo após a de-
finição poltílca da revolução,
com base na prorrogação do
mandato de Castelo, o PSD
passará, a se preocupar, deci-
slvámentc, com o problema su-
cessório no trabalho de escolha
do candidato que mais o in-
terêsse.

Líderes pessedistas ouvidos,
ontem, externavam a opinião
de que, vencido o problema
da prorrogação do mandato do
atual Presidente — ou criado
um mandato-tampão para es-
colha de outra figura iden-
tifiçada j com a revolução —
o Sr. Carlos Lacerda estará,"pelo menos momentãneamen-
te", afastado do Governo e das
figuras representativas do mo-
vimento de 1 de abril,
MAIORIA QUER

O Sr. Amaral Peixoto se In-
rormava k tarde que a maioria
dos parlamentares no Congres-
so, até aquela hora, concorda-
va com a prorrogação do
mandato do atual Presidente,
embora houvesse dificuldades
para reunir o quorum necessá-
rio, na hora da votação, pois
são exigidos 205 votos favorá-
veis.

Externou a opinião de que,
provavelmente hoje, o proble-
ma ficaria resolvido, não sa-
bendo se com a sua fórmula
mandato-tampão ou se com a
simples prorrogação de man-
dato, como de modo geral é
defendida a solução do impasse.

O Sr. Amaral Peixoto nega-
se a dar a sua impressão sobre
a posição que o Sr: Carlos La-
cerda velo a adotar diante dos
acontecimentos, dizendo:

— Não me fale neste homem.
Responderei a éle no momen tu
oportuno, explicando ao povo,
em campanha, quem é êle.

Segundo o pensamento uo
Presidente do partido, a su»
orientação se dirige no sentido
do comportamento do PSD, que
mudou, não diante do pronun-
ciamento do Ministro da Guer-
ra. embora seja êle importante
diante do quadro político, mas
com o resultado da definição
da Comissão Parlamentar Mis-
ta que, tendo só dois votos pes-
sedistas a favor, resolveu deci-
dir pela prorrogação.

ELEIÇÃO

O Sr. Amaral Peixoto conti-
nua achando que não há as

• condições mínimas para a rea-
ligação de eleições em 1965,
sendo necessário, como impera •
tivo de sobrevivência das ins-
tituições e. ao mesmo tempo, de
consolidação do movimento re-
volucionário, que as eleições se
realizem em clima mais calmo,
um ano depois, com posse do
eleito em 1967.

A prisão do Sr. Francisco
Mcdaglla, realizada na manhã
de ontem por ordem do Presi-
dente do IPM do Lóide — se-
gundo se Informou na sede pes-
sedista — é dado evidente, ano-
tado pelo Presidente do PSD,
para concluir que as condições
necessárias à realização de uma
campanha eleitoral não podem
existir uo momento:

Ora, o Medaglla íoi prê-
so n é um homem que sempre
viveu no exterior — comentou.

O tempo para o PSD funcio-
nará não só "como o nosso
grande companheiro", na ex-
pressão de um de seus dirigen-
tes, como também do próprio
regime. O partido tem consci-
ência de que não teria condi-
ções de preparar uma platafor-
ma eleitoral diante das condi-
ções políticas da atual conjun-
tura e nem muito menos agi-
tar a sua bandeira, de centro
mas admitindo reformas estru-
turais, numa abertura para a
esquerda antes que tudo elei-
toral por imposições da alian-
ça com o PTB.

Como poderíamos, por
exemplo, combater a alta do
custo de vida, a inflação? —
aventou um dirigente do par-
tido.

ESCOLHENDO CANDIDATO

Por ora, o Sr. Amaral Peixo-
to, bem como outros lideres do
partido, negam comentar es-
pecificamente os nomes que
poderiam disputar as preferên-
cias do PSD para se candidatar
6, Presidência da República,
afirmando que, em face das
questões pendentes, não há. de
fato, no momento, tempo para
cogitação do assunto.

Os técnicos do Governo, em
reunião, ontem, com o Sr.
Amaral Peixoto e outros mem-
bros da Comissão de Reforma
Agrária do Partido, chegaram a
um acordo quanto ao problema
das emendas constitucionais,
em número de sete. Isto fêz al-
guns observadores anotarem
que o PSD é muito mais par-
tido do Governo, embora rei-
tere uma linha independente.

A JOGADA

Para o PSD, o problema su-
cessório não só foi afastado,
por interesses de consolidação
da revolução, como também po-
dera servir para colocar em
posições opostas o Governo, que
representa o movimento ds '1
de abril, e o Sr. Carlos Lacer-
da. que se comporta como o
inspirador e líder principal do
movimento.

Alguns pessedistas, que não
licam seu pensamento, necessá-
riamente, ao Sr. Amaral Pei-
xoto, acham que o Sr. Maga-

Ihães Pinto explorou muito bem
o.s interesses da Revolução em
função de uma marginalização

;do Sr. Carlos Lacerda, que pode
ser momentânea ou se apro-
-fundar, dependendo do compor-
¦tamento que o "candidato na-
tural" da UDN tiver, daqui por
diante.

Anotava-se que, de tal choque
— ou do aprofundamento de
divergências entre o Sr. Carlos
Lacerda e a Revolução — po- -
derá resultar um agravamen-
to de suas divergências com a
UDN, na medida em que au-
mentar a polêmica do Governa-
dor carioca com a direção do
partido. Não obstante,, os pró-
prios pessedistas reconhecem a
Imensa capacidade de recupe-
ração do Sr. Carlos Lacerda,
que poderá, de uma hora para
outra, mudar de comporta-
mento.

Preocupou, todavia, alguns-
próceres do PSD, bem como
estranhou, o tom das decla-
rações do Sr. Carlos Lacerda
em Belo Horizonte, admitindo
que a cassação do mandato do
Sr. Juscelino Kubitschek re-
percutiu na Europa e que não
concordava com julga mentos
apressados, sem direito de de-
fesa. Falando, assim, pareceu
aos pessedistas que o Sr. Car-
los Lacerda procura tornar-se
simpático ao eleitorado Juscell-
nista e janguista.

Mesmo emitindo tal ponto-
de-vista, que admite, inclusive,
uma abertura do Sr. Carlos La-
cerda à esquerda, esses círculos
pessedistas consideram que a
nova linha de comportamento
ditada pela inquietação do Go-
vernador carioca poderá de-
monstrar o desarvoramento em
que se encontra.

A observação, assim, multo
se aproxima da que fêz, re-
centemente, o Sr. Doutel de An-
drade, quando qualificou o Sr
Carlos Lacerda de um General
sem bandeira, à busca de moti-
vos politicos outros que substi-
tuam a sua imagem eleitoral,
antes transmitida pelo antl-
comunismo e a anticorrupção.

A dificuldade maior do Sr.
Carlos Lacerda, dentro dessa
ordem de raciocínio, reside no
fato de que, tendo expressado
a sua admiração e respeito ao
Marechal Castelo Branco, nfto
pode com êle romper aberta-
mento, embora essa perspectiva
não possa ser desprezada. Èssc
rompimento poderia se dar de-
pois de um certo tempo de
trabalho tático.

Dentro das próximas 72 ho-
ras, todavia, o panorama po-
lítico poderá ficar mais claro,
depois que se evidenciar a di-
vergência UDN-Lacerda e o seu
desdobramento, bem como o
comportamento do Congresso
diante da emenda prorroga-
cloriista.

Partidos cariocas vêem
mudança de candidatos

A impressão dominante entre
os dirigentes do PTB, do PSD
e da UDN, na Guanabara, é a
de que com a prorrogação do
mandato do Presidente Caste-
lo Barnco até 31 de janeiro de
1967, todo o quadro da suces-
são presidencial será profun-
damente alterado, com a subs-
tituição de todos os candidatos
em potencial ao Palácio do
Planalto e o adiamento,, pelo
menos por um ano, do debate
em torno do assunto.

Prevê-se, na UDN, a aber-
tura de uma importante crise:
o Sr. Carlos Lacerda está em
choque com a direção partida-
ria, parti cularmente, com o
Deputado Bilac Pinto, por cau-
sa do apoio udenista à tese
prorrogacionista e a carta do
presidente da UDN ao Gover-
nador da Guanabara, ontem
divulgada, é encarada como
ponto de origem da dissidên-
cia. Aliás, ontem, o Sr. Carlos
Lacerda treplicou ao Sr. Bilac
Pinto, inaugurando nôvo capi-
tulo na crise interna no par-tido, cuja tendência é paraagravar-se nos próximos meses,
quer surdamente, quer osten-
si vãmente.

O diretório nacional da UDN
vai reunir-se em Brasília, dia
22, para examinar pedido do
Governador da Guanabara no
sentido da convocação imedia-
ta de convenção partidária pa-ra escolher candidato ã Presi-
dência da República. Embora
os partidários do Governador

carioca sejam importante con-
tingente dentre do diretório,
é quase certo que a convenção,
diante da prorrogação do man-
dato do Presidente Castelo
Branco, não seja convocada
para aincia este ano.

Desse modo, o Sr. Magalhães
Pinto, Governador de Minas —
que aspira o apoio da UDN à
sua candidatura à suces são
presidencial —, terá tempo de,
internamente, estruturar um
esquema de sustentação de seu
nome e, no momento oportuno,
colocá-lo diante do sistema de
íôrça de apoio à candidatura
Carlos Lacerda.

PTB

Os trabalhistas por sua vez.
encaram o problema com mais
calma, segundo dizem. Os que
giram em torno do Deputado
Doutel de Andrade, lider da
bancada na Câmara, destacam
que, tão logo seja possível, co-
locarão na ordem do dia de
suas preocupações o problema
da sucessão do Presidente Cas-
telo Branco.

Por enquanto, entendem queo que se deve fazer é a cobran-
ça de cada uma das promessas
feitas pela. Revolução de abril,
no plano reformista, além de
cobrar providências destinadas
á defesa da economia nacional
e o desenvolvimento do Pais.

Os petebistas, entretanto, in-
clinam-seporuma atitude que

alguns classificam de reboquis-
ta: não pensam em tomar a
inciativa de abrir o debate em
torno das eleições presidenciais
através da colocação de uma
candidatura em exame, mas
deixarão que UDN e PSD —
que se estaão compondo rápida-
mente com o Governo Castelo
Branco — passem ã ofensiva,
no terreno.

A posição pró-eleições em •
1965 sustentada pelo Sr. Carlos
Lacerda poderá beneficiar os
trabalhistas que, sem fazer ali-
anca com o Governador da
Guanabara, consideram corre-
ta a sua postulação.

PSD :..

Mais que udenistas e traba-
lhistas, os pessedistas estão
tranqüilos e dispostos a somen-
te iniciar a discussão a respei-
to do problema sucessório no
segundo semestre do ano que
vem, quando se iniciarão, pos-
sivelmente, as conversações em
torno de nomes para cândida-
to do Partido.

Não se caglta do exame db
problema agora e todos os se-
tores do PSD insistem em que
é prematuro qualquer debate

• do assunto.'Entretanto, com a
ressalva dé qüe se trota de ten-
dência precária, o PSD deverá
marchar com candidato próprio
à sucessão do Marechal Caste-
lo Branco.

Editorial dp JB nos
anais do E. do Rio

NM terói (Sucursal) — O
Deputado Antônio Alexan-
dre (PDC) requereu, na As-
sembléia Legislativa do Es-
tado do Rto, a inserção nos
anais, do editorial da edição
de onteni do JORNAL DO
BRASIL, Lealdade à Revo-
lução, justificando que "o
artigo representa fielmente
o retrato político da época
presente e o raios X crite-
rioso de um instrumento le-
gal e populaiv como o Con-
gresso Nacional, que preci-

sava mesmo ser chamado à
razão".

Para justificar a transeri-
ção do editorial do JB, o
parlamentar pedecista disse
ainda que "os homens de
bem que atuam no Congres-
so Nacional devem atender
ao chamamento cívico dêste
grande Jornal tía família
brasileira, impedindo que cs
mistifica-dores e os politi-
quelros conduzam novamen-
te o Pais para o tortuoso ca-
minho da agitação".

O Deputado Antônio Ale-
xandre afirmou, por fim,
quo "a opç.ão aberta pelo
JORNAL DO BRASIL deve
ser respondida imediata-
mente pelos nossos répre-
sentantes no Congresso Na-
cional e que entre a prorro r.
gação de mandato do Maré-
chal Castelo Branco e a vol-
ta do Pais ao clinia de agi-
tação da era de João Gou-
lart, a primeira hipótese
merece ser abraçada ime-
diatamente".

a qualquer tempo
e em qualquer
lugar, ouça a 

~~

rádio e leia 
jornal do brasil

JORNAL DO BRASIL

Amaral Peixoto diz que
já concorda com Governo
sobre a reíorma agrária

.O Sr. Amaral. Peixoto disse ontem que já não há mais
problema entre o PSD e o Governo, sobre a reforma agra-
ria, e que hoje se submeterá a exame cardlológico para
saber se pode levar a Brasilia, na terça-feira, o texto de-
finitlvo das emendas constitucionais, aprovadas ontem na
sede partidária, entre representantes do Governo Federal
e do PSD.

De acordo com o que foi concluído ontem, o PSD fixou
em sete — e não mais seis — o número de emendas à
Constituição, que orientarão a formulação definitiva do
Estatuto da Terra. O Sr. Gileno de Carli, que orientou o
PSD na matéria deu ontem sua tarefa por concluída.

SETE EMENDAS

São as seguintes as sete
.emendas constitucionais pro-
postas pelo PSD e aceitas' pelos
técnicos do Ministério do Pia-
nejamento:

— Acrescenta ao Art. 147:"Somente a União poderá pro-
mover a desapropriação de pro-
priedade territorial rural, me-
diante pagamento de prévia e
justa indenização em títulos
com cláusula de exata correção
monetária";

— A Lei disporá sobre vo-
lume anual ou periódico das
emissões:

— A desapropriação limi-
tar-se-á às áreas incluídas em
zonas prioritárias declaradas
por decreto do Poder Executl-
vo e só recairá em propriedade
rural inaproveltada para fina
agrícolas ou pastoris ou expio-
radas em condições antieco-
nômicas;

— O pagamento das indeni-
zações devidas pela desapro-
priação dos minifúndios, bem
como das benfeitorias não vo-
luptuárias será feito em di-
nheiro;

— Os problemas que envol-
vam desapropriação social para
fins de reforma agrária serão
aprovados por decreto do Po-
der Executivo e sua execução
será da competência de órgão
colegiado constituído por brasi-
leiros de notável competência e
Idoneidade, nomeado pelo Pre-
sidente da República depois de

aprovada a escolha pelo Se-
nado;

— Serão estabelecidos para
cada região geo-econõmlca. mó-
dulos regionais para a limita-
ção de área de propriedade ln-
suscetível de desa propriação
por interesse social;

— Isenção de impostos fe-
derais, estaduais e minjlcipais
que incidam sóbre a transferen-
cia de propriedade desapro-
priada.

BARBARIDADE

O Sr. Gileno de Carll disse
que o Estatuto da Terra era
uma barbaridade e que terá de
ser revisto necessariamente
após o envio, por parte do Go-
vêrno; das emendas constitucio-
nais ao Congresso — "não so
pode pôr o carro diante dos
bois". A filosofia das emendas
orientará o espírito revisionista
do projeto do Estatuto da Ter-
ra, que tem 120 artigos, na sua
fase original.

O PSD — segundo ainda o Sr.
De Carli — tem a impressão ge-
nerallzada de que a opinião dos
técnicos do Ministério do Pia-
nejamento è a opinião do Go-
vêrno e que, à argumentação
governista a UDN também ter-
minará por se dobrar, desde que
o projeto de reforma agrária do
Governo não vai acabar com as
empresas agrícolas, como a
principio pensaram os doutos
da UDN.

Para Lacerda*
Congresso *)
é como Zarur-\

O Governador Carlos Lacer-
da explicou ontem, em telegra-
ma, ao Presidente Nacional da
UDN, Deputado Bilac Pinto —.
que lhe escrevera apontando '
como carismática a sua lide-'','
rança —, que carismático, na *
sua linguagem, "é o Congresso ,"
se reunir, em Brasília, e deci-" 

'

dir, pela maioria, como se re-".;'.'
cebesse ordens do Além, a/.j'
exeipplo de Zarur."

— Do Além, o único que co-'",''
nheço que recebe ordens S o',,.',
Zarur — ressalta o Governador, "
Carlos Lacerda, informando ao'
Deputado Bilac Pinto que o te-
legrama "é de caráter cordial.„,
e não em tom de briga".

SUPRA não perturbará
mais os proprietários

O engeiiheiro-agrõnomo José
Gomes da Silva, ao assumir on-
tem a Presidência da SUPRA, dis-
se que enquanto estiver ali a re-
partiç&o nâo seril "agência de
agitação, que perturbe o trabalho
dos sítios a das fazendas" e que
procurará, aplicar o Estatuto da
Terra, tao logo êle seja aprovado
pelos órgftos competentes.

O Coronel llzio Vital de Quel-
ros, que passou o cargo, disso
que encontrou a SUPRA tumul-
tuada e conduziu-se "dentro do
principio de que * preferiveL não
fazer nada a se fazer errado", du-
rante 90 dias. Assegurou que vol-
ta ao convívio dos seus câmara-
das do Exército, persuadido de
que nfto desmereceu a confiança
deles e honrou os compromissos
da Revolução.

REFORMA

O nôvo Presidente da SUPRA
disse que assume o posto com a
preocupação de realizar uma re-

• forma agrária através do proces-
so democrático, mas que é lm-
portante ter presente que a
SUPRA nâo pretende dar qual-
quer orientaç&o espollativa aos
seus atos e programas, já que
está o Governo perfeitamente
consciente de que sóbre os om-
bros dos atuais empresários ru-
rais, sejam eles fazendeiros ou
modestos sitiantes, repousa a res-
ponsabilidade da nossa produção
agropecuária e do lastro de tôflav
a economia do setor primário,
necessário ao nosso desenvolvi-
mento econômico.

—¦ Considero mesmo esta -a'-
principal característica do ante-
projeto do Estatuto da Terra:
realizar uma reíorma agrária , au-
têntica, atendendo à produção e
á produtividade, sem deixar 'de'
contemplar a necessidade d e
atender, Igualmente! os atuais
empresários agrícolas.

Existirá uma perfeita cola-
bòração entre o Ministério da
Agricultura — açora confiado á
competência do prof. Hugo Leme

— e a SUPRA que, como sua de-
pendência, irá <;uldar tão sòmen-
te -lüs problemas ligados à modi-
íicação de nossa estrutura agrária.

Aguardo, aper.ns, a promul-
gação do Estatuto da Terra para
executar a reforma r.grftrla nacio-
nal; Nesse Ínterim, porém, ciarei
andíimcnto aos projetos iniciados,
procurando, apenas, implementa-
los tecnicamente, dentro da con-
ceiluiação de reforma ogrírla ic-
tcgral.

BIOGRAFIA

O nô/o presidente da SUPRA ft
paulista de Campinas e foi o pri-
meiro colocado fia Turma de 1946
da Escola do Agronomia da Uni-
vcrs-ilade de São Pulo. Tem 03
seguintes titulos . pós-graduação:
Mislc- of Science pela Universida-
tte de Illinois (EUA), Doutor em
Agronomia, pela triiivorsidado do
Sáo Paulo. Pèz, alrda, os seguin-
tes cursos sóbre o problema agra-
rio: Curso internacional de Re-
forma Agrária, patrocinado pela
OEA e pelo Banca Interamericano
tío Desenvolvimento, cm 1963; Cnr-
so de Especlilização para Espe-
ciallstas em Planificaçáo Agrícola
e Reforma Agrária, patrocinado
pelos Ministérios da Agricultura e
Exterior <)e Israel; e participou do
S-!n>iuário Sóbre Problemas da Re«
forma Agrária, patrocinado tam.'bém 

pela Organização dos Esta-' dos Americanos, eni Campinas
A sol-inidado io transmissão do

cargo, realizada no 12.» andar do
. n.° 34 .1o Largo de Sáo Francisco,
compareceram o Coronel Latiro
Alves Pinto, representante do Mi-
nistro da Guerra, e o Agrônomo
José Carlos Plfící, representando
o Ministro da Agricultura.

CARISMÁTICO

Carismático em Brasília 
".

deve ter outra definição -—.,,'
acentua o Governador Carlos, .
Lacerda, declarando que "os ,,
que colecionam derrotas gio-- .
riosas já estão em tempo d« se,
aposentar".

O Presidente da UDN de São...,
Paulo, Sr. Roberto de Abreu.-'
Sodré, declarou considerar o.,,
adiamento da reunião do Dire- ..,
tório Nacional da UDN "uma-*
desconsideração do Presidenta-.
Bilac Pinto às seções que soli- •
citaram da direção partidária ...
o direito de serem ouvidas". -7,7

Após a votação das emen-.'.
das à Constituição não interes-;.-,.
sa mais a reunião — frisou o-- .
Sr. Abreu Sodré, acentuando-•<
que "o Presidente Bilao Pinto ,
encerra, assim, melancólica-.
mente, mais um episódio da",
vida da UDN, com prejuízos - -
não só para o partido, mas.
também, para a democracia • ¦
a revolução de março". ->.•

Cordeiro não :
sabe como -1
começar %

Brasília (Sucursal) — "Es-.-
tou perplexo e não sei ainda..,
por onde começar a minha ta- .
refa, tantas são elas, e tantos
são os mais diversos órgãos, no
Norte, no Sul, no Leste, na .
Amazônia, a meu cargo" — -.
disse o Ministro do Interior,-.
General Cordeiro de Farias,. •
ontem, após ouvir vários depu-;..
tados na CPI da Câmara qua
investiga a situação das popu- •
lações mineiras atingidas pela ¦' bariagem dè Furnas.

O Ministro prometeu aoa
deputados advogar junto ao' ¦'
Presidente da República os di-
reitos da população da região,
defendidos pelos membros dà '
CPI.

Os Deputados Manuel de Al«
meida (PSD-Minas), Presidên»^
te da Comissão, Manuel Tavei-"i
ra ' 

(UDN-Minas), Geraldo'
Freire (UDN-Minas), Bento
Gonçalves (PSP-Minas) e João
Alves (PTB-Bahia), explica»,
ram ao General o drama doà
que moram na área atingida
por Furnas. Afirmaram que a
região fora Inundada par»"'
construção de três usinas da'
energia elétrica, que alimenta»
vam parques industriais do
Rio e São Paulo. Acrescenta-
ram que foi eliminado o único •
ramal ferroviário da região, as;
terras produtivas tiveram de
ser abandonadas e seus pro-.,,
prietários foram indenizados —
arbitrariamente — estando 800 -
processos pendentes de pro-... -,
nunciamento . da Justiça mi-..'
neira. ...,.,

Os deputados encaminharam'
ao Ministro do Interior ante---
projeto criando a Superinten- ¦
dência do Desenvolvimento da<•-•
Furnas, providenciando a aber- '
tura de um crédito especial de!
CrS 500 milhões, que será por
êle levado ao conhecimento do
Presidente da República, Mi-"
nistros da Justiça e Viação. ¦¦<
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BANCO MONTEIRO DE CASTRO SÃ

FUNDADO EM 1916

MATRIZ: - Rua 1.° de Março, 43
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FILIAL EM S. PAULO
, Temos o prazer de informar aos nos-
sos clientes e amigos que, para melhor
correspondermos à preferência com
que nos distinguem, já iniciamos os tra-
balhos da instalação de nossa Filial em
São Paulo, à Rua da Quitanda, 77 -
telefone:37-7191, onde mantemos desde
já um plantão as suas ordens.

Todas operações bancárias
Câmbio - Descontos - Cobranças

-*¦ í

trpiilio. fubücidad» 28.006
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Revolução destroça
as resistências

BRASÍLIA — Antes de iniciada a vota-
ção da prorrogação do mandato no Congres-
so, as forças revolucionárias, por seus agen-
tes, emissários e contatos, davam a impressão
de ter destroçado, totalmente, as resistências
à adoção da medida, a tal ponto que perde-
ram os cálculos de previsão da votação. O
PTB deslocara-se em massa, nas últimas ho-
ras, para aprovar a prorrogação, com o con-
sentimento do Sr. Doutel-de Andrade, cujo
apoio à subemenda respectiva poderia ainda
ocorrer.

Houve, assim, uma ofensiva coordenada,
ritmada, distribuída por setores, com tempo
certo de alcançar os objetivos num ponto e
noutro, tudo lembrando uma ação de estado-
maior bem planejada e executada com se-
gurança.Ficaram dois focos de resistência, isola-
dos e paralisados. O Sr. Pedro Aleixo, Líder
do Governo, que não só deu cobertura a uma
posição pessoal do Presidente da República,
como interpretou o seu próprio ponto-de-¦vista sobre a matéria, não lutou contra as
forças dominantes, permitindo que a. batalha
no plenário se armasse de acordo com as con-
veniências do comando prorrogacionista. O
Sr. Martins Rodrigues, cercado áe prorroga-
cionistas por todos os lados, no seu gabinete
do PSD, era ontem apenas um homem que via
com pessimismo e alguma amargura o desfe-
cho de uma batalha política, que considera
danoso para a continuidade das instituições
democráticas.

As forças lacerdistas na Câmara foram
reduzidas a expressão mais simples, uns dez
ou quinze, se tanto, alguns lutando, outros
preferindo salvar certas conveniências. O Sr.
Lacerda perdeu, ontem, mais uma trincheira
importante, O Estado de São Paulo, que se
definiu em favor da prorrogação, estimulan-
do assim a bancada paulista ãa VDN a se-
guir as inspirações vencedoras.

Pela manhã, o Congresso aprovara, no li-
mite justo dos 205 votos, a emenda do voto
do analfabeto. Foi essa, no entanto, uma vo-
tação tática, destinada a contornar proble-
mas no PTB, e uma vitória obtida com mu-
danças de votos no correr da apuração. Vo-
taram a favor 95 deputados trabalhistas e
110 ãe outras agremiações. No segundo tur-
no, na próxima semana, essa emenda deverá
ser sacrificada, a menos que o PTB obtenha
prioridade para ela e ameace obstruir a tota-
lidade das emendas políticas. Essa votação
serviu, no entanto, como teste da importân-
cia da posição áo PTB na armação áa vitória
ão movimento prorrogacionista. Vei-ifícou-se,
com segurança, a partir de então que, sem
uma cooperação substancial dos trabalhistas,
nenhuma emenãa política obteria o quorumda maioria absoluta para ser aprovada.

Vm ou outro setor áo Congresso ainãa
admitia ao acender das luzes de ontem quea subemenda áa "prorrogação não alcançasse
o quorum. Mas êsse é um tema que não po-dera mais ser incluído numa noticia que che-
gará ao público junto com o resultado da
votação.

Alkmim pede processo
Informou o Sr. José Maria Alkmim, Vice-

Presidente da República, que solicitou ou so-
licitará ao Procuraãor-Geral àa República
que promova a responsabiliáaãe criminal áo
Correio da Manhã pelas reportagens aue, sob
o titulo O Escândalo do Século, vem divul-
ganáo êsse matutino.

Agora a reforma agrária

Concluída, na próxima semana, a vota-
ção, em segundo turno, áas reformas políti-cas, o Presiâénte ãa República áeverá enviar
ao Congresso o projeto de reforma agrária,
presumindo-se, nos meios políticos, que o façacom a proposta de emenda constitucionaí.

O solidarismo cristão
O solidarismo cristão, como base paraaglutinação das. forças políticas, foi propostoa áez deputados e senadores pelo Prof. José

Faria Tavares, suplente do Senador Milton
Campos e antigo Secretário da Eáucação ãe
Minas. A sugestão tem por objetivo'decla-
rado atribuir conteúdo doutrinário, não sec-
tário, às correntes progressistas não socialis-
tas ou anti-socialistas e pretende preencher ovazio em que caíram as organizações políticasexistentes, inchisive o PTB.

O Prof. Faria Tavares já interessou nodebate os Srs. Bilac Pinto e Afonso Arinos.

Cinco cada meio-dia

Em cada bancada áa Câmara, os toma-dores âe votos, nas prévias ãa prorrogação,anunciavam âe áoze em doze horas uma mé-dia de cinco novas adesões à subemenâa. NoPTB, êsse ritmo foi muito mais acelerado, ti-ranão-se assim o atraso.

O telégrafo e a l/DJV
V" 

'

O Sr. Bilac Pinto ainãa não havia rece-bião ontem à noite o nôvo telegrama que oSr. Carlos Lacerãa, segundo seus amigos áeBrasília, teria endereçado ao Presiâénte ãaUDN.

O homem forte
Segundo o Senaáor José Cãnáião Ferraz,

vitoriosa a prorrogação, o Senaáor Daniel
Krieger será o político civil mais forte ãaRepública.

Levi com o Presidente
Õ Deputado Herbert Levi âeclarava-se,'

ontem, satisfeito por ter, num encontro de
àuas horas e meia com o Presidente Castelo
Branco, despertado a atenção âo Chefe ão
Governo para alguns problemas que conside-
ra funàamentais. Principalmente problemaseconômicos, entre os quais o áo café.

Carlos Castello Bhanco

Congresso aprova voto a analfabeto
elegibilidade para os sargentos

Ministro da Guerra já
voltou de Minas Gerais
e Mourão continuou lá

-,' Belo Horizonte (Sucursal) — Çom exceção do Gene-
ral Olímpio Mourão Pilho, que permanecerá em Minas t*té
domingo, o Ministro dá Guerra, iGei. eral: Costa e Silva e
outros oficiais que o acompanharam em sua-, visita, a esta
Capital, viajaram para Brasilia no Avro presidencial que
saiu'do Aeroporto da Pampulha ontem às 9 horas. -

O Comandante da IV Região. Militar, General Carlos
Luis Guedes; o Coronel. Dióscoro Vale, Comandante da
Base Aérea; o Coronel Afrãnio Vale, Chefe da Casa Mi-
litát do Govêmo de Minas; o Coronel José' Geraldo Viei-
ra e comandantes das demais corporações da Policia Mi-
litar e do Exército sediadas na Capital compareceram ao
embarque do Ministro. -
MOURÃO NÃO POI

O General Mourão Pilho es-
teve no saguão do Hotel'Nor-
mandy antes da partida da co-
mitlva do Ministro da Guerra-
e disse que não seguiria com
ela porque acabava de retor-
nàr a Minas pela primeira vea,
depois que deixou o Comando i
da IV Região Militar. Disse
que ficaria para rever amigos .
o informou que na sua a?enda

figurava uma viagem & Dia-
mantina — sua terra natal —
nma ..sçgunda ao Rio e a Jer-
ceira a São Paulo.

No fim do mês o General
Mourão Pilho informou que
irá ao Rio Grande dó Sul,'on-
de receberá uma homenagem,
è esta será a sua última via-
genl antes de assumir ò Co-
mando do IV Exército, em Re-
cife, cuja .data ainda não es-
tá determinada. .-, ¦

Pope responde a Justino ;
dizendo que III Exército
tem vigiado a fronteiíá -

Porto Alegre (Correspondente) — O Comandante do
III Exército, General Pope Figueiredo,. distribuiu nota à
imprensa dizendo que."desde o advento dá revolução que
o III Exército tem mantido sob vigilância.a fronteira atra-
vés de serviço qúe, além de reprimir o contrabando, tem
controlado e detido possíveis agentes de ligação com au-
toridades do Governo deposto".

A nota do General Pope é uma resposta ao nôvo Co-
mandante do III Exército, General Justino Alves Bastos,
o qual, segundo a imprensa carioca, declarou que "tão logo
assumisse o posto fecharia a fron teira. do Rio Grande e
acabaria com os pombos-correios que demandam o Uru-
guai'para conspirar com Goulart e Brizola". - v. .

., Brasilia (Sucursal) — O
Congresso Nacional aprovou
ontem, na sessão da manhã,
a emenda constitucional
que permite o voto ao anal-
fabeto, sem caráter, obriga-
tório, nas eleições munici-
pais, e, ha sessão da tarde,
a emenda que concede elegi-

A emenda do voto ao ànál-
íabèto foi aprovada, eih pri-
meiro turno, pela Câmara, por
205 votos.cpptra.99, ;e, no, Se-
nado, por 41 contra sete. A
elegibilidade'dos sargentos ob-
teve votação ¦ unânime no Se-
nado e foi aprovada pela Câ-
mara por 273 contra oito vo-
tos.

A bancada, da ÜDN e a
grande maioria dos membros
da bancada do PSD so concor-
daram eni votar favòràveimèn-
te à emenda quando alertadas
pelos seus lideres, Ernãni Sá-
tiro e Martins Rodrigues, pa-ra o perigo que representaria
sua rejeição: a impugnação.
inclusive, do . Caput do Artigo
132 da Constituição, que diz

, "não podem ser eleitores os
que estejam privados tempo-

. ráriá ou definitivamente, dos
direitos políticos"...

Assim, apressadamente, nos
últimos instantes da apuração,
diversos deputados, da UDN,
tendo à frente p seu Vlce-Pre-

. sidente Flores' Soares, corre-
rnm à mesa' para dar seus vo-
tos favoráveis à emenda cons-
titucional, com a ressalva de
que assim agiam còm a certeza
de que a emenda do analfabe-

bilidade aos sargentos e de-
mais militares alistáveis.

A aprovação da primeira
emenda quase não foi obtida,
pois a maioria absoluta de
votos (205), exigida pela
Constituição, ainda estava
longe de ser alcançada
no momento da apuração,

Votog
to", quando votada em segunda
discussão, isoladamente do Ca-
put do Artigo 132, seria cer-
tamente rejeitada pelo Con-
gresso.
DERROTA E VITÓRIA

Ainda que considerasse como
uma vitória importante para
a sua bancada a aprovação da' emenda do voto para os anal-
fabetos, a bancada do PTB te-
ve derrotada, em votação'su-
márla, ' a sua pretensão 

' de
submeter ao plenário, em ca-
ráter preferencial, a subemen-
da que estendia o voto ao
analfabeto em todos os níveis
eleitorais e não só nas elei-
gões municipais.

Os deputados petebistas, no
entanto, receberam com uma
salva de palmas é exclamações
de alegria a votação final da
emenda do voto do. analfabeto
nós municípios. . ..; ;
NOVA.REDAÇÃO .

Em votações sucessivas, que
tomaram toda a sessão matu-
tina, o Congresso aprovou tam-
bém a redação proposta peloGoverno, ao Parágrafo 2.° do

já que udenistas e pesse-
d i s ta s reforçavam a vo-
tação contrária ao proje-
to e somente à última ho-
ra é que resolveram apoia-
lo, a fim de não prejudica-
rem o Artigo 132 da Cons-
tituição, posto in totwm na
primeira votação.

Artigo 132, que diz: "São alis-
táveis os militares, desde que
sejam oficiais, aspirantes a ofi-
ciais, gu&rdas-marinha, sub-
tenentes ou suboficlais, sar-
gent os c os alunos das Escolas
Militares de ensino superior
para formação.de oficiais".

Pelo texto atual da Consti-
tuição, a concessão do direito
de alistar-se eleitor era expres-
sa em forma dc exceção, de-
clararido, que "não podem alis-
tar-se" eleitores as praças de'pré, salvo os aspirantes a ofi-
ciai, os suboficiais, os subte-
nentes, os sargentos e os alu-
nos das Escolas Militares de
ensino superior". Não fnssen-
do qualquer referência clara â
situação dos guardas-mari-
nha.

Essa emenda foi aprovada
por unanimidade (51 votos a
zero) pelo Senado e por 262 a
11 pela Câmara.

Em seguida a esta última vo-
tação, o Presidente do Con-
gresso, Senador Moura Andra-
de, suspendeu a sessão, convo-
cando outra para as 15 horas,
quando se iniciou a discussão
e a votação da emenda que tor-
na os sargentos c alunos de
escolas de guerra elegivels.

Sargentos

Magalhães ^
hoje com :tl

paulistas
Belo Horizonte (Sucursal)

— O Governador Magalhães
Pinto viaja hoje para Sfto Paü-
lo, onde j participará do - um
programa de televisão, Na. Ca-
pitai paulista, o Sr. Magalhães
Pinto deverá avistar-se coni o
Governador Ademar de Barros.
com quem conversará sobre
problemas referentes à atual
conjuntura nacional.

Ontem, o . Governador . Ma-
galhães Pinto teve o seu retrit-
to inaugurado na sed6 da; ?'e-
deração do Comércio, de "cijja
entidade foi o primeiro presi-
dente. A solenidade contou çom
a presença de representantes
das classes produtoras e.*do
Ministro da Indústria c do Ço-
mercio, Sr. Daniel Paraco.-Djs-
cursaram durante o ato o Go-
vernador Magalhães Pinto, o
atual Presidente da Federação,
Sr. Exaltino Marques Andra-
de, e D. Serafim Fernandes tíe
Araújo, que fêz a entronização
da imagem de Cristo na saia
da presidência.

Os antigos presidentes cujos
retratos figuram na Galeria, .do
salão presidencial da Federa-
ção do Comércio são os Srs.
Magalhães Pinto, Caetano
Vasconcelos, Terôncio Torres e
Nilton Veloso. Durante £» so-

. lenidade, o Governador minei-
ro ressaltou o trabalho .dos
que presidiram à Federação,
fundada por èle em 1938.

JUSTIFICAÇÃO

Em sua nota o General Po-
pe Figueiredo justifica sua
atitude afirmando que seu in-
tuito é evitar interpretações
errôneas sobre a situação no
Rio Grande depois da revolu-
ção e esclarece que as noti-
cias referentes á vigilância na
fronteira não têm sido trazi-
das a público pelos, inconveni-

entes que isso craria à própria
segurança das operações. • -

Reafirma a nota que a situa-
ção em todo o território sob a
jurisdição do lll'Exército é de
absoluta calma, estando sendo
apuradas as responsabilidades
de elementos envolvidos em
atividades subversivas e cor-
rupção- através de. inquéritos,
muitos dos. quais já concluidos
e encaminhados à Comissão-
Geral de Investigações;

Sem maiores dificuldades já
na sessão da tarde, o Congres-
so aprovou, também em pri-
meira discussão, a emenda que
concede aos sargentos e a to-
dos os demais militares alista-
veis, o direito de serem eleitos.

A redação aprovada foi a
subemenda- do Deputado Ron-
don Pacheco, nos seguintes têr-
mos:• "Art. 138 — São inelegíveis
os inalistáveis e os menciona-

dos no Parágrafo 1.° do Arti-
go 132.

Parágrafo Ünico — Os mili-
tares alistáveis são elegiveis,
atendidas as seguintes condi-
ções:

a) o militar cm atividade
que se candidatar a cargo ele-
tivo será afastado, temporária-
mente, do serviço ativo, como
agregado, para tratar de in-
terêsse particular;

b» os q„e. tenham menos de 
Çag^Q fáftícinco anos de serviço, serão, ao

se candidatarem, excluídos do
serviço ativo;

O o militar que não tiver
sido excluído e que íôr eleito,
será, no ato da diplomação,
transferido para a reserva ou
reformado, nos termos da lei,
ressalvada a situação dos que
presentemente estão em exer-
cicio de mandato eletivo e até
o término do mesmo."

Pontes teme que voto ao
analfabeto traga anarquia

Lomanto revela que Castelo
garante ajuda aos Estados
para fortalecer Federação

Salvador (Correspondente) — Ò Presidente Castelo
Branco garantiu que o Governo socorrerá todos os Esta-
dos, visando ao fortalecimento da Federação, segundo de-
clarou ontem em entrevista coletiva o Governador Lo-
manto Júnior, na qual abordou o seu recente encontro
com o Presidente da República em Brasília..

Acrescentou que recebeu confirmação do Presidente a
respeito da dinamização das obras de construção da BR-5;
conclusão das obras da USIBA, que será, juntamente com
a Petroquímica, o instrumento de emancipação econômi-
ca da Bahia. ¦-.
PORTO DE ILHÉUS

Revelou o Sr. Lomanto Jú-
nior que expôs ao Presidente a
necessidade da conclusão do
Porto de Ilhéus, tendo debatido
também a proposta da assina-
tura de um convênio entre o Es-
tado e a União, para a cons-
trução de estradas no leito das
ferrovias Ilhéus-Nazaré e Ca-
tuicará, retiradas do tráfego.

O Governador da Bahia con-
seguiu junto ao Ministério dns
Minas e Energia a verba de CrS

500 milhões, destinada à eletri-
ficação das cidades do Sul do
Estado, tendo acertado a exe-
cução da interligação '"d siste-
ma Paulo Afonso com o de Fu-
nil, trabalho que utilizará ver-
bas no montante de Cri  <luer programa político dos não

O jurista Pontes de Miranda,
opinando sóbre a aprovação do
voto do analfabeto, disse - on-
tem, ao JORNAL DO BRASIL,
que o ato do Congresso conce-
dendo aos analfabetos o- direi-
to de voto nas eleições muni-
cipais "provocará o advento no
Pais de uma revolução anar-
quista" e, sob o pretexto de
igualdade absoluta, "significou
o maior absurdo político come-
tido no último decênio".

Acrescentou que a aprovação
do projeto, "estabelecendo de-
finitivamente o controle dos
votos por milionários e poten-
tados", garante à direita a
continuação das desigualdades
sociais é à esquerda a lenda da
igualdade absoluta.
VOTO DIRIGIDO

— Desde 1882 que o analfa-
beto não vota — esclareceu o
Professor Pontes de Miranda.
Quando se conhecem as es-
tatisticas mundiais de analfa-
betismo, - tem-se pena dos Go-
vernos brasileiros e lastima-se
sua indiferença pelo problema.
Agora, os políticos que desejam
o voto do analfabeto dão-nos a
impressão de que precisam vol-
ver à época da escravidão e,
pelo dinheiro, arrebentar qual-

1 300 milhões Obteve também
a liberação, pelo Ministério, da
Educação, da verba de CrS 2 200
milhões, referente ao exercício
de.64 (parte do Plano Trienal)
e. que.será empregada na insta-
lação da rede-escolar.- ,

Suplente que Câmara busca
para assumir e a Polícia ;
para prender pede diploma

O Deputado Miguel Batista dos Santos, que está sen-
do convocado para assumir sua cadeira na Câmara e ain-
da não apareceu porque tem medo da Polícia do Estado
do Rio, requereu, ontem, seu. diploma, ào Presidente do
TRE da Guanabara, revelando o propósito ,de assumir a
vaga do Sr. Epaminondas Gomes dos Santos, que teve seu
mandato cassado. .,.,-..

O Sr. Miguel Batista dos Santos não apareceu pessoal-mente mas nomeou seu procurador o advogado Adalberto
Teixeira Fernandes, encarregado de defendê-lò em todos
os processos. O pedido do deputado só será atendido de-
pote de apresentar seu certificado militar.

Delegado procura Miguel
autes do. TRE diplomar

milionários e dos pobres que
sabem ler e podem escolher pe-
las convicções dos candidatos.

— Atrás dos projetos que
apoiam o voto do analfabeto
— prosseguiu — há dote movi-
mentos: o dos que querem
comprar eleições e-o dos que
desejam abafar os problemas
de maior igualdade, que não
sejam extremistas. O analfabe-
to vota conforme lhe dizem
que vota, ou pela igualdade
absoluta, noção que facilmente
recebe e lhe fica na mente co-
mo ideal único, já que é o úni-
co que èle compreende. O voto
do analfabeto é o maior absur-
do político que se consumou no

último decênio. Tem-se a im-
pressão que se quer desmorali-
rar a democracia para se justi-
ficar a ditadura. A idéia veio
de Minas e o que se pretende
e/o controle de votos, o estabe-
lecimento definitivo das ciei-
ções dos milionários e poten-
tados. O que se deveria exigir
seria a capacidade eleitoral sò-
mente para os que têm curso
primário.Se os políticos não cogi-
tarem de extinguir o analfabe-
tismo, passaram a ter interês-
ses vinculados nele. Se o Con-
gresso começa a afundar-se,
não há outra solução para que
se salve a democracia, que os
ditatorialistas e os comprado-
res de votos querem destruir,
sem que o Legislativo esboce
qualquer reação.

É preciso — acrescentou
o Sr. Pontes de Miranda — queo Brasil comece a trabalhar
intensamente, para que os
analfabetos, em vez de votar,
sejam alfabetizados e possam
escolher os homens que diri-
jam o Brasil.

O grande mal do Brasil
está no analfabetismo e na
meia-ciência, na mania de fa-
zer leis, sem aplicar leis, me-
nos ainda a Constituição. Ne-
nhuma medida se toma contra
a fome e a falta de produção
agrícola. Mas fala-se, nos co-
mícios, na televisão, nos ban-
quetes, em jornais, continua-
mente, em reforma agrária.
Quem pode inverter capitais na
agricultura se não se sabe se a
propaganda reformista de re-
pente se fará realidade? Onde
os meios técnicos e pecuniários
para a reforma agrária? Que
adianta dividir terras se os fa-
mintos não sabem ler, nem
plantar, nem há educação agri-
cola, nem maquinaria?

A tentativa do voto do
analfabeto é mais grave do
que a entrada de armas sub-
versivas. O analfabeto só 'en-
tende a promessa de igualda-

de absoluta, Fiz testes sobre
isso, entre analfabetos de dife-
rentes raças e de diferentes
procedências. Crê nisso como a
sua' solução, a única que lhe
pode prometer o destino. Nos
próprios paises de extrema es-
querda, o analfabeto é um pro-
blema, porque reputa longe do
que êle entende aquilo que êle
vè fazer-se.

Infelizmente, muitos fatos
que tenho previsto têm mostra-
do que vejo, cientificamente, os
fatos. Se o analfabeto vai vo-
tar. não teremos, no outro de-
cênip, revolução comunista, mas
revolução de fundo anarquista,
que ninguém conterá.

— Quem quer o voto do anal-
fabeto não quer a maior igual-
dade humana; quer, se é de
direita, conservar a desigualda-
de existente, que só tem o in-
conveniente de não aumenta-
rem os seus votos os dos de-
pendentes analfabetos. Se é dc
esquerda, sabe que só uma
ideologia é recebível pelo anal-
fabeto: a dá igualdade absolu-
fa, igualdade que eles crêem
subversivamente adquirível.

Quando o Estado se deu con-
ta da questão social, resultante
da inferioridade econômica dos
trabalhadores, teve de preo-
cupar-se com o que esses que-
riam como soluções e o que a
política legislativa considerava
mais urgente e necessário. Su-
perou-se, assim, a era do não-
intervencionismo econômico pe-
lo Estado. Infelizmente, houve
dois fatos que até hoje têm
agravado, em vez de melhora-
rem a situação: o exibicionis-
mo individual dos fazedores de
leis e a demagogia dos políticos,
que desejam os resultados elei-
torais, periódicos, dos seus dis-
cursos e das suas promessas, em
vez de soluções de ordem eco-
nômica e educacional, que mi-
norem ou concorram para mi-
iiorar a desigualdade humana
— concluiu o Sr, Pontes de Mi-
randa.

Homero quer Código para
disciplinar os partidos

São Paulo
no dia 21 3

São Paulo (Sucursal; — a
presença do Presidente Castelo
Branco nas solenidades ¦-¦ -de
inauguração da residência de
verão do Governo paulista em
Campos do Jordão, no próximo
dia 21, foi confiimada ontem.
Acompanharão o P^sidente vá-
rios Ministros militares * .au-
toridades.

Durante as solenidádes. D.
Leonor Mendes Barros será ho-
menageada pela passagem de
seu aniversário, Inclusive pelo
Presidente da República. A ca-
ravana presidencial visitará
também a Cidade de São. José
dos Campos, regressando poste-
riormente a São Paulo.

Revolução
está coesa,
diz Kruel

São Paulo (Sucursal) '—O
Comandante do II Exército,
General Amauri Kruel, • di^e
ontem ao Governador Ademar
de Barros. durante vlsiíáWque
êste féz ao Quartel-General,
que "nada deterá a marcha •da
consolidação do processo.jêvo-
lucionário e que São Paulo está,' por suas forças vivas, coeso ém
torno'da luta que empreende-
mos". A visita durou cêrça de
20 minutos, dos quais cinco, Go-
vernáder e General conversa-
ram a sós.

O Governador íoi agradecer
ao General Kruel a participa-
ção do II Exército nos festejos
de 9 de julho. Depois dè' apre-
sentado a toda oficialidade; o
Sr. Ademar de Barros afirmou
que "aquela data lembra á to-
dos ó império da lei, a,preva-
lência dos postulados democra-
ticos e a força dos princípios
de liberdade de nossa gente"."Por isso — disse o Gpverna-
dor — foi um prazer ver ns
Forças' Armadas do Brasil Ir-
manadas no dispositivo do Es-¦tado. reverenciando a memória
dos bravos que tombaram há 3a
anos pelos' mesmos ideais'dé-31
de março, quando todos esta-
vam dispostos a defender coin
a própria vida". Ao final da
visita o General Kruel foi con-
viciado' a participar da inau-
guração do Palácio do Verão,
em Campos Jordão, com a pre-
sença do Presidente da.Repú-
blica.

Niterói (Sucursal) — O Se-
«•etário de Segurança do Es-
tado do Rio, Major Paulo Biar,
decidiu, ontem, solicitar, ofi-
cialmente, á ajuda da Polícia .
de Minas Gerais para tentar
localizar o suplente de Depu-
tado Federal da Guanabara
Miguel Batista dos Santos, queresponde a inquérito sobre
subversão em Niterói, e queestaria foragido na região dà
Pampulha, em Belo Horizonte.

Miguel, convocado para as- >
sumir uma cadeira na banca-
da do PTB da Guanabara —
que perdeu quase toda a sua
representação na Câmara Fe-
deral após a revolução, com
a cassação de mandatos, — su-
miu de Niterói desde o dia 1
de abril. A DOPS vasculhan-
do a sua casa, na Rua Domin-
gues de Sá, 423, apartamento
303, em Icarai, encontrou far-
tn material dr propaganda ('n-

munista e resolveu então pro-curá-lo para que responda- a
processo como incurso na Lei
cle Segurança Nacional.

Embora tenha, disputado as
eleições na Guanabara, obten-
do como candidato na chapa
do PTB carioca à Câmara Fe-
deral 240 votos, Miguel é elei-
tor na 24." Zona Eleitoral da
capital fluminense. Sua ficha,
no TRE, foi requisitada pela
DOPS e diversas cópias de seu
retrato foram feitas e remeti-
dns.ás Delegacias dc Policia do
interior.

Três dessas fotografias fo-
rnm também enviadas ontem
á Policia de Minas Gerais pelo
Secretário de Segurança Pú-
blica do Estado do Rio, junto
com o pedido oficial de ajuda
para a localização do suplente
que não apareceu,' em Brasília,
par. assumir o manrtntn.

O Desembargador Homero
Pinho disse ontem que o Con-
gresso deve cuidar imediata-
mente da instituição de um cô-
digo dos partidos politicos,"dando normas .sadias a. essas
formações democráticas, evi-
tando e impedindo-lhes a proll-
feração, a multiplicidade lnex-
pressiva, a vulgaridade prejudi-
ciai ao seu prestígio", para.lm-
por-lhes o verdadeiro espirito
democrático compatível a atual
Constituição. . — Ê indispensável que se es-
tabeleça como exigência, para
a composição dos partidos, de
listas formadas por eleitores em
número correspondente. pelo
menos á 20 por cento do total
do eleitorado, aloistado em to-
do o território nacional, até um
ano antes de sua apresentação
ao registro no Tribunal Supe-
rior Eleitoral — sugeriu o Sr.
Homero pinho.
LISTAS ...

Disse o Desembargador Ho-
mero Pinho que será importân-
te também encontrár-se um
meio de 'impedir 

que o eleitor
assine mais de uma lista de íor-

. mação de partido, corrigindo-
se nesse particular . o sistema
atual, que permite a um mesmo
rlfitor snbsrrevpr quantas listns

quiser, a tal ponto que rr "se
nos déssemos o trabalho de es-
coimar das listas as multlpll-
catas de firmas, quiçá se redu-
ziriam a três ou quatro, no má-
ximo, as agremiações existên-
tes."

O nosso regime político,
desde o advento da Constituição
de 194G, náo é outro senão o po-
litico-partldárlo. Os partidos
substituíram as antigas banca-
das estaduais; as siglas parti-
darias vieram definir as corren-
tes ideológicas e aboliu-se o in- .
dividualismo. Os deputados e
senadores, por exemplo, são ne-
cessàriamente membros de seu
partido e sua eleição para a
Mesa de Casa do Parlamento a
que pertençam, assim como pa-
ra ás suas comissõesi é feita na
sua pessoa, mas para a repre-
setnação de seu partido —
disse. .

STJPLÊNCIA
É preciso, pois, coibindo-

lhe reprovabiiisslmo abuso,
transferir-se ao respectivo su-
plente a cadeira do represen-
tante de um partido que para
outro se bandeàr, pois o nosso
sistema f- nnlftico-imrtirinrio. o

que impede que um represen-
tante eleito por uma legenda vá
representar c engrossar as íi-
leiras de outra — concluiu.

PL lança
Lacerda em
São Paulo

São Paulo (Sucursal) — O
Partido Libertador de São Pau-
lo terá a primazia de lançar a
candidatura do Sr. Carlos La-
cerda à Presidência da Repú-
blica, o que será feito em ma-
nifesto a ser enviado ao Dire-
tório Nacional na próxima se-
gunda-feira. Os libertadores de
São Paulo realizaram ontem
uma, reunião, presidida pelo Sr.
Ives Gandra Martins, quando
deliberaram redigir documento
conjunto dos Diretórios metro-
politano e regional.

No documento, será solicita-
dn a imediata convocação dn
Convenção Nacional do Partido,
que se realizaria em São Paulo
brevemente. Acredita-se que
será fácil a aceitação do nome
rio Oovsrnn.flry rf*i Giwii^bprn .

PARA INFORMAÇÕES.ÚTEIS

use o Serviço Ur- Üttlidal
de Pública, que esta--- a sua
disposição nas agericiás ao
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Castelo pede em mensagem
mu* Congresso aumento de
ISQvJo no Imposto de Consumo

Brasília (Sucursal) — O Presidente da República pro-
pôs ao Congresso a elevação dos Impostos de Consumo e

'do Selo, em 30 por cento, após refazer cinco vezes o an-
•rteprojeto, o qual, em duas oportunidades, chegou a ser'encaminhado ao Legislativo e Imediatamente depois teve

sua tramitação suspensa.
O Artigo 6 da proposição presidencial determina que"a critério do Ministério da Fazenda a forma de recolhi-

mento do Imposto do Selo mediante gula poderá ser es-
tendida com ou sem exigência do conhecimento da receita,
a quaisquer papéis sujeitos ao regime da verba fiscal, ado-
tadas todas as medidas necessárias ao perfeito controle
do pagamento do tributo".

,.'
_

_.

O ANTEPROJETO

Ê o seguinte o anteprojeto.
Art, 1 — No periodo com-

préendldo entre 1 de agosto e
31 do dezembro do corrente
exercicio, as atuais alíquotas do
Imposto de Consumo, de que
trata o regulamento baixado
còm o Decreto n.° 45 422, de
12 de fevereiro de 1959, e modi-' 
ficado pela Lel n.° 4153, de 28
de 'novembro de 1962, vigorarão
com os seguintes acréscimos, a
título de adicional, ressalvado
o disposto no Art. 3: •

a) as de 3 por cento passarão
a 3,9 por cento; b) as de 4 por
cento passarão a 5,2 por cento;

.' c. ns de 5 por cento passarão
a 6,5 por cento; d) as de 6 por
cento passarão a 7,8 por cento;
e) as de 7 por cento passarão
a 9,1 por cento; í) as de 8 por
cento passarão a 10,4 por cen-" to; g) as de 10 pôr cento pas-''sairão 

a 13 por cento; li) as de
12 por cento passarão a 15,6 por
cento; i) as de 15 por cento
passarão a 19,5 por cento; j) as
de 20 por cento passarão a 26
por cento; 1) as de 25 por cen-
to passarão a 32,5 por cento;
m) as de 30 por cento passarão
a"39 por cento; n) as de 40
por cento passarão a 52 por
cento.

Parágrafo Ünico — Picam
excluídas das alterações a que
se refere este artigo as alíquo-
tas das alíneas I (produtos ali-
mentares industrializados), II
(produtos farmacêuticos), III
(café torrado e molda), do ci-
tado regulamento.

Art. 2 — Ficam Introduzidos
no regulamento do Imposto de
Consumo, aprovado pelo Decre-
to n.° 45422, de 12 de feverei-
ro de 1959, e modificado pela
Lei n.° 4 153, de 28 de novem-
bro de 1962, as seguintes alte-
rações:

— Os incisos 2 e 4 da ali-
nea XXIV passam a vigorar
com a seguinte redação:"Inciso 2 — Cigarros, cal-
culado o imposto com base no
preço de venda da fábrica ou
de importação:

a) de preço de venda no va.
rejo até Crs 100,00 180 por
cento;

b) idem, acima de Cr$ 100,00
220 por cento." "Inciso 4 — Fumo desfiado,
picado, migado ou em pó (in-
clusive rape) calculado o im-
posto com base no preço de
venda da fábrica ou de impor-
tação 60 por cento.

II — Para efeito de cálculo
do imposto incidente sobre os
produtos dos itens A e B, do
inciso 2. e do inciso 4, da ali-
nea XXTV, os preços de venda
da fábrica ou de importação
não poderão ser inferiores, res-
pectivamente, a 28,5 por cento,
25,0 por cento e 50.0 por cento
dos respectivos preços de ven-
da no varejo, marcados, obri-
gatòriamente, pelo fabricante
ou importador, em cada uni-
dade tributada, nos termos e«
sob as penas de legislação vi-
gente".

III — No período de 1 de
agosto a 31 de dezembro de
1964, as alíquotas fixadas no
item I dêste artigo serão co-
bradas com um adicional tíe
30 por cento, que poderá ser

. acrescido ao preço marcado em
cada unidade tributada na for-
ma anterior, desde que cum-
pridas as seguintes condições:

a) o acréscimo não poderá
ser superior a 20 por cento para

.... os;, produtos do inciso 2, e a
- 10 por cento para os do inciso

4;,.b) a circunstância de ter
jf-isido pago o adicional acima

referido deverá ser indicado
-;,por meio de etiqueta especial

aposta pelo fabricante em cada
. unidade tributada.

IV — O Art. 83 passa a ter
a seguinte redação, mantido o

_ seu Parágrafo único:"Art. 83 — É vedada a emis-
. «ão de notas fiscais que hão
correspondem a uma saída efe-

-.. tiva de mercadoria do estabe-
lecimento emitente, bem como
a utilização dessas notas, em
proveito próprio ou alheio, para

. .produção de qualquer efeito
fiscal. (Multa igual ao valor
da nota fiscal, Independente-
mente de qualquer outra que
fôr cabível por falta ou insu-
ílciência de recolhimento do
imposto, em razão da utiliza-
ção da notai.

— Ficam acrescentados ao
Art. 139 os seguintes Parágra-
fos: "41 — Apurada qualquer
diferença, será exigido o res-
peetívo Inipósto de Consumo,
que, no caso de fabricante de
produtos sujeitos a alíquotas
diversas, será calculado com ba-
se na mais elevada, quando nâo
íôr possível fazer a separação
pelos elementos da escrita do
contribuinte.

Parágrafo 2 — Apuradas,
também, receitas cuja origem
nâo seja comprovada, será, só-
bre elas, exigido o Imposto de
Consumo, mediante adoção do
critério estabelecido ' no Pará-
grafo anterior".
, Art. 3 — Ficam revogadas
todas as isenções de Imposto de
Consumo de caráter pessoal,
atualmente em vigor, concedi-
das por leis, especiais ou ge-
rais, a qualquer empresa ou en-
tidade j de direito público ou
privado, ressalvados, quanto
aos fprodutos importados, os
casos de isenções vinculados á
projetos de investimentos.

Art. 4 — Cinqüenta por cento
(50) da arrecadação provenien-
te das alterações ¦ Introduzidas
por esta lei na cobrança do Im-
posto de Consumo serão desta-
cados para a constituição de um
fundo de auxilio aos Estados.
a ser distribuído de conformi-

dnde com critério dc ordem ge-
ral estabelecido mediante ato do
Presidente da República.

Art. 5 — Ficam isentos do Im-
posto do Selo os cotnratos de
compra e venda, celebrados sob
forma de pedidos, orçamentos,
propostas ou ofertas, aceitos ou
confirmados entre exportadores
no País e importadores no Ex-
terior, desde que estritamente
relacionados com a exportação.

Art. 6 — A critério do Mi-
nistério da Fazenda, a forma de
recolhimento do Imposto do Sê-
lo mediante guia poderá ser es-
tendida, com ou sem exigência
do conhecimento da receita, a
quaisquer papéis sujeitos ao re-
gime da verba fiscal, adotadas
todas as medidas necessárias ao
perfeito controle do pagamento
do tributo.

Parágrafo único — O contrl-
buinte é responsável pelas de-
clarações constantes da guia, in-
clusive quanto ao valor do im-
posto mencionado, ficando su-
jeito a todas as penalidades pe-
las diferenças que foram apura-
das.

Art. 7 — A Consolidação das
Leis do Imposto do Selo, bai-
xada com o Decreto n.° 45 421,
de 12 de fevereiro de 1959, pas-
sa a vigorar com as seguintes
atlerações:

— O parágrafo segundo do
Artigo 29, da primeira parte —
"Normas Gerais" passa a vlgo-
rar com a seguinte redação:"Parágrafo 2 — O Diretor das
Rendas Internas, resguardados
os interesses do Tesouro Nacio-
nal, poderá alterar o limite do
capital de que trata éste artigo
e bem assim tornar obrigatória
a forma de recolhimento nele
prevista para outros ramos co-
merclais ou industriais ou, espe-
clficamente. determinada fir-
ma que, pela naturzea de suas
operações, apresente elevado
número de papéis ou atos tribu-
tados."

II — A observação segunda
da segunda parte — "tabela" —
passa a vigorar com seguinte
redação:

— Não havendo Indicação
da taxa, o imposto será co-
brado à razão de CrS 10,00 por
1 000,00 tou fração ficando
isentos os "Dapèis" de valor até
CrS 5 000,00".

III — O Artigo 27 da se-
gunda parte — Tabela —

¦ passa a vigorar com as se-
guintes modificações:

— Fica suprimida a no-
ta n. 1.

— É substituída a letra B
da nota 2, que passa a nota 1,
pela seguinte:"B — O endosso mandato".

— É acrescentada a nota
2, como segue:"2" — Não será devido o sè-
lo dos itens III e TV nos se-
guintes casos-:

a) — . Quando o endosso
constituir mero ato de exe-
cução de garantia prevista em
contrato de abertura de cré-
dito;

b) — Quando existir con-
trato de abertura de crédito,
de empréstimo ou do endosso,
representa, caso em que a
tributação é feita em função
da garantia, como mandam as
notas 5 do Artigo 1 e 3 do Ar-
tigo 23, da tabela, pagando a
operação apenas o selo do Art.
38 da mesma tabela.

c) — Quando o endosso fôr
feito por estabelecimento ban-
cario para o fim de consti-
tuição de garantia de título
cambiário em operação de re-
desconto..

IV — Fica substituída pela
seguinte tabela de , incidência
do Artigo 38 — segunda parte— Tabela:

— Até CrS 1000 000,00/1
por cento:

II — Até CrS 2 000 000,00/1,5
por cento;

III — Até CrS 3 000 000,00/2
por cento;

IV — Acima de 3000000,00
pelo que excederem 3 por cen-
cento;

— Fica substituída pela se-
guinte a tabela de incidências
do Artigo 40 segunda parte
tabela.

De mais de Cr$ 10 000,00 por
CrS 10 000,00 ou fração 5,00.

Art. 8o — No corrente exer-
cício, fica o Poder Executivo
autorizado a abrir, pelo Mi-
nistério da Fazenda, créditos
especiais até o montante de
CrS 100 000 000 000,00 (cem bi-
Ihões de cruzeiros) dos quais
CrS 50 000 000 000,00 serão des-
tinados a ocorrer em auxílio
aos Estados e de acordo com
o Art, 4 e os restantes CrS
50 000 000 000,00 poderão ser
aplicados como participação da
União no capital de socieda-
des de economia mista.

Art. 9. — Revogadas as
disposições em contrário, esta.
lei entrará em vigor na data
de sua publicação, ressalva-
dos os dispositivos que eleva a
incidência de impostos, os quais
vigorarão _ partir de 1|8]64".

Estelita desmente notícia
de que houvesse proposto
a demissão dos interinos

Brasilia (Sucursal) — O Diretor-Geral do DASP, Sr.
Wagner Estellta Campos, desmentiu ontem, em nota ofi-
ciai, houvesse proposto, no despacho com o Presidente da
República, a demissão de todos os interinos e a nomeação
de concursados para as respectivas vagas.

Desmentiu, igualmente, o Sr. Wagner Estelita Cam-
pos, que o Departamento Administrativo do Serviço Pú-
blico houvesse enviado circular às repartições públicas de
Brasilia, solicitando um levantamento do número dos in-
terinos que a elas servem.

MENSAGEM Acentuou o Sr. Wagner Es-
telita, na entrevista, que a pro-
vidência do Governo está Incor-
porada à politica salarial com
a qual o Marechal Castelo
Branco pretende normalizar o
sistema de pagamentos' no Ser-
viço Público, através do estabe-
lecimento de justes critérios,
entre os quais o do mérito.

Num programa de televisão,
ontem à noite, o Diretor-Geral
do DASP defendeu a mensagem
governamental, elaborada pelo
órgão que dirige, propondo
emenda á Constituição para
possibilitar a isonemia de ven-
clmentos entre os servidores do
Legislativo,. do Executivo e do
Judiciário.

S ò in e n t e quarta-feira
Câmara vê equiparação

Brasília (Sucursal) — Sòmen-
te na próxima quarta-feira irá
a plenário a Emenda Cnstitu-
cional n.° 4, que estabelece a
equiparação de vencimentos cn-
tre o funcionalismo dos três po-
deres, bem como a obrlgatòrie-
dade de toncurso para preen-
chimento de cargos públicos de
qualquer natureza e a proibição
de nomeação de inte rinos a
qualquer titulo.

O adiamento íoi decidido pelo
Presidente do Congresso Nacio-
nal, Senador Auro de Moura
Andrade, tendo em vista que a
votação do projeto de emenda
constitucional que estabelece a
maioria absoluta para as elei-
ções presidenciais estendeu-se
noite adentro, não restando
tempo para a discussão daquela
outra emenda. ,-

MAGISTRATURA

O Ministro da Justiça, Sr.
Milton Campos, disse ontem ao

JORNAL DO BRASIL que o
Governo já decidiu suplementar
os vencimentos da magistratu-
ra estadual, aguardando-se ape-
nas que a comissão que estuda
o assunto encontre a fórmula
para a concessão do beneficio.

Adiantou, também, que seu
Ministério vem elaborando de-
cretos de regulamentação dos
aluguéis para substituir o.que
está em vigência, baixado nos
últimos dias do Governo João
Goulart.

Na Câmara dos Deputados as
comissões de Finanças e Edu-
cação aprovaram o projeto do
atual Governo que dispõe sobre
o aproveitamento dos professo-
res fundadores de faculdades ou
escolas federalizadas, isoladas
ou integrantes de universidades.

O projeto fora aprovado ante-
riòrménte pelas comissões de
Justiça e Orçamento, com uma
emenda fixando o prazo minimo
de cinco anos de exercício para
a efetivação.

Castelo sancionai Lei que
autoriza a emitir letras e
alterai o Imposto de Rende.

Brasília (Sucursal) —¦ O Presidente Castelo Branco
sancionou ontem, com seis vetos, a lel que autoriza a emis-
são de obrigações do Tesouro Nacional e altera a legisla-
ção sobre o Imposto de Renda.

No seu veto ao Artigo 31, que estende às firmas ln-
dividuais e a outras sociedades um sistema de tributação
especial, o Presidente afirma que "na reforma tributária',
em fase de elaboração pelo Qorêrno, íirmou-se a idéia de
assegurar às empresas dêste tipo condições compatíveis
com o papel que elas representam na economia do País".

entre as palavras realizadas e
observado.

III — Ao Artigo 20 e seus
parágrafos. . •

. Ao Artigo 31 e seus Pará-
grafos.

Ao Artigo 32, na alínea a do
mesmo Artigo, a expressão "dl-
videndos" e, alínea C do cita-
do Artigo, integralmente. Na
alínea a do Parágrafo Ünico
do mesmo Artigo 32, a expres-
são "dividendos".

Ao Artigo 34, na parte final,
às expressões "e funcionário
público, em geral, que exerça
função de natureza externa a
ltinerante".

Castelo discute amanhã com
aeroviários o seu ato I

OS VETOS DE CASTELO

São os seguintes os vetos
apostos pelo Presidente da Re-
pública ao projeto qúe saneio-,„
nou:

No parágrafo « do Artigo 3,
a expressão "das disposições
do Art- 31 desta Lei e", é
intercalada entre as palavras
excluídas e da limitação, em
face do veto ao Artigo 31 e
seus parágrafos.

No Artigo 4, caput, tt, ex-
pressão "quando a alienação
ocorrer mais de três anos após
a aquisição, e", é intercalada

que vetou aumento a classe
O Presidente Castelo Branco recebera amanhã, nò Pf-

lácio Laranjeiras, os interventores e representantes dos
sindicatos dos Aeroviãrlos, dos Aeronautas e da Federação
Nacional dos Transportes Aéreos, a íim de debater a ani-
lação do ato que negou aumento àquelas classes, em 1 de
junho, baseado no acordo firmado em dezembro de 63 com
as empresas aéreas e o Governo.

O Presidente Castelo Branco conferenciou ontem, ,em
Brasilia, sobre o assunto, com os Ministros do Trabalho! e
da Aeronáutica, enquanto no Rio de Janeiro, em vista dbs
entendimentos com os interventores que há dias se de-
mitiram como protesto, os aeronautas e aeroviários deci-
dlram transferir para a próxima segunda-íelra a assem-*bléia-geral da classe marcada para hoje.

Aluísio e Gondim trazem
para Castelo o relatório
sobre danos de enchentes

Os Governadores Aluisio Alves e Pedro Gondim chega-
rão sábado ao Rio pára entregarem ao Presidente Castelo
Branco aos Ministros da Viação e do Interior os relatórios
sobre os danos provocados pelas enchentes no Rio Grande
do Norte e na Paraiba.

A Procuradoria do Rio Grande do Norte no Rio infor-
mou ontem que a situação provocada pelas enchentes no
intera riograndense é de calamidade pública, e o delegado
de Saúde no Nordeste revelou que já foram atendidas, na
zona flagelada, cerca de 15 mil pessoas.

Aposentadoria aos 30
anos será votada hoje

O projeto de aposentadoria
aos 30 anos de serviço, com pa-
recer favorável do relator da
matéria, Deputado Luís Bru-
net, entrará hoje em pauta pa-
ra votação da Câmara Federal,
com pedido de urgência for-
mulado pelo Deputado Florls-
ceno Paixão, segundo Informou
ao JORNAL DO BRASIL o
Presidente da ASCB, que re-
tornou ontem de Brasilia.

O mesmo informante disse
que também entrará em vota-
ção, hoje, o projeto, de autoria
do Deputado João Veiga, que
manda contar como tempo pa-
ra aposentadoria e dlsponibill-
dade, os períodos durante os
quais o servidor contribuiu pa-
ra outros institutos de previ-
dência, o qual já tem parecer
favorável do Deputado João
Alves.

Revelou ainda o Presidente
da Associação dos Servidores
Civis do Brasil que fèz um
apelo ao Procurador-Geral da
República, para que declare
inconstitucional' o Art. 31 da
lei que concedeu aumento aos
inativos em condições lnferlo-
res aos servidores em exerci-
cio. com bose no fato de ferir
o Art. 193 da Constituição Fe-
deral. Caso contrário, a ASCB
impetrará mandado de segu-
rança ao Supremo Tribunal
Federal.

Quanto ao caso dos interl-
nos, disse o Sr. Ibanl Ribeiro
que é êle da alçada dos Minis-
térios, cabendo apenas ao
DÀSP enviar a cada órgão a
relação dos concursados para
preenchimento dos car-
gos atualmente ocupados por
interinos com menos de cinco
anos de serviço. •

Divergências atrasam o
aumento em Minas Gerais

Belo Horizonte (Sucursal) —' Neves de Carvalho continua os
Embora fosse anunciado para
ontem o encaminhamento do
projeto de aumento do funcio-
nalismo à Assembléia Legisla-
tiva, assessores do Sr. Paulo
Neves de Carvalho, Secretário
da Administração e responsa-
vel pelo plano de reestrutura-
ção do Estado, informaram ao
JORNAL DO BRASIL que "as
divergências de opiniões dos
diversos técnicos encarregados
da elaboração do projeto e al-
guns aspectos politicos estão
atrasando a tramitação da
matéria".

Informações obtidas no Pa-
lácio da Liberdade confirmam
estar a Secretaria de Fazenda
como o principal órgão de
obstrução a alguus itans tio
projeto de aumento do funcio-
nalismo público estadual, sob
justificativa de que "a reclas-
sifleação pretendida pelo Se-
cretário Paulo Neves represen-
tara uma elevação de despesas
acima das possibilidades do
Estado".

Enquanto o Professor Paulo

estudos que éle apresenta co-
mo "necessários à correção de
uma inversão de valores que
tira a importância dos cargo.-,
técnicos", grande parte dos
funcionários públicos de Minas
Gerais continua recebendo Cr$
21 mll mensais, esperando que
o aumento de vencimentos -.?-
ja aprovado a partir do pró-
ximo dia 1, quando a Assem-
bléia Legislativa volta a ter
normalizadas as suas ativida-
des, depois do recesso parla-
mentar até 31 dêste.

A vlnculação do aumento à
reclassificação de cargos, con-
forme o anteprojeto já elabo-
rado, tem representado a
maior dificuldade para a re-
dação final da matéria. De-
fendendo a necessidade do au-
mento, acima de qualquer ou-
tro aspecto, o interventor na
Associação dos Servidores Pú-
blicos do Estado de Minas Ge-
rais — ASPEMG — Sr. José
Ceszarini, tem insistido junto
à Secretaria de Administração
para conseguir a desvinculação.

O Governador do Rio Gran-
de do Norte informou ontem
à Procuradoria de seu Estado,
no Rio, que 17 municípios fo-
ram duramente atingidos, ha-
vendo milhares de pessoas de-
«abrigadas.

Informou ainda que a
SUDENE, Forças Armadas, Mi-
nistérios da Viação ea Agri-
cultura articulam providên-
cias para a alimentação e as-
sistência médica aos flagela-
dos,

O Governador Aluísio Alves
procura também obter sêmen-
tes de algodão, tendo feito
nesse sentido apelo ao Gover-
nador Ademar de Barros, para
que remeta- 20 toneladas de
algodão herbâceo e feijão.

EMPRÉSTIMO

Ao Banco do -Brasil, o Go-
vernador Aluísio Alves solicita-
rá o refinanciamento da pro-
dução, e ao Presidente da Re-
pública, autorização para em-
préstimo, a fim de reativar a
agricultura.

A Presidente da Legião Bra-
sileira de Assistência, Sr.a Ma-
ria Luísa Moniz de Aragão,
encaminhou ontem, à LBA de
Natal, CrS 5 milhões para co-
brir as despesas de socorro às
vítimas das enchentes. Outros
auxílios estão sendo prestados
pela LBA no Rio Grande do
Norte, tais como distribuição
de leite em pó e medicamen-
tos.

A LBA enviou, também,
.idêntica importância para so-
corro das vitimas registradas
na Paraiba, e estuda novas
concessões e de auxílio ime-
diato às populações nordesti-
nas atingidas pelas enchentes.

VACINAÇÃO

Em telegrama ao Ministro
da Saúde, o Delegado Regional

da Saúde no Nordeste, Sr.
Gilberto Costa Carvalho, in-
formou que já foram atendi-
das, na zona flagelada, cerca
de 15 mil pessoas e que os va-
clnações prosseguem em ritmo
de emergência. Diz o telegra-
ma que a situação sanitária
na Paraíba ainda se apresen-
ta tranqüila, sem ameaça imi-
nente de epidemias.

Na Cidade de Lajes, segun-
do o telegrama, a situação é
grave, devido à falta de ali-
mentos e de abrigos e agasa-
lhos. Os prejuízos mais vul-
tosos registraram-se em Ba-
naneiras, Maronguope, Espiri-
to Santo, Ingá, Serraria, Pi-
lões, Cuité, Araçagi, Cachoei-
ra, Cabedelo e João Pessoa.

PREOCUPAÇÃO

Recife (Sucursal) — O Ser-
viço de Meteorologia da FAB
no Recife informou que, em-
bora continue chovendo fraca-
mente em toda a costa nor-
destina, diluindo-se a massa
fria nas proximidades da zona
do Agreste, tem motivos para
preocupar-se com novas en-
clientes, uma vez que o tempo
só deverá estabilizar-se defi-
nitivamente no começo de
agosto.

O Grupo de Emergência da
SUDENE debateu ontem com
os Comandantes das guarni-
ções militares de Natal, João
Pessoa e Recife a coordenação
de todas as medidas destina-
das a reparar os prejuízos cau-
sados pelas enchentes, princi-
palmente às rodovias, ferrovias
e postes do sistema telegráfico.

Ontem, a SUDENE remeteu,
em aviões da FAB, mais cinco
mil quilos de charque, três mil

*e quinhentos quilos de açúcar
e mil cobertores para o Rio
Grande do Norte e a Delega-
cia Federal de Saúde concluiu
a distribuição, na Paraiba, de
50 mil vacinas antitificas.

A ARGUMENTAÇÃO

O ato do Presidente Castelo
Branco que anulou contrato já
firmado em dezembro se baseia
no argumento de que o au-
mento salarial implicaria
uma elevação dos subsídios
governamentais às empresas
aéreos da ordem de Cr$ 52 bi-
Ihões, em vez de CrS 12 bilhões,
ou então uma nova elevação
de tarifas aéreas, o que preju-
dicarla o plano de ação antlin-
flaclonárla.

O ato de congelamento de
salários dos aeroviários o aero-
nautas íoi proposto, tendo jus-
tificação em argumentos dos
Ministros Roberto Campos e
Otávio Gouveia de Bulhões, ao
Presidente que decidiu anular
a cláusula 2 do acordo salarial,

GREVE

Caso os entendimentos dos¦Ministros da Aeronáutica, o do
Trabalho e os do Presidente da
República com os representai!-
tes dos aeronautas não che-
guem a bom termo, os inter-
ventores dos Sindicatos de Ae-
ronautas, Aeroviários e Fe-
deração Nacional dos Trans-
portes Aéreos, esclarecerão ao
Marechal Castelo Branco quo
íi classe poderá tomar três de-

. cisões na assembléia-geral de
segunda-feira próxima:

1. Impetrar mandado de se-
gurança contra a decisão pre-
sidencial anulando a cláusula
dois do acordo de dezembro do
1963; 2. Instaurar dissídio co-

letivo na Justiça do Trai)_--Íio;
3. Optar pela greve geral, d_ln-
do prosseguimento normativo
para a execução da Lei 4330,
que regulamentou o direito!da
greve.

TARIFAS
i

A diretoria do Sindicato lÍTa-
cional das Empresas Aerovlá-
rias informou ontem que qual-
quer reajustamento salarial a
ser concedido a aeroviários] e
aeronautas terá do ser condi-
cionado a igual percentagem
de majoração tarifária. í

Afirma a citada dlretofl»,
por outro lado, quo não tjem
qualquer cálculo concluído sô-
bre o montante das majora-
ções tarifárias, uma vez que',aa
mesmas dependerão da perepn-
tagem de aumento que venha a
ser concedida aos empregados.

METALÚRGICOS SE
REÜNEM

Vão reunir-se em assem-
bléia-geral hoje, às 19 horas,
os trabalhadores nos indústrias
metalúrgicas e do material elé-
tricô da Guanabara, para dèll-
berarem sobre a proposta 

"yx-
sando ao reajustamento sala-
rial da categoria, a partir dfe 1
de agosto vindouro.

A proposta, segundo o Prçsl-
dente da Junta Interventora
no Sindicato, será baseada hos
índices de elevação do custo
de vida verificados entre lj;de
agosto de 1963 e 30 de julho
do corrente, que deverão se èle-
var acima de 80%. j

ORlT não está contente
com Brasil, diz Campista

A ORIT (Organização Re-
gional Internacional do Tra-
balho )não está satisfeita com
o sindicalismo brasileiro — foi
o que declarou ontem, durante
a 6." conferência do curso da
Fundação Lowndes, sobre A
Empresa Privada e a Seguran-
ça Nacional o Sr. Ari Campista,
Secretário-Geral da CNTI
(Confederação Nacional dos
Trabalhadores na Indústria) e
da Federação Internacional dos
Trabalhadores da Indústria
Farmacêutica.

O Sr. Ari Campista esteve
presente ã reunião do OIT
.Organização Internacional do
Trabalho) realizada em Gene-
bra recentemente, e disse que
a falta de liberdade no Brasil
não permite a organização de
um sindicalismo livre iporque o
Brasil é o único País da ORIT

cm que as leis trabalhistas são
Impostas pelo Governo (Minis-
tério do Trabalho), quando
deveriam partir da base ipara
o Governo, como acontece em
todos os paises democratas.

A CONFERÊNCIA

O Sr. Ari Campista fêz um
histórico do sindicalismo des-
de os tempos primitivos até os
dias de hoje, quando a trans-
formação da Liga das Nações
em ONU, em 1945, provocou
um aSalo no sindicalismo mun-
diai, pois aceitou que os poises
comunistas entrassem para' a
OIT, o que deturpa a organi-
zação sindical mundial porque
os países comunistas não apre-
sentam uma sociedade forma-
da de elementos do tripartis-
mo (ti-abalhador-empoíegador-
governo).

Congresso de Organização
Científica debate meios de
tirar camponês da miséria

São Paulo (Sucursal)"— O IV Congresso Brasileiro de
Organização Científica apreciou ontem as teses sobre a
Mecanização Rural e a Formação de Núcleos Agroindus-
triais, baseadas na necessidade de, pela maior produção,
graças às novas técnicas, e pela fixação de uma classe mé-
dia rural graças a núcleos comunitários, "tirar o homem
do campo da miséria".

As teses analisaram o problema do homem do campo
no Pais, em relação ao índice de produção industrial, com-
parado com o indice de produção agrícola e de acordo com
a estabilização social, através da criação de núcleos de
colonização comunitários seguros.

Bulhões dis na Bahia que
Pais melhora se deficits
das subvenções acabarem

Salvador (do correspondente) —. O Ministro da Fa-
zenda, Prof. Gouveia de Bulhões, disse que para melhorar
a situação é indispensável unia melhor compreensão de
recebimento de salários por parte do funcionalismo ou dos
empregados cujos salários se baseiam em subvenções da
União elevando o déficit.

Disse, ainda, o Ministro, que isso também depende dos
produtores se conformarem em receber menos lucros e
cooperarem melhor na fixação dos preços dos produtos, e

Responsável pela segurança
do Guandu conta como
agiu após a explosão do túnel

As autoridades que investigam as causas da explosão
ocorrida no túnel do Guandu em Realengo, forneceram on-
tem, à imprensa, parte do depoimento do detetive Antenor
Gama Flores, lotado no 34.° Distrito Policial, e também en-
carregado do Serviço de Segurança das obras do Guandu,
tendo o policial declarado que na ocasião do acidente estava
afastado do local, providenciando, entretanto, os socorros
necessários, além de interditar o local.

Hoje, o comissário Misael, da DOPS, deyerá ouvir o
servente Cláudio Milton de Sousa, dado como morto pelos
seus colegas de trabalho e, segunda-feira próxima, serão
ouvidos João Coelho de Farias e Roberto Marques de Oli-
veira, detonadores de dinamite na obra.

UM FERIDO
Em seu depoimento, o detec-

tive Flores disse que observou
quando o servente Cláudio
Milton de Sousa saía minutos
após a explosão do interior do
túnel, bastante ferido. Acen-

Esparta dá
cooperarem meinor na iixaçao aus preços aus pruuuius, 11'
de uma melhor contribuição dos que devem pagar impostos. (^XemDlO Q1Z
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dos indivíduos".

Atropelador
vai ter que

ceu ao VIII Conde de Arcos, 
paga?' VÍtima

da complexa interdependência . T ^ 1tios fenômenos da vida social AirtOTl 1 jOL)0
O Ministro presidiu o ato de

instalação da Federação das
Associações Comerciais da
Bahia, em solenidade efetuada
na sede da Associação Comer-
ciai da Bahia, com termo de
constituição da nova entidade,
firmado na mesa que perten

Oscar rompe
apoiando
estudantes

Belo Horizonte (Sucursal) —
O Deputado federal Oscar Dias
Correia, da UDN mineira, rom-
peu ontem praticamente com
o Governador Magalháes Pin-
to, segundo informou ao JOR-
NAL DO BRASIL o Sr. Elmo
Calhau Dias, ao se solidarizar
com os membros do Diretório
Estudantil do Partido.

A MECANIZAÇÃO

Mecanização agrícola — diz
a .primeira tese — significa a
substituição da íôrça humana
e animal por máquinas movidas
por outras fontes de energia,
dentro de um planejamento
global das atividades. Se um
trabalhador braçal cultiva um
hectare de terra e colhe 50
sacos de milho, com auxilio cie
um animal e um cultivador, êle
cultivará 12,5 hectares e pro-
duzirá 500 sacos de milho com

auxilio de um trator. Equipa-
cio com implementos, passará ¦_
cultivar 125 hectares e a produ-' zir 5 000 sacos de milho. Em
termos de receita, teríamos
a proporção de Cr$ 100 mil, CrS

milhão e Cr$ 10 milhões.
— O Estado de São Paulo —

continua — atingiu razoável in-
dice de mecanização agrícola,
existindo 1 trator para cada 125
hectare., cultivados. Com- istoi
o indic» de produção agrícola.,

que é de 4,68 por cento, chegou
a superar a taxa de crescimen-
to demográfico, que é de 3,57
por cento, o que signfica que
cada trabalhador rural produz
para atender a 10 homens da
cidade.

— Mas isto — diz — nâo
ocorre na maioria do Brasil, e,
além disso, mecanização não é
apenas uso de tratores. Progra-
mas de mecanização devem
abranger também o emprego
de implementos paia preparo
do solo, plantio, adubaçuo, cui-
tivo, colheita c também outras
máquinas, entre as quais se in-
cluem aparelhos de pulveriza-
ção e polvilhamento, bbmbas
e equipamentos para irrigação,
máquinas para beneficiamento
primário da produção, ensila-
deiras e picadores de forragem,
grupos geradores para aciona-
mento de máquinas elétricas e
iluminação, veicula» para mo-
vimentação de pessoal • trans-
porta d* carga*.

fundador da primeira Associa
ção Comercial do Brasil, exata-
mente a da Bahia.

Compareceram à cerimônia o
Governador Lomanto Júnior,
altas autoridades militares e
civis, Inclusive dois ex-Minls-
tros da Fazenda, Srs. Clemente
Mariani (Governo Jânio Qua-
dros) e Miguel Calmon (Go-
vêrno Goulart), o último exer-
cendo no momento o cargo de
R e i t o r da Universidade da
Bahia.

CONFERÊNCIA

O Ministro Bulhões fêz uma
conferência sob o titulo Rotei-
ro do Progresso Econômico, des-
tocando o que é preciso coor-
denar, convencer, estimular a
reprimir para conseguir a con-
jugação da liberdade de inovar
ou de aperfeiçoar com a disci-
plina do trabalho, a disciplina
das finanças, a disciplina do
consumo, a disciplina dos in-
vestimentos.
Definiu a Economia como
um "roteiro de racionaliza çã-í
dos processos da coordenação

Brttsilia (Sucursal) — O pro-
jeto que estabelece a respon-
sobilidade das empresas de
transporte, obrigando-as a inde-
nizar por acidentes causados a
passageiros e a terceiros pro-
vocando danos materiais e físi-
cos, foi aprovado, ontem, pela 

'
Comissão de Legislação Social
da Câmara.

O projeto estabelece tam-
bém que as pessoas físicas pro-
prietárias de veiculos automo-
tores ficarão obrigadas a fa-
zer um seguro de responsabi-
lidade civil, no valor mínimo
de 20 vezes o maior salário mi-
nimo vigente no Pais. Nenhum
veiculo será licenciado caso seu
proprietário não apresentar a
aipólice daquele seguro.
O FINAL

A proposição que foi aprova-
da é de autoria do ex-Depu-
tado Celso Machado, e teve
pareceres favoráveis das Co-
missões de Justiça e de Finan-
ças. Açora será encanílhliada
ao plenário para deliberação
final.

O General Airton Lobo,
em conferência proferida,
ontem, no Instituto Brasi-
leiro de Cidadania e Admi-
nistração, sobre o tema A
Educação para a Cidadania,
disse que "nossos jovens de-
vem seguir o exemplo dos
jovens de Esparta, que se
colocavam em posição de
lguald_.de perante seus
m a 1 o r e s, impedindo com
Isso a alienação da liberda-
de em troca da segurança".

O conferencista ressaltou
a necessidade do encoraja-
mento do civismo na. vida
cotidiana, apontando "os
valores e tradições que são
parte integrante de nossa
maneira de ser", e urgiu a
difusão de princípios como
o amor à liberdade e a res-
ponsabilidade de cada um
para com a coletividade.

O General Aírton Lobo
assinalou o serviço prestado
pelas Forças Armadas, cujo
trabalho militar constitui
verdadeira escola de prepa-
ração para o pleno exerci-
cio do direito de cidadania,
moldando a juventude den-
tro de princípios de disci-
plina e responsabilidade,
scm os quais não é possível
a verdadeira liberdade.

luou o policial que uma das
suas atribuições era manter a-
segurança e a ordem, além de
verificar o estado de cada ope-
rário, a fim de evitar a entra-
da de gente alcoolizada. Não
sabe quais as causas da expio-
são, mas, na sua opinião tra-
ta-se de um acidente, fato co-
mum em todas as escavações
de túneis.

Na próxima semana, o Comis-
sário Misael deverá fazer no-
vas diligências no local e, pos-
teriormente, pretende ouvir os
engenheiros responsáVels pela
obra. Enquanto isso, o Delega-
do Denisar Pinheiro continua
aguardando que o Instituto da
Criminalística e o IML enviem
os laudos periciais e cadavérl-
cos, para serem anexados aos
autos do inquérito;
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Surpresa,
Iiisalubridade e
Mudança

Se íór verdade o que. circula
nos corredores da Caixa Eco-
nômica, o Governador Carlos
Lacerda saiu de 14, anteontem,
tomado de grande surpresa.
Foi pedir financiamentos pa-
ra as obras da Guanabara e,
mitos que pudesse soltar o ver-
bo, a diretoria da Caixa lhe
perguntou se o Banco do Es-
tado poderia arranjar algum
para reforçar o novo plano
de aplicações da autarquia.

INSALUBRIDADE

A propósito das vantagens
que a atual lei de aumento cx-
tingulu no sistema do remu-
neração do funcionalismo pú-
blico, conta-se o que ocorreu,
por exemplo, no Lóide Brasi-
lelro. Um decreto do Governo
passado assegurava o paga-mento da taxa de insalubrida-
de aos servidores que traba-
lhassem nos três primeiros au-
dares da sede da autarquia.
No dia em que o decreto íoi
assinado houve um reboliço
tremendo no Lóide: vários de-
partamentos e seções, que íun-
clonavam nos andares mais al-
tos, se transferiam às pressas
para a parte baixa do prédio.
MUDANÇA

O Rio é uma Cidade cheia
de surpresas. Você escolhe
uma rua sossegada para mo-
rar e no dia seguinte fazem
da porta de sua casa um es-
coadouro de trânsito ou lhe
abrem um túnel no quintal.Transformam a ampla calça-
da onde o seu filho brincava
em segurança numa nesga de
nada, onde os automóveis lhe
raspam as pernas. Você tam-
bém pode amanhecer com uma
feira livre no hall do seu edi-
ficio, pois as feiras sSo igual-
mente inconstantes. A rua quedá mão hoje é a contra mão
de amanhã, e vice-versa.

Mas há também as boas sur-
presas. Poi o que aconteceu
por exemplo na Avenida Pre-sidente Vargas. Era o bicho-
papão da Cidade. Atravessa-
Ia sempre íoi uma proeza, mes-
mo para o carioca mais esco-lado. Pois o Coronel Pontene-
le conseguiu transformar aPresidente Vargas num jar-dlm-de-infância.

JORNAL DO BRASIL COISAS DA POLÍTICA

Dlretor-Presldentt:
('¦• 1'erelra Carneiro

Hio, 17 de jnlho <_• 1961
Diretores :

M. F. dn Nascimento Brita e Celso 4* Snura e Silra
Bdltor-Chéfe :

Alberto Binei

Cartas
dos
leitores
.•: O Sr. José Paulo Santos
de Sousa e Silva estranha que"o JOBNAL DO BRASIL seja
contra a opinião do Sr. Car-
los Lacerda, de que as eleições
devam realizar-se enquanto os
adversários estão desarvorados,
o que significa nada maís querespeitar a data normal do
pleito".

"Para assegurar a continui-
dade da revolução — defen-
de — não é necessário prorro-
gaçíio de mandato; basta quaas eleições só sejam franquea-
das às várias correntes da
pensamento revolucionário, co-
mo sói acontecer após movi-
mentos como o de 31 de mar-¦ ço."
s;< O Sr. Sandoval Souto Gue-
des diz que, além do JORNAL
DO BRASIL, "outros jornais
de seções especializadas de to-
do o Pais continuam debaten-
do o cancelamento do selo
africano (Homenagem a Ie-
manja) programado oficial-
mente e cancelado por motivos
desconhecidos e atribuídos, em
São Paulo, a interesses comer-
ciais de áreas que exploram o
ítacismo, o c-blonialismo, sem
interesse num selo mitológico,
sociológico, folclórico, histórico
e geográfico níro-brasileiro".

"Contando com o apoio dês-
se Jornal — continua — cs-
peramos que a seção especial!-
zada do JB, a única da im-
prensa diária carioca, venha a
informar seus leitores do queexiste verdadeiramente sôbre o
assunto e defender um selo que,
juntamente com os sôbre Codir
ílcaçào do Espiritismo, já emi-
tido, Papa João XXIII, John
Kennedy e Homenagem a Ie-
manja são os mais importan-
tes do corrente ano e que maior
interesse despertaram no mer-
cado íilatélico internacional."
:fc O Administrador-Geral do
Lar de Eneida e Margarida, Sr.
Urbano Lessa Júnior, diz qua"suas portas sempre estiveram,
estão c estarão abertas às pes-soas criteriosas, dignas, àque-
les que conhecem a profuridida-de, aa lutas, aa lágrimas e ale-
grias que uma obra de assistén-
cia social proporciona".

"Em nossos livros de visitas— continua — são gravadas as
impressões de altas autorida-
des, diplomatas, intelectuais,
membros .de diferentes seitas
religiosas, Jornalistas, lndus-
triaís e pessoas de tôdas as ca-
tegorias sociais que somadas às
inúmeras manifestações de soli-
dariedade que estamos receben-
do muito nos honram e dlgni-
ficam".
?|c Pela Associação Comercial
de Diamantina, o seu Presi-
dente, Sr. Sóter Pádua, e seu
Secretário, Sr. Benjamim Bá-
tista Teixeira, agradecem o en-
vio do suplemento Bloqueio do
Mar, "em que o JORNAL DO
BRASIL mostra.com inúmeros
dados a situação em que se en-
contram os nossos portos ma-
ritimos".
sjí O Gerente da Marplan
Pesquisas • Estudos de Mer-
cado Ltda,, Sr. Décio da Cos-
ta Martins, "se congratula com
o JORNAL DO BRASIL, e em
particular com o repórter Vál-
ter Firmo, por ter arrebatado,
de forma brilhante, o Prêmio
Esso de' Reportagem de 1964".

E finaliza: "Estendemos os
os parabéns aos jornalistas Jo-
sé Gonçalves Fontes e Paulo
Rehder, também integrantes
do quadro de repórteres do JB,e que lograram menções ííon-
rosas.___o referido prêmio."

A identificação orgânica entre a Revolução
e as reformas encontrou na fala do Presidente
Castelo Branco a sua definição mais adequada e
completa. Mostrou o Presidente que, sem um pro-
grama prioritário de reformas, a Revolução teria
frustrado sua própria razão dc.ser. Pois ela não
nasceu apenas para realizá-las, em termos demo-
cráticos; aparelhou-se também para isso, através
do instrumento constituinte que é o Ato Insti-
tucional.

Sem o desdobramento imediato dos projetos
reformistas, o Ato Institucional se transformaria
num órgão sem função; uma máquina muito bcm
planejada c montada, com o único defeito de não
servir para coisa nenhuma. A faculdade e a di-
nâmica constituintes c que atribuem ao contrato
político básico da Revolução a sua essencialidade
democrática. O Ato Institucional surge, assim,
não para desfigurar o caráter liberal do regime,
mas, ao contrário, para ativar-lhe a capacidade
de atingir expeditamente os seus lins precipuos
de liberdade e justiça social.

As reformas não constituem uma alternati-
va preferencial da Revolução — esclarece o Pre-
sidente Castelo Branco aos que não entendem ou
se fazem de mal-entendidos. As reformas estão na
essência do mandato revolucionário; não podem
ser contornadas, nem postergadas; e muito me-
nos podem ser traídas.

E falsa a alegação de que a proposição das
reformas tumultua o programa administrativo do
Governo ou a vida política do Pais — prova o
ainda o Presidente da República. E para isso rc-
corre simplesmente aos fatos: os projetos sendo
encaminhados ordenadamente ao Congresso e o
Congresso votando-os dentro dos prazos, ao mes-
mo tempo em que a máquina administrativa tra-
ballia sem tropeços.

O Governo deposto errou gravemente e pa-
gou o justo preço do seu erro quando quis esta-
belecer a prioridade exclusiva de uma ação rc-
formista insincera e inviável sôbre as tarefas ad-
ministrativas perdidas na incompetência. Contra
isso nos batemos sistematicamente, demonstran-
do que o Governo procurava criar uma incompa-
tibilidade mentirosa na mentalidade popular, em

proveito dos seus desígnios subversivos. Adminis-
trar e reformular, prover e instituir, salvar e rc-
construir são termos de .perfeita e tranqüila con-
vivência; e, no caso atual, de convivência impera-
tiva. Náo iríamos pretender, portanto, que este
Governo repetisse a desastrada orientação do rc-
gime janguista, invertendo aquela ordem de prio-
ridade: isto é, passasse a cuidar das obrigações
do dia-a-dia, negligenciando os seus deveres para
com o destino da Revolução e do País. Nos o qüe-
remos trabalhando'com a mesma energia e luci-
dez nas duas áreas dc responsabilidade, seja cn-
frentando a carestia e os problemas do abasteci-
mento, ou fixando as diretrizes de um procedi-
ménto político mais identificado com o espírito
democrático dos tempos modernos.

Louvamos o Presidente Castelo Branco por
estar comandando, ele próprio, o combate ao medo
das idéias novas. Pregar as reformas c uma coisa

e pregar a subversão, coisa totalmente diver-
sa, diz êle no seu estilo direto e sincero, o
estilo antidemagógico que de há muito não fre-
qiientava os redutos do Govêmo. As refòr-
mas pertencem ao ideário democrático c às as-
pirações do povo. ein tôdas as épocas c circuns-
tâncias. e nunca à restrita cartilha dos demago-
gos e dos agitadores. O que cumpre c imprimir às
reformas o adequado tratamento democrático, de
modo que a lei seja o seu próprio instrumento
criador.

Temos assim uma convicção reformista au-
têntica. alijada de implicações e paramentos ideo-
lógicos. Reformas sem radicalização, ou seja, a
fórmula oposta da que pretendia impingir ao País
o dispositivo ideológico do Governo Goulart. Des-
ligado de compromissos partidários, comprometi-
do apenas com a fidelidade revolucionária que o
conduziu ao Poder supremo, o Presidente Castelo
Branco empunha corajosamente a bandeira das
reformas para atingir os objetivos indiscriminii-
dos do interesse nacional.

O equívoco que ameaçava alastrar-se está,
afinal, desfeito. Para isso foi preciso uma Revo-
lução. Mas foi preciso também que a sorte da Re-
volução ficasse entregue ao seu intérprete exem-
pJar.

Correçao imperativa
Ao propor a correção da Lei de Remessa de

Lucros, p Governo teve como objetivo propiciar-ao investidor estrangeiro as condições necessá-
rias para que venha colaborar, com seu esforço
e seus capitais, em nosso desenvolvimento eco-
nômico. Atitude certa, de vez que a lei aprovada
pelo Govêmo anterior havia sido deturpada èm
sua configuração básica, numa votação de afoga-
dilho, transformando-se cm ato esdrúxulo "e injüs.
to aos legítimos interesses daqueles que trazem
recursos do exterior para o progresso do País.

Estava e está certo o Govêmo ao desejar
que a disciplina das remessas obedeça a proces-sos corretos e a devido respeito aos direitos dc
quem, aplicando suas poupanças na economia
nacional, possa contar com remuneração segura
e razoável.

As emendas que o Governo propôs ao Con-
gresso, porém, ultrapassaram de muito ao que sc
previa fôsse a correção desejada dentro do espí-
rito do anteprojeto transformado na Lei 4 131,
antes da investida deturpante de alguns xcuófo-
bos. Eliminou o limite de 10% para remessa, per-centagem essa já aceita pelos investidores estran-
geiros; não definiu, como convinha, o capital cs-
trangeiro registrável para efeito de remessa, c
não qualificou, como necessário, o reinvestimen-
to de lucros a serem considerados como capital
adicionável ao ingressado no País para cálculo
de remessas posteriores.

Esperava-se que a Câmara, abrigando o âni-
mo do Governo, de trazer mais capital de apli-
cação direta para o desenvolvimento econômico
do País, retificasse as proposições, votando nova
lei em que o tratamento do capital estrangeiro
ficasse clara c devidamente disciplinado e permi-tindo-lhe ingressar no País com a tranqüilidade
c a segurança a que faz jus.

Infelizmente, a Câmara procedeu ao contra-
rio. Tornou ainda mais liberal o tratamento: e
a tal ponto que assegura a garantia de 10% aos
capitais aplicados em setores fundamentais e 8%
aos capitais aplicados em setores de bens e ser-
viços suntuâri-os, mesmo em épocas em que o País
estiy«r sangrando em matéria de divisas» isto c,

em que estiver se contorcendo nas dores de de-
«equilíbrio agudo no balanço de pagamentos. Em
épocas normais, não há limites.

O substitutivo da Comissão de Constituição
e Justiça, que acaba de ser aprovado, transíor.
mou-se, assim, num ato que não pode merecer
.justificativa. Para atrair-se capital, estrangeiro
não se precisa chegar a tanto e a ponto de deixar
perplexo» e, quiçá, constrangidos, ós próprios in-
vestidores estrangeiros que terão dificuldade de
compreender como um país subdesenvolvido podeoferecer tanto a quem lhe pede bem menos. Te-
merão surpresas e modificações de atitude, porcerto.

E mais do que natural admitir que. retifica-
da a lei, o ingresso de capital estrangeiro se íaça
cm volume crescente, pois à melhoria das con-
dições políticas internas somar-se-ã tratamento
correto e definido em termos de remessa de lu-
crus. Por esse motivo, cumpre ao Senado exaini-
nar o assunto com cuidado especial, dando à fu-
tura lei a feição e a precisão que ela requer.

Em matéria de tratamento ao capital estran-
geiro, três são os pontos básicos a corrigir na lei
atual: definição clara de que capital com remessa
garantida é o efetivamente ingressado no País;
determinação da porcentagem de 10% como re-
messa garantida para investimentos em setores
fundamentais ao processo de desenvolvimento
econômico c permissão para incorporar ao capi-
tal efetivamente ingressado o valor correspondeu-
te aos 10% de lucro, sempre que êsses 10% não
forem remetidos, mas sim reinvestidos naqueles
setores fundamentais. Essa correção e a institui-
ção de uni mecí.nismo expedito de registro buro-
erátijò darão aos investidores, e disso existem
diversos depoimento? de interessados, as condi-
ções básicas, do ponto-de-vista de tratamento cam-
bial, para que incrementem suas aplicações na
economia nacional. Corrigido o projeto votado
pela Câmara, nesse sentido, o Senado estará aten-
dendo aos objetivos do Governo e prestando re-
levante serviço ao progresso econômico e. social
do Pais,

Castelo não abre
mão das reformas

X

Revolução e ref ormas
A mensagem que deve

ser desentranhada
da palestra do Presidén-
te Castelo Branco, trans-
mitida anteontem -para
todo o País por uma ca-
deia de rádio e televisão,
é fundamentalmente es-
ta: o Governo revolucio-
nário, atento ao proble-ma político que envolve a
sua própria seguran-
ça, não abre mão do seu
programa reformista, quediz respeito à seguran-
ça, do próprio País, na

. medida em que as elites
dirigentes consintam na
entrega das reformas,
como temas de campa-
nha, aos grupos ideològi-
camente orientados paracom. elas mudar a ten-
déncia democrática e pa-cífica da opinião pú-blica. .

Uma das figuras quemais de perto conhecem
o pensamento do Presi-
dente áa República cha-
mava-nos a atenção on-
tem para esse aspecto de
sua prestação de contas
de três meses, destinada
muito mais a advertir a
Nação para o que resta a
fazer, áo que para enfa-
tizar o pouco .que neste
último trimestre se con-
seguiu, fazer.

É sumamente impor-
tante observar, a propó-sito, que o Marechal Cas-
teio Branco tenha insis-
tido, não apenas em
apontar o atual período
governamental como a
oportunidade ãas refor-
mas, como ainda em
lembrar, em tom de ad-
vertência mal disfarça-
ãa, que a bandeira re-
formista foi por êle em-
punliaãa em seu ãiscur-
so de posse e "em oü-
tros pronunciamen-
tos presidenciais". E é
mais importante ainda
assinalar que o Presidén-
te indicou as reformas
como objetivos da Revo-
lução; e objetivos a se-
rem alcançados dentro
de um espaço de tempo
expressamente destinado
a isto.

O apelo ao Ato Insti-
tucional, como citação
de reforço à tese de quea oportunidade das re-
formas é esta e não ou-
tra, não deve ser tomado
como recurso ãe retórica
em um homem habitua-
do à objetividade impla-
cável da oratória militar,
isto é, habituado a usar

a palavra como instru-
mento de comando e não
como simples meio de
persuasão, embora coe-
xista no ex-Chefe de Es-
tado-Maior do Exército
um intelectual igual-
mente afeito à utilização
gratuita áos meios lite-
rários.

tini prazo

Com a citação áo Ato
Institucional, o Maré-
chal Castelo Branco
apontou os limites áe um
prazo curto, áentro do
qual o Governo terá de
encaminhar e obter as
reformas que considera
indispensáveis ao impul-
sionamento do nos-
so progresso material e
social. .

Esse prazo estará en-
cerrado a 31 de janeiroãe 1966, quanâo se ex-
tinguirá a vigência do
Ato ãe 9 áe abril e, com
éle, áesaparecerão as fa-
cilidaáes conceáidas ao
Congresso para a elabo-
ração de textos constitu-
cionais e de leis ordiná-
rias. .

A prorrogação áo man-
dato presidencial, que se
estenderá até 31 de ja-neiro de 1966, resolve o
problema político em quese converteu a sucessão
presidencial depois da
proscrição âo Sr. Jusce-
lino Kubitschek; mas o
problema das refor-
mas — 7io qual o Presi-
dente identifica "a es-
sencialiãaãe da Revolu-
çáo" — continuará colo-
cado nas mesmas bases e
sujeito às mesmas condi-
ções estabelecidas excep-
cionalmente no Estatuto
revolucionário ãe 9 de
abril.

Nesse particular as pa-lavras ão Presiãente da
República são duramen-
te expressivas qílanto ao
seu sentido ãe adver-
tência:"Os prazos prescritos
para tramitação dos pro-
jetos âe emenda consti-
tucional e de lei termi-
nam a 31 ãe janeiro áe
1966, e como tal, não há
tempo a perder. O enca-
minhamento ãos projetose sua apreciação peloCongresso Nacional não
estão absolutamente tu-
multuanão a Nação, poisa. Câmara e o Senado
e xa minam os assun-
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tos em plena ordem in--tema e externa, longe de
pressões e roâeaáos áerespeito. No interior do* -
Governo a elaboração
também não está tumul-
tuaáa, tendo-se em vista •
que os projetos são pre-
parados em setores dife-
rentes do Ministério.
Acresce a circunstância
de que emenáas à Cons-..
tituição exigem a elabo-
ração de leis, tudo, sem
dúvida, dentro áo prazoestipulado."

Acordo sôbre a
questão agrária

Sóbre a questão agra-
ria — a que mais reação
provoca entre os aâver- ,';sários das reformas — os
técnicos áo Govêmo e os
especialistas áo PSD che- :
garam ontem a comple- '•-
to acôráo,.a tal ponto
que aqueles confiaram a •
um destes, o ' Deputado .
Gileno De Carli, a tarefa
de dar reâação âefinitiva
ao pro jeto de emenda
constitucional a ser en-
tregue, hoje, ao Ministro.',
do Planejamento.

A reforma agrária que '
o Presidente áa Repúbli-
ca proporá ao Congresso,
com essa emenda, terá às
seguintes caracterís-.
ticas:

a) — Somente serão
atingidas pela desapro-
priação por interesse so-
ciai as terras inaprovei-
tadas para proãuçãoagrícola e pastoril ou as ',
que estejam sujeitas a
regime antieconômico
de exploração.

b) — A reforma agra-,
ria será condicioiiaãa a
planos regionais especi-
ficos, estabelecenão-se
para cada região os limi-
tes ãa propriedade defi-
nida. como familiar, parao efeito ãe ser excluída
âas ãesapropriações.

c) — Serão ããmitiâas
em certos casos as ãesa-
propriações com títulos'.
da divida pública, garan- »>
tinâo-se para estes a cor-
recão monetária nos ni-
veis que fixar o Conse-
lho Nacional de Econo-
mia.

d) — O Imposto Terri-
torial passará a ser co-
brado pela União, com a '¦„
garantia áe aplicação in-
tegral em favor dos mu-.-:
nicipios em que fôr arre- -
cadado.

O gesto de G. A.
Tristão de Athayde

Lembrávamos, ontem,
que o triênio de 1922 a
1924 íoi realmente o li-
miar do século XX lite-
rário entre nós. Semana
de Arte Moderna em São
Paulo (1922); morte de
Rui Barbosa (1923);Conferência de Graça
Aranha (1924). Entra-
vamos realmente então
em um nôvo movimento
estético, que ia ser ca-
racterizado, ao menos de
início, por um surto de
liberdade absoluta. Co-
mo dizia Graça Aranha,
na conferência com queinaugurava a Semana de
Arte Moderna, em São
Paulo, em fevereiro de
1922, lançando os novos
rumos das letras brasi-
leiras: "O cânon e a lei
são substituídos pela li-
ber dade absoluta" (inEspírito Moderno,
1925, p. 16). Era em no-

. me da liberdade estética
mais absoluta que a re-
volução se fazia. E porisso mesmo é que o Mo-
dernismo, embora pre-tendesse ser anti-român-
tico, se apresentava real-
mente como um neo-ro-
mantismo. Ao menos de
início, pois hoje em dia
o neo ou o pós modernis-
mo se vêm fazendo em
sentido oposto, embo-
ra dentro de novas dis-
ciplinas que se confun-
dem com novos arbítrios,
mas não o são.

Em 1922 e 1924, po-rém, era mesmo em no-
me da liberdade que os
novos apareciam e queGraça Aranha tentou li-
der á-los. Em vão sem
dúvida, pois quando a
palavra de ordem é liber-
tação, é inútil querer as-
sumir papel de chefe de
escola. Rui Barbosa re-
presentava, pelo contra-

rio, como Coelho Neto,
embora êste com a sua
transbordante fantasia, o
espírito de disciplina, es-
pecialmente discipli-
na lingüística e fidelida-
de aos cânones tradicio-
nais da língua. Poi nes-
se ponto que Mário de
Andrade — realmente o
iniciador do Modernismo
— lançava sua ofensiva.

Mas voltando ao
confronto Coelho Ne-
to — Graça Aranha, de
1924, hoje reconciliados
na glória póstuma, é ine-
gável que o autor de In-
verno em Flor é maior
escritor que o autor de
Canaã. E a posteridade
parece confirmar o ve-
redicto. Mas é inegável
também que Graça Ara-
nha foi um precursor e
teve o gesto necessário
para dar nôvo rumo às
nossas letras, ao passo
que Coelho Neto encer-
rou um período e não
soube compreender, a no-
va geração. Por mais que
amasse os moços, como
acentuou Josué Monte-
lo, individualmente, não
soube compreendê-los
como geração. E como
geração que ia trazer um
estilo nôvo, um estilo
que contradizia formal-
mente, naquela hora, o
coelhonetismo.

Graça Aranha foi um
precursor, um animador.
E nunca os precursores
são os maiores. Um San-
nazzaro lança em 1502 o
pastoralismo, mas h o j e,
ninguém o lê. Malherbe
lança o classicismo fran-
cêsJ("enfin Malherbe
vint"), mas os grandes
clássicos do século XVII
o excedem de longe. Wal-
ter Scott lança o roman-
t i s m o, na Inglaterra,
mas os grandes românti-

cos, como um Byron ou
um Shelley, de 1 o n g e o
sobrepujam.

O mesmo ocorreu en-
tre nós. Nesse ponto, co-
loco Graça Aranha ao
lado de dois predecesso-"res, em dois séculos an-*_
teriores: Botelho de Oli-
veira e Gonçalves de Ma-
galhães. O primeiro, em
1705, com a sua Música
do Parnaso, lança o'.
gongorismo, entr e nós."
Más Gregório de Matos
de longe o excede como
escrit or. Gonçalves de
Magalhães, em 1836,
lança o Romantismo,
mas Gonçalves Dias ou
Alencar de longe o ultra-
passam. Assim Graça
Aranha. Lança em 22 e
24 o Modernismo, até en-
tão reduzido a grupinhos
em São Paulo e Rio. Mas
um Mário de Andrade ou
um Manuel Bandeira, e a
turma dos grandes queveio em seguida, de lon-
ge o dominam como obra
nova em estilo nôvo. »

Mas de qualquer ma-
neira ficou o grande ges-
to, o gesto arrojado, co-
rajoso e libertador, que \
foi o começo de uma
grande aventura, que iria
dar às nossas letras e às
nossas artes os seus
maiores nomes do nôvo
século. Lá de cima, na",
aeternitas ou no aevum,.
os dois nomes que há
quarenta anos carrega-,
mos em nossos ombros,'
como representantes aiv
•tagônicos do fim de um
século e do início do ou--
tro, hoje se juntam no
perene presente da gló-
ria, a única que não pas-
sa, como dizia aquele a;
cuja sombra os dois ad-
versários de então hoje,
se reconciliam — Macha-
do de Assis.
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EUA
Thant faz
análise
econômica

Genebra (FP — DPA — JB)
— O Secretário-Geral cias Nn-
ções Unidas, U Thant, decla-
rou, ontem, em discurso pcrnm-
te O-Conselho Econômico e So-
ciai,, em Genebra que a atual
característica da situação mun-
diai é o fato de que os paises
em via de desenvolvimento es-
táo toais dispostos a defenderem
seus Interesses do que anterior-
mente e por outro lado os pai-
ses Industrializados mais ten-
dentes a ouvi-los.

Afirmou também que a dife-
rença entre paises ricos e pai-
ses pobres constitui o princi-
pai problema da atualidade, e
que alterações de ordem poli-
tica dão nova coloração a êste
problema, surgindo assim a ne-
cessidade de organizar melhor
a cooperação internacional nos
domínios econômicos e finan-
ceiros, com a finalidade de al-
cançar os objetivos do decênio
da ONU para o desenvolvi-
mento.

ê
Washington (AF-UPI-FF-

DPA-JB) — Porta-voües.do De-
partamento de Estado declara-
rnm, ontem, 

"que existe uma
significativa maioria latino-
americana exigindo "ação efe-
tiva" contra o regime cubano,
Não explicaram contudo, no
que consistia a "efetividade"
nem de quantos membros se
compõe a maioria favorável à
idéia.

O Chanceler venezuelano, Ig-
¦nacio Irlbarren Borges, chegou
ontem a Nova Iorque, afirman-
do logo após, em entrevista co-
letiva, que confiava nn obt.n-
ção dos votos necessários para
a imposição de sanções contra
o regime cubano.
CONFIANÇA
Iribarren declarou que seu pais
defendia a tese de imposição

a Cuba dc sanções econômicas,"além da suspensão das comu-
nienções aéreas e marítimas
entre a ilha comunista e as
demais nações do continente".

O Chanceler disse ainda que
seu pais confiava nas nações
americanas, "esperando que nos
dêem apoio nesse assunto, da
interesse vital para o Hemlsfé-
i-io". Relembrou a seguir a
agressão sofrida por seu pnls,
através do envio de armas e
elementos subversivos ao terri-
tório venezuelano.

Prosseguindo, declarou que a
Venezuela "respeita a hoberania
dns demais nações latino-ame-
rlcniias, adotando a posição que
acharem seja a certa". Invo-
cou, no entanto, "a solidarieda-
de dos Estados irmãos para um
caso comprovado de interven-

ção flagrante nos assuAtos ve-
nezuelanos".
LINHA MEXICANA

. t
As declarações do Ministro do

Exterior mexicano, José Goros-
tlza, de que seu pais não npoin-
ria nenhuma sanção contra
Cuba, foram bnstante comenta-
das em Washington, achando
alguns funcionários do Depar-
tamento de Estado ser "quase
certa"'a votação contra dos re-
presentantes do México, Uru-
guai, Chile e Bolivia.

Gorostiza informou & Orga-
nlzação dos Estados America-
nos que não poderá participar
da reunião de consulta, de ven-
do ser representado pelo Ein-
baixador do México ante a
OEA, Vicente Sanchez Gavito,
que seguirá .amanhã para
Washington.

. 
¦*-

regime cubano*
DUAS TENDÊNCIAS

Leitão da Cunha faz a
análise da Conferência

CONCILIAR
I

Prosseguindo disse que a con-
tribuição dos setenta e cinco
países que participaram da Con-
ferência sóbre Comércio e De-
«envolvimento, para a solução
dos problemas mundiais depen-
dera da confiança destes mes-
mos países na ONU, cujo papel
não é apenas estar presente on-
de existam divergências, mas
também trabalhar como instrü-
mento de conciliação entre di-
versos pólos.

A Economia mundial con-
tlnua progredindo — acrescen-
tou U Thant — e o desenvolvi-
mento econômico foi uma rea-
lidade na maioria das regiões
do mundo, e especialmente nos
Estados Unidos, em virtude da
estabilidade do mercado dos
produtos básicos no mundo. A
recuperação econômica tem-se
verificado nos países industria-
lizados da Europa, bem como
nos países de economia plani-
ficada. E de um modo geral os
países em via de desenvolvi-
mento aproveitaram a consoli-
dação dos mercados dos produ-
tos básicos em seu favor.

OBSTÁCULOS

O crescimento econômico
— prosseguiu — encontra porem
obstáculos em todas as regiões
podendo ser assim definidos:
desemprego nos Estados Unidos,
instabilidade de preços na Eu-
ropa Ocidental e equilíbrio ins-
tável nos países socialistas.
Quanto aos países em via de
d e s e n v olvimento, verifica-se
crescimento nas taxas de ex-
portação ao passo que as impor-
taçctes decr.escem, inci-emen-
tando o surto industrial e o de-
senvolvimento.

Finalizou, (_izendo-.se persua-
dido que uma maior coesão en-
tre. paises pouco desenvolvidos
favorecerá a cooperação eco-
nômica mundial e beneficiará
os países membros da ONU.
Deu também a entender que a
crinção de um Conselho do Co-
mércio c do Desenvolvimento
serviria de integração para os
novos órgãos nos mecanismos
existentes.

"Um estudo sistemático dos
programas nacionais e interna-
cionais para fortalecer e dar
maior coesão aos esforços dis-
persôs com vistas ao desenvol-
vimento", concluiu, "é tarefa
capital das Nações Unidas."

Búlgaros
contra
ingleses

O Chanceler Vasco Leitão da
Cunha íêz rápida análise, on-
tem, no Itamarati, das pers-
pectivas da Reunião de Con-
sulta que a OEA realizará, em
Washington, adiantando que o
Brasil considera certo o enqua-
drnmento do regime de Fidel
Castro no Tratado Interameri-
cano de Assistência Reciproca.

O Ministro das Relações Ex-
teriores íêz questão de dernons-
trar que a Delegação que com-
parecerá é a menor até hoje
constituída, depois de 1939,
quando o Embaixador Carlos
Martins foi mandado ao Pana-
má, para uma reunião de emer-
gência, com um número dimi-
nuto de assessores.

ESPÍRITO

— Vamos a Washington de
espirito aberto e preocupados,
antes de mais nada, em reunir
na medida do possível as opi-
niões divergentes, com vistas à
obtenção da unanimidade dese-
jada — disse o Sr. Leitão da

Cunha, acentuando que "as
verdadeiras pers pectivas da
Reunião da OEA, sobretudo
quanto aos quatro votos em
discordância (México, Chile,
Bolivia e Uruguai) só serão co-
nhecidas cm meio aos debates
de Washington".

Procurando explicar aspectos
da soberania dos Estados, na
votação de sanções, na OEA, o
Chanceler mencionou o Trata-
do do Rio de Janeiro como ins-
trumento adequado para liqui-
dar com qualquer dúvida* Apon-
tou, inclusive, estudo feito sô-
bre o assunto pelo ex-Chance-
ler Raul Fernandes, o qual
mostra, em síntese, que os Tra-
tados impõem certa e natural
limitação à soberania.
NA VOLTA

Disse o Chanceler que, ao re-
tornar, pretende insistir no seu
programa de medidas destina-
das a revigorar a administra-
ção do Itamarati, com vistas";'*, concretização das metas da
política externa brasileira, den-

tre as quais destaca-se o incre-
mento das exportações".

Quanto à. discussão, na Cá-
mara, do projeto do Executivo
sobre a regularização das car-
reiras de Ministro para Assun-
tos Econômicos e de Cônsules
Privativos, revelou o Chance-
ler que está deixando instrü-
ções para que "o Itamarati não
poupe esforços para esclarecer
o Congresso sobre o verdadeiro
espírito do projeto de lei".
CONTRA

— Desde ja, creio útil escla-
recer que deixar de extinguir
os cargos de Ministros para As-
suntos Econômicos ou, como
solução, extingui-los mas colo-
cando seus ocupantes, até a
aposentadoria, na Carreira de
Diplomata seria, de uma pe-
nada, anular tôda a tradição
diplomática brasileira, seu rl-
gorismo 3 sua formação técnica,
isto é, o alicerce insubstituível
no qual repousa tôda a exe-
cução da policia externa do
Brasil.
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Sélasíiê, da Etiópia, Nasser, do Egito, são duas tendências dentro da Conferência Africana, no
, Cairo. (Radiofoto UPI)

Países africanos
reunidos no Cairo

OEA confirma ação
subversiva na AL

Washington (AP-UPI-JB) —
A Comissão de Segurança da
Organização dos Estados Ame-
ricanos diz, em relatório es-
pecial divulgado ontem, que,
após oito meses de investiga-
ções, confirmou-se a existèn-
cia de planos subversivos co-
munistas para tôda a Améri-
ca Latina e que Cuba con-
tinua sendo o principal foco
de irradiação dessa subver-
são.

O relatório, de 35 páginas,
íoi divulgado apenas quatro
dias antes da reunião que os
chanceleres dos países da OEA
realizarão em Washington, pa-
ra examinar a possibilidade de
aplicar sanções contra Cuba,
tendo em vista conter a ação
subversiva oriunda desse pais.
O documento foi distribuído
entre os 19 Embaixadores dos
países da OEA.

RELATÓRIO

A parte conclusiva do rela-
tório tem quatro pontos e diz
que suficientes elementos de
juizo permitem afirmar que:

— Os objetivos do comu-
nlsmo na América Latina con-
tlnuam sendo perseguidos com
tôda intensidade, não tendo
sido abandonada a subversão
como método para alcançar
êsses objetivos.

— Um número considera-
vel de latino-americanos con-
tinua recebendo treinamento
sobre subversão e guerrilhas
em Cuba, URSS, China e ou-
tros países comunistas.

— Pela primeira vez apa-
receu na Argentina um movi-
mento de guerrilhas, o qual,
não obstante ter sido contro-
lado, confirma a existência
de planos de subversão comu-
nista generalizados para todo
o Continente.

— Cuba continua sendo o
foco principal de irradiação
comunista na América, Latina,
como o corroboraram os fatos
comprovados pela comissão in-
vestigadora do Conselho da
OEA, com base na denúncia
da Venezuela contra o regi-
me de Fidel Castro.

Os chanceleres americanos
se reunirão na Capital dos
EUA, terça-feira próxima, pa-
ra considerar a ação a ser to-
mada contra Cuba, com íun-
damento no relatório da OEA,
que declara o regime cubano
culpado da agressão política
denunciada pela Venezuela.

DEFESA

Embora reconheça que Argen-
tina. Brasil, Colômbia e Vene-
zuela adotaram medidas efica-
zes para enfrentar a subversão
comunista, a Comissão de Se-
gurança da OEA, em seu rela-
tório, acusa as nações latino-
americanas de não se darem
conta de que o objetivo comu-
nista primordial é o dominio
completo do Continente e cul-
pa-as de não cooperarem para
a coordenação de suas defesas
contra a subversão.

"É absolutamente essencial
que os Governos dos Estados
membros da Organização man-
tenham constante vigilância só-
bre as atividades comunistas de
qualquer espécie que apareçam
em seus paises, e que estabele-
çam coordenação e cooperação
entre eles, para o êxito de qunl-
quer medida que adotem", diz
ainda o relatório.

A Comissão observa que seu
relatório se baseia primordial-
mente em informação ampla-
mente difundida, "porque os
Governos americanos não pro-
porcionaram outras informa-
ções adicionais".

A Comissão de Segurança,
presidida pelo colombiano Car-
doso Anrullo Ceda, cita as na-
ções centro-americanas e o Pa-
nãmá como exemplos a serem
seguidos pelo resto das nações
do sistema interamericano.

"A ameaça do comunismo à
civilização ocidental" — diz o
documento — "sente-se hoje na
região da América Central com
mais intensidade do que qual-
quer outro lugar, devido à pro-
ximidade do Governo castrista.
A América Central e o Panamá
responderam a êste perigo com
medidas concretas."

E::a!ta os esforços cooperati-
vos dessas nações na imposição
de estritos controles de imi-
gração e numa estreita vigilân-
cia das pessoas e atividades sus-
peitas de íllocomunismo. Ao
mesmo tempo, elogia o Govêr-
no revolucionário do Brasil, por
seus "passos para combater sè-
riamente a infiltração comunis-
ta" e por sua "Intensa campa-
nha para eliminar elementos
comunistas ou íilocomunistas
de organizações governamen-
tais".

ARGENTINA
¦A análise sobre a Argentina

é a mais extensa feita pela Co-
missão, que tnmbém nnalisa a
situação no Brasil, Colômbia e
Venezuela em um cnpítulo á
parte, sob o título Principais
Acontecimentos Relacionados
com a Subversão Comunista.

Dns declarações e comunica-
dos fornecidos pela Chancela-
ria argentina a Comissão diz
que se pode concluir:

a — Que os grupos de guer-
rillieiros capturados no norte
da Argentina pertenciam a uma
organização denominada Exér-
cito Guerrilheiro do Povo.

b — Que se tratava de pou-
cos grupos, com efetivos redu-
zidos, integrados em sua maio-
ria por estudantes universitá-
rios, com formaçáo ideológica
definida.

c — Que as idades dos guer-
rillieiros oscilavam entre os 20
e os 35 anos e que, em sua in-
dumentária e aspecto, imita-
vam os guerrilheiros cubanos.

d — Que contavam com
abundantes meles.financeiros e
que o armamento capturado era
de características heterogêneas.

e — Que chegaram a realizar
operações ofensivas e que cons-
titulam: núcleos para a forma-
ção de quadros destinados a in-
tegrar futuros exércitos de
guerrilheiros.

f — Que vários de seus inte-
grantes haviam viajado a Cuba
para receber instrução sobre a
guerra de guerrilhas e sobre as
várias formas de subversão.

Cairo (DPA-FP-JB) — Com a
decisão do Governo congolês de
boicotar a conferência de cúpu-
la africana, que se inicia hoje
no Cairo, solucionou-se a crise
que se apresentava iminente,
ante a eventual participação
do Primeiro-Ministro Moisés
Tshombe.

O Comitê politico do Con-
selho de Ministros da or-
ganização da unidade africa-
na, já reunido na capital egip-
cia, recomendou a Cidade de
Argel como local da próxima
reunião dos paises que partici-
param da Conferência de Ban-
dung.

NERVOS

Os debates sobre a exclusão
de Tshombe da Conferência
Pau-Africana haviam assumido
o caráter de verdadira guerra
de nervos, d.pois das negativas
sumárias de sentarem-se à
mesma mesa que o Premier con-
goles feitas pelo Primeiro-Mi-
.listro de Gana, Kwame Nkru-
mali, o Rei Hassan II, do Mar-
roços, e o Presidente Ben Bel-
la, da Argélia.

Ante tal oposição, os Minis-
tros africanos do Exteroir de-

ram como Indesejável a partici-
pação de Tshombe.

Outro país que não estará
presente no Cairo será a So-
mália, já que seu novo Presi-
dente, Abdullah Esman, deve
atender a questões internas ur-
gentes. As negociações entro
Somália e Etiópia, sóbre sua
disputa fronteiriça ,só serão,
por isso mesmo, reiniclada-i
após a conferência do Cairo.
COMMONWEALTH

Em Londres, o Presidente
de Gana, Kwane Nkrumah,
reafirmou ontem, no encerra-
mento da reunião da Common-
wealth, a necessidade de cria-
ção de uma Secretaria Perma-
nente, que retiraria, em parte,
as funções de mediadora do
Governo britânico.

Alguns observadores politi-
cos afirmam que a idéia da
Secretaria Permanente pode-
ria transformar a Comunida-
de Britânica de Nações em
uma ONU em miniatura, "com
o perigo de, no futuro, provo-
car atritos com as decisões da
entidade internacional".
DE ACORDO

Sir Robert Menzies, Primei-
ro-Ministro da Austrália, aíir-

mou que concordava, em prin-
cípio, com a criação da Secre-
taria Permanente, que resol-
veria os problemas relaciona-
dos com a Comunidade e ti-
rària da Grã-Bretanha "gran-
de parte de suas atribuições
junto às nações que compõem
a Commonwealth".

Nkrumah sugeriu que a Se-
cretaria Permanente compre-
enda, além de um Secretário-
Geral, uma Comissão Perma-
nente formada pelos represen-
tantes de cada pais membro
da Comunidade. Assim, qual-
quer problema de interesse
dessas nações, poderia ser dis-
cutido e solucionado sem que
fosse preciso a convocação de
uma reunião de Primelros-Mi-
nistros, como se íaz atual-
mente.
MEDIADORA

O representante do Ceilão,
Sirimavo Banderanaike. suge-
riu que a Comissão Permanen-
te seja a mediadora nas dispu-
tas entre os membros da Co-
munidade. Sir Abubukar Ta-
íawa Balewa, da Nigéria, pro-
pôs também que as reuniões
anuais dos Primeiros-Ministros
sejam realizadas nas diversas
capitais, num sistema de rodi-
zio.

Hr í', _«'
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Sofia, Londres (UPI-AP-
JB) — Trinta estudantes
africanos atacaram, ontem,
a Embaixada britânica na
Bulgária, em sinal de pro-
testo contra o ataque ao
Primeiro-Ministro de Quê-
nia, J o m o Kenyatta, em
Londres.

O ataque à Embaixada
começou depois que uma
delegação composta por três
estudantes exigiu a presen-
ça do Embaixador britânl-
co para entregar-lhe um
protesto formal. O diplo-
mata, porém, não apareceu
e os manifestantes passa-
ram à depredação.
•Os 'estudantes lançaram

pedras, tijolos e pedaços de
ferro contra o edificio, des-
truindo carros oficiais. Hou-
vé escaramuças entre popu-
lares e policiais, sendo que
úm policial saiu ferido. Não
se identificou a nacionall-
dade dos estudantes, nâo se
verificando também nenhu-
ma prisão.

O Primeiro-Ministro Ke-
nyattafoi empurrado quar-
ta-feira em Londres, por
um extremista de direita.
Martin Allen, em frente ao
seu hotel, onde se realizava
uma demonstração fascista.
Kenyatta foi apenas leve-
mente ferido no rosto. O
Premier inglês, Lorde Home.
apresentou desculpas ofi-
ciais, porém nenhum pro-
nunciamento foi feito em
relação ao incidente na Ca-
pitai da Bulgária.

Açúcar cubano vai
diminuir mais em 64
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George Ryne, ào FNS
Especial para o JB

Washington — O Departa-
mento de Comércio dos Esta-
dos Unidos declarou que a
queda da produção de açú-
car em Cuba vai bater um
novo recorde em 1964: a sa-
fra dêste ano vai ser de ape-
nas 3.4 milhões de toneladas
métricas.

A previsão em Washington
é de que uma safra tão fraca
em 1964 terá conseqüências
políticas sérias para Fidel Cas-
tro. O Departamento de Co-
mércio acha que a redução
da produção açucareira da
ilha vai ter um duplo efeito
negativo sobre Cuba, porque
a safra terá de ser negociada
no mercado Internacional, jus-
tamente em uma época em
que o preço do açúcar está
caindo paulatinamente.

Um outro fator responsa-
vel pela baixa da produção de
açúcar é, segundo as autori-
dades norte-americanas, o em-
pobrecimento do pessoal agri-
cultor cubano. Em conseqüên-
cia da deterioração da eco-
nomia nacional, o lavrador es-
tá literalmente privado de:

ll—adquirir os artigos ali-
mentidos e de vestuário pnra
o seu consumo e de sua fa-
mília.

2* — o agricultor está sen-
cio obrigado a produzir sem
o benefício de fertilizantes,
inseticidas e máquinas indis-
pensáveis ao processamento,
especialmente da cana-de-açú-
car. ¦ -.

A escassez de mão-de-obra
especializada na lavoura ca-
navieira, e de mecânicos no
campo constituem segundo os
próprios levantamentos do Go-
vêrno cubano, as duas maio-
res dificuldades da economia
agrícola da Ilha.

EXPORTAÇÃO fi
PREOCUPAÇÃO

Do total de 3.9 milhões de
toneladas métricas previstas
para 1964, Cuba já se com-
prometeu a exportar para a
União Soviética, 1.6 milhão .
de toneladas. A China comu-
nista deverá adauirir pouco
mais de meio milhão de to-
neladas e o mercado livre in-
ternacional absorveria apro-
ximadamente 1.5 milhão de
toneladas a mais.

Essas cotas praticamente en-
"lobam tôda a produção pre-
vlsta para êste ano.

Com a baixa mundial doi
preço, do açúcar e com a for-
te redução da produção na-
cional, Washington prevê sé-
rias dificuldades para as fi-
lianças dc Cuba. Levantamcn-
tos do Departamento de Esta-
do norte-americano indicaram
que Fidel Castro já gastou a
ounse totalidade dos 80 mi-
Ihões de dólares que conse-
guiu ganhar em 1963 com a
colocação de uma , boa safra
de açúcar, essencialmente na
importação de bens de consu-
mo de primeira necessidade
que a indústria cubana não

tem capacidade de suprir ao
seu mercado interno e no pa-
gamento de material bélico. A
situação é agravada pelos têr-
mos do nóvo tratado comer-
ciai entre Cuba e a União
Soviética.

O pagamento russo pelo açú-
car cubano vai passar a
ser feito em produtos soviéti-
cos, cujos valores serão esta-
belecidos pelas autoridades em
Moscou. Em conseqüência dês-
se fato, a previsão do Depar-
tamento de Comércio, em
Washington, é de que Cuba fi-
cará virtualmente impossibilita-
da de comprar qualquer pro-
duto no mercado mundial, por
falta de divisas para pagar
suas importações.

As autoridades norte-ameri-
canas prognosticam para o
próximo ano a mais séria cri-
se político-econômica que Fi-
dei Castro já teve de enfren-
tnr desde que tomou o poder
em Cuba. Em conseqüência,
das dificuldades da indústria
e do comércio de açúcar da
ilha, será inevitável o substan-
ciai aumento da falta dc ar-
ligos de primeira necessidade
para os cubanos, a implanta-
cão de um sistema mais rí-
gldo de racionamento para a
população, especialmente para
os habitantes das zonas ru-
rais. a deterioração das téc-
nicas de produção e a baixa no
indice de investimentos de ca-
pitais nacionais na debilitada
indústria nacional.

comunica o seunôvo endereço:

RUA MARQUÊS DE OLINDA, 12-BOTAFOGO
Telefone: 46-8025

c agradece às seguintes firmas:

EDIFÍCIO SEDE

A. Soares de Sousa & Filho
Alumax Indústria e Comercio
Armando Loos
Arthur Donato
Augusto Ribeiro
Automatic Alarmes
Bernini S. A.
Cadib S. A.
Casa Domingos Joaquim da Silva
Casa Hllpert S. A.
Casa Inoxidável S. A.
Ceibrasil
Cerâmica São Caetano
Chedid Malouf
COBRAF
COFERMAT
Cimento Portland Paraíso
Colpmbini & Guimarães Ltda.
Fornos WERCO Ltda.
Copiadora Santa Luzia
Dipcdra
Klcvailores Soliincllcr ilo Brasil
esquadrias Metálicas Fcrrarcto"stacas Franki

Eng. e Téc. de Solos e Materiais
Expresso Argentino Terraplana-

gem S. A.
Ferragens La Fonte S. A.
Ferroformlc
Flor de Lis Pinturas
GELTEC
Imaço S. A.
Império dos Fogões .
Ind. Com." Changal Decorações
Indústrias Madeirit
J. Palermo & Filho
J. Villela
J. Oliveira, Irmãos __ Cia.
João Laurentino Neto
Klabin Irmãos & Cia.
M. G. Decorações
Maço Metalúrgica
Metalúrgica Mar
Metalúrgica Santa Clara
Metalúrgica Titã
Montaria S. A. Eng. e Comércio
Motores c Bombas Rio
Oadia & Cia. Ltda.

Otacílio Paixão
Pacífico & Zeferino
Pilkington Brothers
Produtos Químicos Etilol
Refrigeração Cruzeiro do Sul
Serralherla Lusitana
Sika
Sodima
Sociedade Eletro Hldro Estrela
Spazio Móveis e Decorações
Siblsa Sirotsky Birmann
Tamolo Construção e Terraplenagem
Usabra
Vidrotll
Vitrosola

CONSTRUTORA: F. P. VEIGA & FARO FILHO

ARQUITETO: PEDRO TEIXEIRA SOARES NETO

Sepultado ?|
chefe do
PG francês

%. i".:

Paris (FP-JB) — O Parti-
do Comunista Francês rea->**
llzou ontem, com solenida-
de, as exéquias do seu pre-
sidente e durante muitos' '
anos secretário-geral, Mau-11*.
rice Thorez, falecido no dia.,.,.
11' de julho a bordo do navio; ic;.
Lalvia, no qual se dirigia*'
para a União Soviética.

Um denso cortejo de vá-
rios quilômetros de comprl- i,
mento acompanhou, ontem
cie tarde, à sua última mo- ,r
rada os restos mortais do
lider comunista. Depois de
ter estado exposto durante „
três dias, primeiro na Pre- ,
feitura de Ivry, distrito do„f;
qual Thorez era deputado
desde 1932, em seguida na
sede do Comitê Central do
Partido, o féretro foi colo-
cado às 15 horas locais no
carro fúnebre, que o trás-
ladou para o cemitério pa-'M-
risiense de Pére Lachaise,-,,.,
Um verdadeiro mar de flò-.,.
res, "entre milhares de co-"v
roas e ramos, assim como
numerosas bandeiras pre-
cediam o cortejo, que inif,'^
ciou seu trajeto às 15hl0m.
locais. Cerca de 500 000 pes-L,.'
soas, pelo menos, assistiram -i-
ao funeral.

Crise na
CGT
argentina

Buenos Aires (FP — JB) —
Os dirigentes sindicais que in-
tegram o grupo independente j
c que fazem parte do secreta-
riado da CGT, sob controle pe- ..
ronista, decidiram renunciar
aos seus cargos, em dissidência
com a politica seguida por essa • ¦
central operária com relação
ao seu plano de luta, que cias-
sificam de manobra politica.

A decisão foi adotada numa
reunião mantida pelos Inte-
grantes desse setor, porém es-
clareceram que isto não impli-
ca que se desliguem da CGT.
Os dirigentes que renunciaram
a seus cargos que mantêm no
Conselho Diretivo da Central
Operária são Armando March,
do Sindicato do Comércio;
Francisco Pérez Leiros, dos
Trabalhadores Municipais;
Marcos Almoznu, dos Vlajan-
tes Comerciais; e Osvaldo Puc-
ciano, dos Empregados do Mi-
nistério de Educação e Justiça.
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Segunda) WILSON FIGUEIREDO

Seção
Para lacerdistas solução
vencedora é crime perfeito

Crime perfeito é a denomina-
ção dada na área lacerdista à gran-
de manobra política em que se
uniram alguns setores da Revolu-
ção e grupos políticos tradicionais
para alterar as regras do jogo e a
data das eleições presidenciais. Aos
que indagam sobre a reação im?*
diata do Sr. Carlos Lacerda, seus
intérpretes lembram que a surprè-
sa é a segunda natureza do Oo-
vernador da Guanabara. Mas de-
saconselham a expectativa de qual-
quer ação imediata, capaz de alar-
gar o espaço que já.separa Lacerda
do setor de abril estabelecido no
Poder.

— Lacerda não quer estragar
a festa dos que confraternizam
contra êle: depois da festa virá a
sesta, asseguram os lacerdistas. O
Governador da Guanabara conti-
nua executando a linha com querenova a sua face para a sucessão
presidencial, quando quer que ela
se realize. Sua plataforma de luta
inclui a defesa da UNE, a sindica-
lização em massa'e a realização de
eleições em todos os sindicatos

De volta para agir
Está de volta ao Brasil hoje

um homem realizado na iniciativa
privada, mas dotado de espírito
público: o eng. Harold Poland che-
ga dos Estados Unidos, onde se avis-
tou com figuras de destaque na di-reção do mundo de negócios e às
quais levou uma visão não emocio-nal dos fatos brasileiros mais re-centes. O Sr. Harold Poland, en-
quanto nos Estados Unidos, foi no-meado para o Conselho Nacionalde Economia. Nos próximos diastomará posse no CNE, para ondeleva a sua grande capacidade detrabalho, a seriedade com que seengaja na solução dos problemas eo preparo com que enfoca a reali-dade nacional. Harold Poland éum homem convencido de que aRevolução abriu caminhos defini-"tivamente democráticos ao progres-so brasileiro.

Inventário com IBGE
Para evitar a dispersão de es-forços no campo das pesquisas es-tatísticas em todo o território na-cional, o Conselho Nacional de Es-tatística (do IBGE) vai fazer o in-ventário completo de todos os le-vantamentos de dados em execução.O CNE parte da necessidade de da-dos fidedignos e sistematizados pa-ra o planejamento nacional. A Jun-ta Executiva Central do CNE cons-tituiu um grupo de trabalho paraorganizar o inventário, dentro de

prazo curto. Deverão constar todasas indicações indispensáveis, comas características de cada levanta-mento estatístico. E fará tambémo relacionamento dos registros ofi-ciais que permitem apuração esta-tística. O grupo encarregado é cons-tituído dos técnicos: Newton PiresAzevedo (presidente), leda Borgesde Mendonça, Diamantino Salguei-ro da Silva, Arildo Ararê de SousaBrito e Fernando Pereira Cardim.

Contra as eleições
Um grupo de jornalistas pre-para o lançamento imediato de ma-

(com a votação nos lugares de tra-
balho), a campanha contra os jul-
gamentos sem o direito de defesa
e as punições Indiscriminadas.
Nessa perspectiva, Lacerda tem um
mundo a explorar sem necessidade
de pressa e sem agravar as suas
relações com o mundo político.

Alguns setores afastados das
possibilidades políticas atuais
olham com a maior atenção o des-
locamento tático do Sr. Carlos La-
cerda. Há homens de responsabill-
dade nos antigos esquemas da
esquerda atentos ao fenômeno e
dispostos a propor o reexame da
questão com realismo e cabeça
fria. Têm como certo que Lacerda
executa uma manobra com gran-des possibilidades de penetração
popular, abrindo à esquerda com
temperança democrática. Há na
esquerda quem considere necessá-
rio expulsar os preconceitos e exa-
minar Lacerda com olhos atentos.

Os antilacerdistas diziam on-
tem com alegria: Lacerda continua
onde sempre esteve. Isto é, na
Oposição.

nifesto conclamando a classe a seabster nas eleições para a nova dl-retoria do Sindicato. A eleição é dia20 e os coordenadores do manifesto
alegam que o pleito não terá au-tenticidade, pois dos oito mil vo-tantes pelo menos seis mil são joivnalistas em situação irregular, semcondições de provar que trabalham
profissionalmente. No começo dasemana entraram com uma açãono Ministério do Trabalho, pleite-ando a impugnação das eleições ea revisão do fichário do Sindicatodos Jornalistas.

Fora da tradição

Pela primeira vez o Brasil rea-lizou uma exportação de condensa-
dores elétricos para a Argentina,saindo da pauta dos produtos "não
tradicionais". Na lista da ALALC
para 1964, os condensadores estãoisentos de gravames. O embarquefoi feito em São Paulo, pela firmaSafco S. A., endereçado à firma ar-
gentina Rádio Miguel, em BuenosAires, onde é o principal fornecedorde material para fábrica de apare-lhos de rádio e televisão. Na mesmalinha não convencional, uma parti-da de 230 caixotes contendo máqui-nas registradoras já desembarcouem Buenos Aires.

Padrinho do maio
Afinal, os mineiros tiveram asua vez de chegar à frente dos ca-riocas. Em matéria de dar nome

aos bois, o carioca foi invencível
até que 05 ingleses tiveram a idéiade lançar o maio Topless. As pri-meiras fotografias desconcertaram
os moralistas e os gramáticos: nin-
guém se mostrou capaz de batizaraquelas alças ao jeito tirolês. Veiode Belo Horizonte, finalmente, onome que definirá para sempre nalíngua portuguesa a criação quenão chegou a excitar os criadoresde nome. Chega de Minas a defini-cão completa, numa só palavra —
mamaiô vai pegar antes da modase estabelecer. O nome pegara, omaio, talvez.

ENLACE PAULO-ELFMDE

Lance livre
791 milhões de cruzeiros foram

arrecadados pela Alfândega do Rio, na
segunda-feira dia 13. Entre o dia pri-meiro e o dia 13, o total alcançado foi
de 2 bilhões e 3 milhões de cruzeiros. (Noano passado, entre 1 e 13 de julho, a
arrecadação foi de 985 milhões). O Ins-
petor Epaminondas Moreira do Vale sus-tenta a opinião de que a estabilidade po-litica é fator importante na melhoria daarrecadação da Alfândega do Rio. Ape-
sar dos meses difíceis de marco e abril,entre 1 de janeiro e 13 de julho, a Al-fândega conseguiu 28 bilhões e 264 mi-Ihões de cruzeiros, contra 25 bilhões e115 milhões arrecadados no mesmo pe-riodo do ano passado. A normalidade
política brasileira se traduzirá em re-cordes até o fim do ano, na estimativa
do Inspetor-Geral Epaminondas Morei-ra do Vale.

A Careta reaparece êste mês,numa hora que ainda não está paragraças. No seu comando estará tambémLuís Leandro. A revista funciona atual-mente na Rua Teofilo Otôni, 58, sala1103 (telefone 43-4028).
O primeiro aniversário do Clube

dos Oficiais Pára-Quedistas vai ser co-memorado com baile a rigor, dia 24 noClube da Aeronáutica. Os ingressos e re-servas de mesa podem ser feitos atra-vés do telefone 38-5211, tratando com oCapitão Vale.
O A Academia Nacional de Medi-cina escolheu a monografia sobre Si-nais oculares nos aneurismas intracra-nianos, dos oftalmologistas Paiva Gon-

çalves Filho e Virgílio Novais, como umdos melhores estudos, êste ano, na espe-

cialidade, distinguindo-os com diploma
e medalha de mérito.

• No dia 10 a Prefeitura de Pe-
trópolis recebeu o maior imposto que
já lhe foi pago ao longo de sua histó-
ria: a empresa proprietária do Qultan-dinha pagou 35 milhões de cruzeiros
correspondentes ao imposto de transmis-
são na escritura definitiva de compra
do hotel.

Agosto terá a promoção de pri-meiro mês da produtividade na Gua-
nabara, com palestras e conferências
sobre técnicas modernas de produção.Haverá um curso de dezessete aulas sô-
bre contabilidade de custos industriais,
sessões de treinamentos com debates de
problemas específicos das empresas par-ticipantes (em grupos de dez). A ini-ciativa é do Centro de Produtividade daGuanabara.

Enquanto Tônia Carrero repre-sentava ao lado de Jardel Filho, pelaprimeira vez em sua carreira, a platéiado Teatro Copacabana reunia MartaRocha e Terezinha Morango numa pré-estréia eminentemente festa social, 4.a-feira à noite. A primeira apresentaçãode Qualquer Quarta-Feira foi patroci-nada pela Sra. Rafael de Almeida Ma-
galhães.

Hoje tem festa no IPASE: oPresidente do instituto dos servidoresfederais faz anos e tem vasto circulo derelações no mundo do funcionalismo. OSr. Marcondes Botelho foi subchefe daCasa Civil da Presidência da República,Diretor do DASP e Procurador-Geral daFazenda Nacional. Está executando umplano de renovação e atualização daestrutura do IPASE.
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Nina passa f

O jornalista Paulo Eduardo Rehder, Chefe da Sucursal tio JORNAL DO BRASIL no Nordeste, casou-se, ontem, com a Srta. Elfritla
Camargo, em cerimônia civil realizada no Country Clube da Tijuca. Paulo teve como padrinho o Sr. Mauro Rehder; Élfrida, oSr. Paulo Fischl. Após a cerimônia, o casal seguiu para Teresópolis, onde passará a lua-de-mel, viajando depois para Rr.ciia

Ministério da Educação e
IBGE assinam convênio para
realizar o censo escolar

O Ministro da Educação, Sr. Flávio Supllcy de Lacer-
da, e o Diretor do Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-
tística, General Aguinaldo Sena Campos, assinaram con-
vênio, ontem, para a realização de censo escolar em todo
o Pais, necessário à elaboração dos planos nacional e es-
taduais de educação.

O censo abrangerá a população de cinco a 14 anos de
Idade e as apurações preliminares dos dados serão proce-
didas após a coleta, de modo a assegurar o conhecimento
de seus resultados e fornecer aos Municípios, para efeito
do registro escolar de que trata a Lei de Diretrizes Ba-
ses, relações nominais referentes às crianças recenseadas
menores de sete anos.

O Ministro Flávio Suplicy
de Lacerda frisou, ao assinar
o convênio com o IBGE, que"o papel do Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística
será decisivo e mostrará, de
uma vez por todas, quantas es-
colas, professores e alunos pos-
sui o Brasil, para que o Mi-
nistério da Educação tenha
um planejamento". Acrescen-
tou, em seguida, que as crian-
ças brasileiras estão morren-
do porque não aprendem nas
escolas a sobreviver.

— A grandeza humana da
Revolução de 1 de abril se con-
substancia em poucas pala-vras: nós, os homens da Re-
volução brasileira, queremos
salvar essas crianças do Bra-
sil, para que, no futuro, elas
possam estabelecer, em termos
definitivos, as normas da vida
democrática, o que é impossí-
vel enquanto houver milhares
de crianças sem escola — en-
cerrou o Sr. Flávio Suplicy de
Lacerda.

O CUSTO

O custeio do censo — CrS 1
bilhão — será atendido pelos
recursos do Fundo Nacional do
Ensino Primário e Fundo Na-
cional do Ensino Médio, den-
tro do Plano de Aplicação de
1964, e convênios celebrados,
no mês passado, entre os Mi-
nistério da Educação e as Se-
cretarias de Educação esta-
duais.

A realização do censo esco-
lar será feita sob orientação e
assistência técnica de Comis-
são Central, constituida da
cinco membros indicados pelo
Ministro da Educação.

Os servidores das Inspetorias
Regionais da Secretaria Geral
do Conselho Nacional de Esta-
tística integrarão as comissões
que celebrarão convênios com
os Governos dos Estados, os
quais fixarão os princípios e
normas necessários à realiza-
ção do censo.

Comerciantes fluminenses
querem Rui em Niterói
porqueo Governo persegue

Niterói (Sucursal) — Q Presidente da Associação Co-
mercial de Niterói, Sr. Moacir Moreira Leite, em oficio di-
rigido, ontem, ao Presidente da Confederação das Associa-
ções Comerciais do Brasil, exortou o Sr. Rui Gomes de Al-
meida a assumir seu lugar à frente da entidade fluminen-
se, "nesta hora em que o pequeno comércio vem sofrendo
uma invulgar campanha e o Governo do Estado, além de
negar legitimidade ao órgão, parte em represália aos seus
dirigentes".

Por outro lado, a Delegacia de Economia Popular anun-
cia para hoje, com auxílio dos fiscais da Secretaria de Fi-
nanças, uma campanha contra as casas comerciais de Ni-
terói e São Gonçalo, cujos proprietários vêm negando o
fornecimento de notas fiscais para que o consumidor possa
participar do concurso Seus Talões Valem Milhões.
GRAVE

Afirmando que o problemavai-se tomando cada vez mais
grave, pois existem interesses
diversos visando a extinção da
atual direção da Associação
Comercial de Niterói, o Sr.
Moacir Moreira Leite confes-
sou ao JORNAL DO BRASIL
que não tem mais ânimo nem
forças para continuar a luta
contra o Governo.

No ofício que enviou ontem
ao Presidente da Confederação
das Associações Comerciais do
Brasil, diz o Sr. Moacir Mo-
reira Leite que: "esta presi-dência, ante a omissão injus-
tificada da Federação das As-
sociações Comerciais do Esta-
do do Rio e os aplausos do
Clube dos Diretores Lojistas ã
injusta campanha que vem so-

frendo o pequeno comércio des-
ta Capital, via de injustas au-
tuações, e, impossibilitada de
poder enfrentar com galhar-
dia êsse problema que aflige
toda uma classe, vem apelar
para V. Excelência, como le-
gítimo Chefe Nacional, que as-
suma a direção da mesma,
nesta hora de suma grávida-de, em que o Governo estadual
além de negar legitimidade no
órgão, parte em represália aos
seus dirigentes". A briga da
Associação Comercial com o
Governo surgiu da decisão da
Secretaria de Finanças em fi-
xar em CrS 50 o mínimo para
concessão de notas fiscais vá-
lidas para o Concurso Seus Ta-
lões Valem Milhões. Os co-
merciantes defendem o teto de
CrS 100.

4»

a ser líder
do Governo

O Deputado Nina Ribeiro,
Vice-Lider da Maioria, pas-sou a exercer a liderança a
partir dc ontem, até que. o
Governo Indique o seu líder
definitivo, cargo pnra o qualvera prevalecendo o nome do
Deputado Rafael Carneiro da
Rocha, imediatamente seguido
do Deputado Mac Dowell Lei-
te de Castro, entre os quais
pende a escolha do Governa-
dor Carlos Lacerda, segundo
confidencias dele próprio, a
amigos, num churrasco de que
participou ontem, em Bonsu-
cesso.

O Deputado Carneiro daRo-
cha disse ao JORNAL I DO
BRASIL que no caso de me-
recer a distinção da escolha
do Governador não se Intlml-
dará com a responsabilidade
..ue reconhece no cprgo, mas
gostaria mais de exercer a
Vicc-Liderança, posto que —
frisou — poderia ser atribuído
a todos os membros da ban-
cada do Governo, num mo-
mento em que se tem pelafrente os mais sérios proble-mas do interesse do Executivo,
a serem resguardados.

De Gaulle
quer ver
Castelo

O Encarregado de Negócios
do Brasil na França, Ministro
Raul de Vincenzi, enviou tele-
grama ao Itamarati, ontem, ln-
formando que, ao cumprimen-
tar o General Charles De Gaul-
le, pela passagem da data na-
cional francesa, o Presidente da
França enviou saudações ao
Presidente Castelo Branco e
disse que terá muito prazer em
conhecê-lo pessoalmente, quan-do visitar o Brasil.

Seleçãoi para
Rio Branco
acaba com 11

Belo Horizonte (Sucursal) —•
Somente onze dos 16 candidatos
inscritos — inclusive duas mô-
ças — terminaram ontem o exa-
me de seleção prévia ao vesti-
bular do curso de preparação à
carreira de diplomata que o Ins-
tituto Rio Branco, do Itamarati,
realiza anualmente nas princi-
pais capitais do Pais.

As provas, que foram eliml-
natórias, darão direito aos apro-
vados a fazer o vestibular em
outubro, na Guanabara, para a
disputa de 21 vagas. Os que pas-
sarem no vestibular farão um
curso de dois anos, findos os
quais poderão ter a nomeação
para Cônsul de terceira classe.

CARREIRA

Dizendo que êste ano poucos
jovens se Interessaram pela car-
reira diplomática, o enviado do
Itamarati, diplomata Rui da
Miranda e Silva, disse que a fi-
nalidade dos exames é de dar
oportunidade a todos os jovens
interessados pela carreira,
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Fontenele divulga hoje nôvo plano para a Presidente Vargas
O Diretor do Departamento

de Trânsito, Coronel Fonte-
nele, disse ontem ao JORNAL
DO BRASIL ciue divulgará ho-
je, por intermédio da Secreta-
ria de Segurança, o nôvo sis-
tema de parqueamento da Ave-
nida Presidente Vargas, dando
aos autos quo vêm no sentido
da Candelária, até as 10 horas
da manha, a pista central do
lado direito, para atingir o íi-
nal daquela via,

— Esta medida — acrescen-
tou o Coronel — servirá para
evitar o congestionamento de
manhã, na Presidente Vargns,
quando o pessoal da Zona Nor-
te vem em massa para o cen-
tro da Cidade, e será tomada
juntamente, com outra, impe-
dlndo-se o estacionamento na
Avenida até as 10 horas e 11-
berando-o em seguida.

AS MUDANÇAS

Advertindo que "a inobser-
vància da presente portaria
importará nas sanções prevls-
tas na legislação vigente", o
Coronel Fontenele endereçou
uma ordem de serviço a todas
as empresas de ônibus da Ci-
dade, determinando providen-
cias para melhorar as condi-
çôes do tráfego no Centro, o
qual passa a ter as seguintes
modificações:

Fica proibido o tráfego nos
dias úteis, inclusive aos sába-
dos, das 7 às 21 horas, nas Ruas
Sáo José, entre Perlmetral e
Rodrigo Silva, e da Quitanda,
entre as Ruas Sâo José e Sete
de Setembro; o- tráfego na Pre-
sidente Vargas, entre as Ruas
da Quitanda e Tome de Sousa,
se processará pelas pistas ex-
ternas, ficando as alamedas
centrais destinadas ao estacio-
namento; o regime de mfto
única será adotado nos seguin-
tea locais: Avenida Rio Bran-
co, Praça XV de Novembro, no
sentido da Rua Primeiro de
Março, Praça Mahatma Ghan-
dl no sentido da Praça Floria-
no para a Rua Senador Dan-
tas, Rua 1.° de Março, entre as
Ruas Visconde de Inhaúma e
Dom Gerardo, no sentido da-
quela rua para esta, e Rua
Visconde de Inhaúma, entre as

Ruas 1,° de Março e Rio Bran-
co, no sentido daquela para
esta.

NOS COLETIVOS

Quanto á modlflcnçfio nns
linhas dos ônibus, a portaria
do Coronel Fontenele determi-
na que os ônibus elétricos da
linha 4 (Serzodelo Correia—
Erasmo Braga), deixarão de
utilizar a Rua Santa Luzia,
passando a trafegar pelas Ave-
nldas. Beira-Mar e Calógeras;
os ônibus e lotações das linhas
interestaduais usarão exclusi-
vãmente a Avenida Rodrigues
Alves para atingir seus pontos
nas imediações da Praça Mauá.
ficando proibido o tráfego dos
mesmos pelas Avenidas Fran-
cisco Bicalho, Presidente Vnr-
gas c Rio Branco.

Finalmente, os bondes pas-
sarão a ter seu terminal na
Praça dn República, retornan-
do os das áreas da Tijuca e
Praça da Bandeira pelas Ruas
Moncorvo Filho e Frei Gane-
cn, e os de Sfio Cristóvão, pe-
Ins Avenidas Presidente Vnr
gas e Francisco Bicalho.

O Departamento de Transi-
to iniciou ontem a divulgação
de listas dos proprietários que
tiveram suas carteiras de ha-
bilitação cassadas, por reinei-
dência de estacionamento em
locais proibidos, em filas du-
pias e outras infrações. O nú-
mero dos primeiros infratores
já ascende a 30, sendo que as
penas variam desde a apreen-
são da carteira, por um més
até três anos, existindo casos
de proibição de dirigir uo Es-
tado da Guanabara definitiva-
mente.

Era grande a afluência, on-
tem, no Departa mento do
Trânsito, dos motoristas que
tiveram suas carteiras apreen-
didas apenas por admoestação,
e não sabiam exatamente a
quem se dirigir para reavê-las.
Um motorista do Ministério da
Agricultura reclamou que já
havia procurado várias pessoas
para conseguir sua carteira,
porém, cada uma passava a
responsabilidade para outra.

Trânsito de Niterói será
mudado até o f im do mês

Niterói (Sucursal) — O Ins-
petor-Geral de Trânsito, Capi-
tão Antônio Francisco Torres,
declarou ontem ao JORNAL
DO BRASIL que até o íim <3o
mês Niterói sofrerá uma mu-
dnnça completa no trânsito,
uma vez que técnicos do órgão
estão estudando o assunto,
considerando como principal
as mudanças de mão no Cen-
tro da Cidade.

Entre essas mudanças, adi-
antou que a Rua da Conceição
e a Avenida Amaral Peixoto
terão mão única, e todos os
pontos iniciais de coletivos da
Avenida Amaral Peixoto serão
transferidos para a Rua Vis-
conde do Rio Branco.
NAS BARREIRAS

Afirmou ainda que dentro de
15 dias será encetada uma
campanha contra os motoristas
de carros particulares que ain-

da não regularizaram suas li-
ceiiças e não emplacaram êste
ano. Muitos vêm de outros Es-
tados e trafegam na Capital
fluminense. Serão mobilizados
25 policiais para as barreiras,
e, no flagrante, os carros serão
apreendidos e encaminhados
aos depósitos públicos.

Afirmou ainda que o reboque
que transportava os veículos
apreendidos na via pública ío-
ram recuperados e estão pron-
tos para entrar cm açfio jun-
tamente com ós cinco outros
emprestados pelo Touring Clu-
be do Brasil.

Finalizando, declarou que os
30 policiais que estavam trei-
nando na Inspetoria, e seriam
colocados ontem nas ruas de
Niterói para a fiscalização de
trânsito e apreensão de veí-
culos, não foram aprovados nos
testes preliminares, mas terão
mais 30 dias de treinamento.

Furtado taxímetro de um
carro que reboque levou

O motorista de táxi José
Cavalcanti de Albuquerque en-
contra-se em dificuldade, com
esposa e seis filhos, em vir-
tude de estar imposisbilltado
de trabalhar, pois o seu carro,
rebocado pelo Departamento
de Trânsito e levado pnra lo-
enl abandonado, teve o taxi-
metro roubado.

O chofer esteve ontem, no
JORNAL DO BRASIL, quan-
do revelou que, mesmo dispôs-
to a comprar (com dificulda-
de) um nôvo tnximetro, que
custa CrS 115 mil, o Departa-
mento de Trânsito está exi-
gindo prova de roubo para
conceder licença de instalação.
Tal licença só pode ser obtida
no 2.° Distrito Policial, atra-
vés de um advogado, que êle
não pode contratar.

UM DRAMA

O motorista, residente na
Rua Antônio do Carmo, 66,

(Penha Circular), contou qu'.
seu carro estava estacionado
na Rua Sacadura Cabral, em
local permitido, onde antes ha-
via um ponto de táxis. Colo-
cara uma placa, oficlnn, e íoi
almoçar. Quando voltou seus
colegas o informaram de que
o seu carro havia sido rebo-
cado.

Durnnte á tarde, e parb
da noite, procurou o veiculo
em todos os depósitos do Es-
tado, sem achá-lo. Dasani-
mado, foi para casa, onde re-
cebeu a noticia de que o car-
ro estava abandonado na Rua
Professor Pereira Reis, em
Santo Cristo. Dirlglu-se pnra
lá e notou a falta do taxi-
metro.

O carro estava com os qua-
tro pneus vazios e alguns sol-
dados de uma companhia do
Exército o informaram que vi-
ram quando o reboque do
Trânsito deixou o veículo ali.

AVISO
Concurso para Engenheiro

O BNDE comunica aos interessados a
abertura de inscrições para provimen-
to de cargos de Engenheiro classe "C"
do Banco.
Local — Posto do DSA do DASP — an-

dar térreo — Ministério da Fazenda
Início — 15/7/64 — Encerramento —
.31/7/64, às 17 horas. (P

p FIESTA NACIONAL
DE ESPANA

Eni.. Embajndor de Espana se complace em lnvitar a sus
compatriotas a los siguintes actos conmemorativos:

Dia 18 de Júlio: 6 (18 hs.) de la tarde. Missa em la Capilla de
Santa Terezinha — Rua Pinheiro Machado s/n (La-
ranjeiras).

De 7 a 9 (19 a 21 hs.) — Recepción em los Salones dei Centro
Espanol — Rua Pinheiro Machado, 60 (Lnranjei-
ras).

Lacerda ganha terreno
da Argentina para ligar
Zona Sul à Zona Norte

O Chanceler Vasco Leitão da Cunha, acompanhado do
Governador Carlos Lacerda, trocou notas com o Embalxa-
dor argentino Carlos Alberto Fernández, ontem, no Itama-
ratl, segundo as quais o Governo da Guanabara tomará
posse, Imediatamente, de uma área de 1155 m2 do ter-
reno onde se acha-instalada a Embaixada da Argentina,
cm Botafogo, para executar a etapa final do traçado d»
Rua Pinheiro Machado e desafogar o tráfego para o T_n.il
Catumbi—Laranjeiras.

O Embaixador Fernández, e<n breve discurso, destacou-nie seu Governo se sente orgulhoso de poder participar,
com o corte do terreno, "desta obra verdadeiramente cl-
clópica que constitui a transformação e a modernização
desta Cidade, trabalho inteligente que, longe de destruir
ri beleza infinita da natureza, aumenta e destaca suas ca-
íacte.istlcas, como um mimo à obra do Criador".

ESTO LARGO

— É com grande satisfação —
isse, por sua vez, o Chance-

er — que troco, neste momen-
ot, as Notas de nossos Gover-
nos, pelas quais a Argentlan cn-
trega — numa gesto largo e
gentil, ao Estado da Guanaba-
ra, o trecho de terra que virá
permitir o prosseguimento do
traçado da Rua Pinheiro Ma-
chado até a praia, o que vem
grandemente desafogar o trân-
sito naquela movimentada zona
da cidade.

O Ministro Leitão dn Cunho
assinalou que, pelos bons oficio
prestados, o Embaixador Car-
los Alberto Fernández tornou-
se credor duplamente dos agra-
declmentos particulares do povo
carioca e do Governo da Gua-
nabara, "cuja administração di-
nflmica e eficiente poderá, jã
agora, oferecer maior conforto
aos cariocas concluindo os tra-
balhos de ligação entre impor-
tantes bairros". O Sr. Carlos
Lacerda não falou, tendo apenas
cumprimentado, o Chanceler c
o' Embaixador da Argentina.

Nôvo Secretário de Turismo
inicia preparativos para
as festas do IV Centenário

O nôvo Secretário de Turismo da Guanabara, Sr. Leo-
berto Castro Ferreira, passou ontem o seu primeiro dia a
frente da Secretaria e da Superintendência do IV Centena-
rio, cargo que acumula, percorrendo todas as suas Instala-
ções e departamentos, para iniciar os trabalhos e planeja-
mentos das festas, que "serão dinamizados daqui para a
frente".

O Sr. Leoberto Castro Ferreira deseja primeiro tomar
contato com o acervo de sua Secretaria, o que fêz ontem
acompanhado de vários auxiliares, para então iniciar, jun-
tamente como Sr. Rafael de Almeida Magalhães, Superin-
tendente-Geral do IV Centenário, a elaboração de um pia-no definitivo para as comemorações.

estudantis e outras, no sentido
de um colaboração efetiva com
a Superintendência do IV Cen-
tenário, para que ela possa rea-
lizar um trabalho de equipe à
altura do significado das come-
morações. Pretendemos tam-
bém organizar exposições per-
manentes e renováveis, que mos-
trem as atividades do carioca
em todos os setores, e- a restru-
turação do Jardim Zoológico,
onde seriam organizadas expo-
sições permanentes de animais,
pássaros e peixes habitualmen-
te encontrados no Rio.

LEVANTAMENTO

Informou o nôvo Secretário
de Turismo, profundo conhece-
dor da história do Rio, que se
dedica há mais de vinte anos
à pesquisa de fatos e costumes
cariocas, que seu trabalho se-
rá concentrado em torno de
uma documentação levatnada,
abrangendo todos os setores dn
vida artística e cultural da Ci-
dade, como História, Música e
Belas-Artes.

— Para tanto faço um apelo
aos cariocas, às entidades, aos
clubes, federações, organizações

Já constituída Diretoria
da Comissão que vai preparar
Zona Sul para Centenário

Em reunião realizada na manhã de ontem na sede da
Administração Regional de Copacabana, foi constituída a
Diretoria da Comissão de Melhoramentos de Copacabana
(COMEÇO), criada com o objetivo de preparar a Zona Sul
para os festejos do IV Centenário.

A COMEÇO foi lançada e fundada na Associação Co-
mércio e Indústria da Zona Sul é tem a colaboração du
Lions Club de Copacabana, Leme e Urca e do Rotary Club
de Copacabana. Essas entidades prepararão os bairros da
Urca, Leme e Copacabana para receber os turistas que vi-
sltarão o Rio durante as festas.

PRESENTES
Estiveram presentes os Dire-

tores da ACISUL, Srs. Jairo
Cortez Costa, Elias Abifadel,
Alexandre Baldaque, Vil mar
Barbosa, Márcio Cotrim, Jorge
Saad, Carlos Koehler, Professor
Rogério Píaltzgraff e os Presi-
dentes do Lions Club de Copa-

Pio Correia
indicado para
o Uruguai

Brasília (Correspondente) —
O Presidente da República, em
mensagem enviada ao Senado,
indicou o diplomata Manoel Pio
Correia Júnior para as funções
de Embaixador Extraordinário
e Plenipotenciário rio Uruguai

Pela mesma mensagem, indi-
ca o Sr. Araújo Castro para
Embaixador na Grécia e o Sr.
Edgar Bandeira Fraga de Cas-
tro para Embaixador junto no
Governo da Confederação Hei-
vética.

cabana, Rotary Club de Copa-
cabana, Sindicato dos Hotéis e
Similares, respectivamente Srs.
João Kesseler, Paulb Costa Bas-
tos e Milton Carvalho, e tam-
bém toda a indústria hoteleira
de Copacabana. Presidiu a reu-
nião o Administrador Regional,
Sr. José Dias Lopes.

Juiz admite
mandado
em empresa

O Juiz da 4.» Vara da Fazen-
da Pública, Sr. Jônatas Milho-
mens, Julgando mandado de se-
gurança impetrado contra uma
empresa de navegação aérea in-
ternacional, entendeu que cabe
a medida constitucional contra
ato dos seus diretores, porque
tratn-se de concessionária de
serviço público.

Exército esclarece caso
de posseiros em terrenos
localizados no E. do Rio

Em nota distribuida ontem à imprensa, a Comissão Dl-
retora de Relações Públicas do Ministério da Guerra presta
esclarecimentos sobre noticia divulgada por um matutino
carioca, sob o titulo Militares tiram terra áe posseiro.

Frisa a nota que "em primeiro lugar é preciso fica:
bem claro que não se trata de militares, mas do Exército,
que, na qualidade do maior credor do Banco Central Bra-
sileiro S. A., e para se reembolsar da importância que de-
positara naquele estabelecimento, procurou vender as ter-
ras dos Km 50 e 49 da Estrada Automóvel Clube, no Mu-
nicipio de Duque de Caxias, à Companhia de Expansão Ter-
ritorial". ,

REUNIÕES
Explica a nota que "em tem-

po oportuno, porém, ouvidn a
SUPRA e o Governo do Esta-
do do Rio, informou-se o Exòr-
cito de que a ãrea não estava
compreendida em projeto algum
dos respectivos planos agrários",
acentuando que houve, há dois
meses, reuniões com os possei-

ros, "os quais concordaram em
que a Companhia de Expansão
Territorial procedesse á dellml-
tação da área e dos arruamen-
tos, deixando o Exército a cri-
tério dos moradores a escolha
de lote, indenização no cnso de
mudança e uni lote de um al-
queire em Piabetá, com escritu-
ra e assistência técnica".

Escritores bons de garfo
preparam livro sobre
pratos típicos nacionais

Um livro contendo perto de três mil receitas de pratos
tipicos, fornecidas pelas mais famosas cozinheiras e docei-
ras de -cada Estado e que revelará, inclusive, os segredos de
como preparar uma autêntica sopa Leão Veloso, ou usn a
pelxada José Olímpio, está sendo preparado pelos escritores
(e gourmets) Francisco de Assis Barbosa e Carlos Mafra
de Laet, tendo como consultor, entre outros, o jornalista
Odllo Costa, filho, especialista em cozinha maranhense.

Francisco de Assis Barbosa e Carlos Mafra de Laet pre
tendem editar o livro — Geografia Culinária âo Brasil -
como complemento a uma promoção da Secretaria de Tu-
rlsmo que prometeu trazer ao Rio, durante os festejos dc
IV Centenário, alguns dos mais famosos quituteiros do Pai.s,
entre os quais Ernesto, de Pernambuco, Iaiá Ribeiro, do Rh'
Grande do Sul, e Adéila Dias de Sousa Barros, invencívc
na área do açúcar-côco-mandioca.

Comissão do Seu Talão |
decide hoje se dá prêmio
a quem usou nota alheia

O Sr. Edu Claro Deroche Melo, sorteado com Cr$ 4 ml-
lhões do Concurso Seus Talões Valem Milhões, somente hojo
saberá se receberá ou não o prêmio, após a reunião da Co-
missão de Apuração, às 9h30m, na Secretaria de Finan-
cas, sob a Presidência do Sr. Mário Lorenzo Fernandes e
com a presença do contemplado.

A Comissão de Apuração está inclinada a conceder o .
prêmio ao Sr. Edu Claro Deroche Melo, desde que o Co-
lúmbla Praia Clube, que contribuiu com a maioria dos com-
provantes de compras, concorde com a decisão, através de
uma declaração por escrito apresentada pela Diretoria ou
por um de seus membros.

T.ECEITAS E BIOGRAFIAS

O livro será dividido cm duas
i.irtes: o reccituárlo, em por-
tuguês e inglês, sob a respon-
snbilldade de Carlos Mafra de
Laet e as implicações sociais,
políticas e econômicas da cozi-
nha, entregues a Francisco de
Assis Barbosa que cuidará,
também, da biografia das mais
eminentes personalidades do
fogão.

Entre as receitas que seráo
reveladas pelo livro, figuram
algumas de grandes gourmets
brasileiros, tais como o Barão
do Rio Branco, Assis Brasil,
LeSo Veloso, Gilberto Freire,
José Olímpio e os Embaixado-
res Carlos Martins Pereira de
Sousa e Cirllo Júnior.

DEFESA DA COZINHA

Um dos objetivos dos auto-
res da Geografia Culinária do
Brasil, segundo revela Francisco
de Assis Barbosa, será o de não
só defender como também exal-
tar o valor da cozinha brasi-
leira no exterior e dentro do
próprio Pais, "onde em plena
Belo Horizonte é difícil encon-
trar queijo de Minns".

Pnra a compilação de dados

destinados a enriquecer a obra,
o.s autores estão reunindo mnis
de 300 volumes, entre os quais
Açúcar, de Gilberto Freire, um
dos precursores do gênero. Vão
revelar, entre outras coisas, que
o prato preferido pelo ex-Presi-
dente Juscelino Kubitschek não
era o decantado tutu à minei-
ra, mas sim uma galinha no
molho pardo de Diamantina.

ADAPTAÇÃO E PRESTÍGIO

Uma das dificuldades para a
versão da Geografia Culinária
tio Brasil em inglês seria o no-
me de alguns condimentos de
origem africana — tucupi e
dendê, por exemplo — que os
autores procurarão substituir,
na medida do possível, por ou-
tros temperos conhecidos nos
paises de língua inglesa.

Além de relatar a influência
das cozinhas africanas, alemã,
italiana e japonesa na culiná-
ria brasileira, o livro pretende
prestigiar os queijos e as ca-
chaças, fornecendo inclusive a
dosagem das boas batidas, além
de indicar os restaurantes on-
de o leitor poderá, realmente,
comer o que existe de mais au-
téntico em matéria de pratos
regionais.

3UBSTITUTO

Também hoje será conhecido
¦> nome do contemplado que
substituirá o Sr. William de
Freitns, que íoi desclassificado
pela Comissão de Apuração, por
haver declarado que o envelope
de troca continha CrS 120 mil
em notas de compra, quando,
na realidade, tinha apenas CrS
12 mll, sendo o minimo de CrS
20 mil. O nôvo beneficiário é
portador do talão 364 341.

O Coordenador Paris Barbo-
sa Informou que a relação dos
250 prêmios menores de aproxl-

mação do último sorteio da sé-
rio D, será conhecida ainda ho-
je e divulgada amanha na im-
prensa; Esses prêmios, no valor
total de Cr$ 7 milhões e 200
mil, vão de Cr$ 80 mil a CrS
20 mil.

A série F do concurso Seus
Talões Valem Milhões, lançada
segunda-feira, efetuou até on-
tem a troca de 150 mil certifica-
dos. Quanto à série E, já esgo-*
tada, será sorteada no dia 5 de
agosto próximo, às 15 horas, na
sede da Loteria do Estado da
Guannbara, na Rua Sete de Se-
tembro, 170.

Festival nega que tenha
obrigado Siepi a cantar
óperas fora do programa

A Comissão Executiva do II Festival Internacional do
Música e Dança do Rio de Janeiro contestou ontem que
Cesare Siepi tenha sido obrigado a cantar duas óperas que
não constavam no programa oficial e revelou que o baixo
Italiano nada tem a receber por conta das duas recitas em
que atuou, no Teatro Municipal, "por já estar integral-
mente pago".

Siepi, que abandonou o Festival, declarou a Jornalista,
suíços, ao chegar a Berna, que assinara contrato para can-
tar Don Giovanni, más queriam obrigá-lo a interpretar
Meftstófele e Fausto, acusando, ainda, a ópera do Rio do
Janeiro de não ter depositado, em dólares, a quantia esti-
pulada no documento.

Diretor da Associação
Comercial via perda
com derrota de remessa

O Diretor-Econômico da Associação Comercial do Rio
de Janeiro, Sr. José Carlos Pereira de Sousa, declarou ao
JORNAL DO BRASIL que, "se o projeto do Governo refor-
múlando a Lel de Remessa de Lucros fôsse derrotado, se-
ria, no sentido econômico, um dos maiores desastres parao nosso País, porque iríamos perder os investimentos da
capitais em potencial que estão no estrangeiro à procurade colocação".

Disse que depois da Revolução cresceu multo o ln-
terêsse dos homens de negócios no exterior para realizar
investimentos no Brasil e que a Lei 4131, que agora receba
novos substitutivos, como estava antes, éra todo-poderosa,
pois não dava condições nem à própria SUMOC para que
pudesse atender aos pedidos de remessa de lucros, dlviden-
dos e assistência técnica às indústrias.

SEM DESONESTIDADE

A respeito das declarações de
Cesare Siepi, na Europa, a Co-
missão Executiva do II Festiva)
Internncionnl de Música e
Dnnça do Rio de Jnneiro, em
nota oficial, desmentiu que o
Tentro Municipal haja tratado
de mnneirn desonestn o baixo
italiano.

Afirma que o contrato assi-
nado em 12 de novembro de
1963, entre as duas partes, não
previa qunlquer pagamento an-
tecipado, mas que o Teatro
Municipal, atendendo a solici-
tações do artista, depositou no
First National City Bank of
New York, agência de Times
Square, a importância de três
mll dólares, pela enrta de cré-
dito K 55.131, dntnda de 23 de
abril de 1964, em favor da con-
ta 733.036. de que é titular Ce-
sare Siepi.

— Posteriormente — con-
tinua a nota oficial —, por te-
legrama, a 26 de junho, o Bnn-
co do Estndo da Guannbara gn-
rnntiu o pagamento de mais 15
mil dólnres ao bnixo, através
do Chnse Manhattan Bank.

Assinala a Comissão que ne-
nhumà quantia foi pnga em
cruzeiros a Siepi, que, nüás,"havia declarado à Contadorià
do Teatro Municipal nada ter a
receber por conta das duas re-
citas em que atuou, por já estar
integralmente pago".

Declara, ainda, a Comissão
que Cesare Siepi portou-se de
maneira a mais indecorosa pos-
sível perante o povo e o Govêr-
no da Guanabara, acentuando
que o Estado tomará todas as
medidas ao seu alcance, inclu-
sive as Judiciais, para ressarcir-
se do prejuízo e dar uma satis-
íaçáo à população carioca.

RETORNO

— Estamos satisfeitos — dis-
sc o Sr. Pereira de Sousa —
ccm a aprovação da Lei na
Câmara e esperamos que no
Senado a maioria seja mais
expressiva, principalmente em
face da necessidade do Go-
vêrno que tem que contar mes-
mo com os investimentos es-
trangeiros, principalmente ago-
ra com a arrecadação de no-
vos impostos que sobrecarre-
gam a poupança nacional.

Sóbre a repercussão que a
lei poderá ter na Bolsa de Va-
lõres, disse o Sr. José Carlos
Pereira de Sousa — que tam-
bém é corretor de Fundos Pú-
blicos da Bolsa — "agora ha-
verá outras condições nos in-
vestimentos em ações". A
maioria dos detentores de ações
ao portador, residiam no ex-
terior, e com a Lei 3 131, ven-
deram seus títulos, acarretan-
do baixa na Bolsa, fato que
ocorreu em princípios do ano
passado.

DÓLAR

Explicando que no momento
o mercado do dólar não so-
írerá influência, o Sr. José
Carlos Pereira de Sousa disse
que a tendência da moeda
americana em nosso Pais é de
estabilização.

Não é conveniente, para o
Brasil que a taxa do dólar
baixe, porque no campo finan-
ceiro o Brasil sofreria um co-
lapso, em face dos preços dos

nossos produtos no mercado
interno. Os custos de hoje da
produção nacional só compor-
tam exportações com a taxa da
câmbio atual.

JUÍZO

Sóbre o projeto que refor-
mula a Lei de Remessa de Lu-
cros, o Presidente da Confede-
ração Nacional do Comércio,
Sr. Charles Moritz disse que"a CNC verifica com satlsfa-
ção, que o Brasil começa a to-
mar juízo e que os responsa-
veis pelos destinos da Nação
enveredam pelos únicos cami-
nhos que podem conduzi-la à
prosperidade e, via de conse-
qüência, ao bem-estar social".

— A instituição que presido— frisou — e o comércio que
ela representa manifestaram-
se sempre de forma veemente
e uniforme contra o monstren-
go legal em que a demagogia
transformou o substitutivo ela-
borado pela Comissão Mista
de deputados e senadores, que
visava a disciplinar a aplica-
ção de capitais estrangeiros
entre nós e a remessa de lu-
crós.

Quer perante o Poder Legis-
lativo, quer apelando para o
Executivo, no sentido de serem
votadas as disposições enxerta-
das pela xenofobia nacionalista,
demonstramos sempre que a Lel
4 131, de setembro de 1962, aco-
lhendo as emendas do Depu-
tado Celso Brant, constituía um
dos maiores desservlços já pres-
tados a êste Pais.

m BANCO MERCANTIL DA GUANABARA S.A.
Uma Organização do Ban co de Minas Gerais S. A.

Capital e R_servas: CrS 185 000 000,00
Diretoria e Administração — Rua Buenos Aires, 48... 2.° andar — Tel.: 23-8197

RESUMO DO BALANÇO E ___ 30 DE JUNHO DE 1964

ATIVO

CrS
Dinheiro em caixa e no Banco do Brnsil • 390 675 184,20
Depósito em dinheiro à ordem da SUMOC 525 496 500,00
Empréstimos 2 234 345 927,60
Agências e correspondentes 1646 594 461,80
Outras contas 288 318 384,20
Resultados Pendentes '. 3 792 517.00
Títulos em cobrnnçn ... 669 855 348,70
Contas de compensação 239 566 173,40

Total 5998644496,90

PASSIVO

Cr$
Capital, e reservas 185 000 000,00
Depósitos 2 997 134 019,00
Agências e correspondentes 1747 991562,80
Outras contas 110 248 769,90
Resultados pendentes 48 848 623,10
Cobrança de conta alheia 669 855 348,70
Contas de compensação 239 566173,40

T o t n 1 5 998 644 496,90

DEMONSTRAÇÃO DA C ONTA "LUCROS E PERDAS"

DÉBITO

CrS
Despesns gerais 263 711785,90
Impostos 2 840 307,00
Comissões 922 385,00
Juros 31825 050,40
Fundo de amortização do ativo fixo 6 628,091,40
Percentagens e gratificações ao pessoal 26 366 571,90
Fundo de reserva legal 3 570 083,00
Fundo dé previsão 58 051021,50
Fundo de reserva 946 993,40
Percentagens à Diretoria 3 765 534,00
Dividendos a pagnr 3 000 000,00
Snldo que passa pnra o semestre seguinte 5 977 048,50

CRÉDITO

Cr$
Saldo proveniente do semestre anterior 797 496,10
Juros,' Comissões, Rendas Diversas, Recuperação•de Débitos Amortizados, Descontos, Já dedu-

zidos ou pertencentes ao semestre seguinte .. 406 807 375,90

407 604 872.00 407 604 872,00

Rio de Janeiro, 30
BANCO MERCANTIL DA GUANABARA S. A. 

de junho de 1904
Antônio Mourão Guimarães — Diretor-Presidente,
Manoel Ferreira Guimarães — Diretor-Vice-Presidente.
José Oswaido de Araújo — Diretor-Secretário,
Francisco dc Assis Castro — Díretor-Tesoureiro,
Cclilo Zebrai Caldas — Diretor-Superintendente,
Pedro Paulo Ribeiro Gonçalves — Superintendente,
Alberto Gonçalves da Costa — Contador-C.R.C. -GB-10177
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Exportadores de café
afirmam que não estão
boicotando o Governo

O Sr. Renato de Freitas Levi, Presidente do Conse-
lho Superior do Comércio Exportador do Café Brasileiro
e da Associação Comercial de Santos, enviou aos Minis-
tros da Indústria e do Comércio, da Fazenda e do Planeja-
mento, e ao Presidente do Instituto Brasileiro do Café cópia
do telegrama que a entidade máxima dos exportadores dr
café mandou ao Presidente Castelo Branco, negando que os
ekportadores estejam boicotando as atividades do Brasil n,
mercado cafeeiro internacional.

O telegrama do Consecab informou ao Marechal Cas-
telo Branco que os exportadores já previam que a atual po-
lítica não levaria o País a consolidar sua posição no mer-
cado internacional, e afirma que ao comércio interessa,
apenas, o estabelecimento de uma politica que lhe permi-
ta exportar mais e por melhores preços.

O esquema acena, ademais,
aos importadores, com contri-
buição inferior em USS 5,5 pa-
ra os cafés de despachos no-
vos, íato que os leva a retrai-
rem-se, desprezando as ofertas
do comércio exportador, na ex-
pectativa de comprar mais ba-
ratos aqueles cafés, bem como
os cafés beneficiados com o
trânsito livre, muito meno5
onerados do que os cafés do cn
mércio".

— Além disso — esclarecei'
ns exportadores — os cafés es-
tocados nos portos de Santos e
Paranaguá, somente em 20%
são de propriedade do comer-
cio, sendo maior volume de
propriedade dos lavradores e
inaquinistas do interior, que
não querem vender pelos pre-
ços atuais.

Enquanto permanecer o atual
esquema — continua — os lm-
portadores só começarão a
comprar volumes ponderáveis,
a despeito da boa situação es-
tatístlca, dentro de dois ou três
meses, pondo-se em risco o
preenchimento das quotas ad-
judicadas ao Brasil no Convê-
nio Internacional do Café.

O TELEGRAMA
É o seguinte o telegrama do

CONSECAB:
"'O Conselho Superior do Co-

mércio Exportador do Café
Brasileiro vem à presença de
V. Ex.a para contestar as notas
publicadas por alguns jornais,
acusando o comércio de prati-
car boicote à politica cafeeira
do Governo. O comércio, que
esteve ameaçado de sofrer n
decretação do monopólio esta-
tal do café no Governo passa-
do, terá o máximo interesse àt
colaborar com uma política ca-
feeira honrada na administra-
ção de V. Ex.?, e somente dese-
ja exportar maior volume de
café, a melhores preços, e que
possa vender no mercado in-
ternacional, sempre vivamente
disputado por nossos concor-
rentes. Todos os esforços, po-
rém, têm esbarrado na falta de
confiança dos compradores es-
trangeiros no atual esquema
que, pela diversidade de con-
trlbuição, condiciona preços di-
versos para a mesma mercado-
ria, da mesma origem, e que só
diverge na data de embarque
com destino aos portos.

Sindicato Nacional dos Aeronautas
Sindicato Nacional dos Aeroviários

Comunicamos aos Associados destes Sindicatos
que a ASSEMBLÉIA GERAL convocada paraamanhã, dia 17, foi transferida para a próxima 2.a-
feira, dia 20 de julho de 1964, em virtude da co-
municação de decisão do Presidente da República
de reexaminar o processo atinente ao Acordo Sa-
larial dessas duas categorias profissionais.

Rio de Janeiro, 16 de julho de 1964.
COMTE. J. L. V. PEREIRA DAS NEVES

Interventor no Sindicato Nacional dos Aeronautas
EVALDO DE FREITAS NETTO

Interventor no Sindicato Nacional dos Aeroviários

PRESIDÊNCIA DA REPUBLICA
SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL

DO ABASTECIMENTO (SUNAB)
EDITAL N.° 03/64

ADITAMENTO
Em aditamento ao Edital N.» 03/64, relativo à concor-

nZlos^êoBA^lt PEla Í*MÍ Brasileira de Ai-mentos (COBAL), para a compra de óleo de soia a <-.„
penn endenc a Nacional do Abastecimento '(SUNAB* 

co-
teraçõesf05 

lnteressados *» ^ feitas as seguintes al
A) — As propostas deverão mencionar ofertas deoleo de soja cru e náo semi-refinado;""-^Jí6? 2°-ílca acl'«<*ntado Que "a 

qua-
íe, or iSIS* 

sfcde"nida P^as Trading Ru-
tinn° „^, 

UT Soybean Pl,°cessors Associa-«on , que estejam em vigor na data da «>,-smatura do contrato; a"~„LVenCÍmi.n.t0 da Sentia de execução pre-
».„. visto na letra "c" do Item 7.', deverá erfixado em 30 de outubro de 1964

Bio de Janeiro, 13 de julho de 1964.
ANTÔNIO ARNALDO GOMES TAVEIRA

Superintendente ("p

AVISO
O B.N.D.E, chama a atenção dosinteressados para os Editais afi-xados nos postos de inscrição
do D.A.S.P., e no Dept.° Admi-nistrativo do BANCO, referên-
tes à realização de provas paraCONCURSOS de ADVOGADO
e CONTADOR. (P

GOVERNO CARLOS LACERDA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DO ESTADO DA GUANABARA

% CONCORRÊNCIA PÚBLICA ORDINÁRIA
AVISO

Ái- ¦ í T E^0/*13.81* aos interessados que no DiárioOficial do Estado da Guanabara - Parte I, do dia
»ÂZiCTente' a ~paS'ina n>° 12629> foi Publicado oedital de concorrência em epígrafe que tem por ii-nahdade fornecer a êste Instituto 12 máquinas deescrever, 3 de calcular elétricas e 1 de somar elétricaJ-J- — As propostas deverão ser entregues até às14 horas do dia 23 do mês em curso, na AvenidaPiíèsidente Vargas n.° 1 248, 2.° pavimento (Serviçodescontrole e Arrecadação), quando se dará o en-cerramento da aludida concorrência.

t Rio de Janeiro,
_U™£UST0 FREDERICO CALDWELL DOCOJJTTO — Presidente da Comissão de Aquisiçãode Material. H v

Castelo
recebe Flano
de Amado*

Brasília (Sucursal) — O Pre-
sidente Castelo Branco rece-
beu ontem do Representante
da Junta Governativa da Con-
federação Nacional da Indús-
trla, Sr. Eurico Amado, o Pia-
no Global para a Reestrutura-
çSo da CNI, SESI e SENAI,
visando enquadrar essas au-
tarquias na atual realidade
cconômico-soclal do Pais.

O representante da Junta
Governativa do Conselho Na-
cional da Indústria estava
acompanhado pelo Presidente
do Conselho Administrativo do
SESI, Coronel Alberto Assun-
ção Cardoso.

Só a Junta
fala pelos
jornalistas

A Junta Governativa da Fe-
ieraç&o Nacional dos Jomalis-'.as Profissionais, cm nota as-

sinada pelo seu secretário-exc-
cutivo, Sr. Antônio Porto So-
brinho, esclarece que a direto-
ria anterior da entidade fci
destituída e que a representa-
cão legal está em mãos de uma
Junta Governativa, atribuindo
aos comunistas a divulgação dc
netas à Imprensa.

A nota da Junta Governativa
diz que "no calendário da trai-
ção inexlste, certamente, o 31
de março. O assunto, agora,
transcende dos limites sindi-
cais para interessar às autori-
dades Incumbidas de fazer res-
peitar o Código Penal, lnírin-
gido, no caso, pela prática de
ilícito de falsa qualidade."

Renda nüo< é
taxa geral,
dmem juizes

Os juizes da Guanabara, cm
sua maioria, ainda mantém es-
peranças de conservar a isen-
ção do Imposto de Renda, ape-
sar de o Congresso haver apro-
vado, ontem, a emenda consti-
tucional que os sujeitou ao pa-
gamento dos impostos gerais.

Argumentam os magistrados
que o Imposto cle Renda não
pode ser considerado como lm-
pôsto geral só porque os jorna-listas e professores perderam a
Isenção constitucional, pois a
lei que regula sua cobrança dei-
xa grande parte da população
6em tributação por não atingii-
um teto minimo.

SENTENÇA

Salientam, ainda, cs magis-
Irados que a sua isenção de
Imposto de Renda decorre deuma sentença judiciária, tran-
sitada em julgado, que inter-
pretou o Artigo 95 da Consti-
tuição Federal, que dá a ine-
dutibilidade dos vencimentos damagistratura, com a amplitude
de impedir a taxação, justa-mente por não ser o Imposto deRenda um imposto geral,— Assim — concluem —• só oSupremo Tribunal Federal po-dera dar a última palavra <b-
bre se aquele imposto pasmou aser geral ou nâo.

Castelo
trata do
orçamento

O Presidente da República
recebeu, ontem, o Ministro in-terino do Planejamento, SrSebastião Santana e Silva
que foi a Brasilia tratar de as-s u n t o s relacionados com aconsolidação orçamentária doGoverno Federal, na qual évisada a totalizaçâo dos orça-
mentos da União e de todos os
órgãos descentralizados.

Durante o despacho foram
acertados os detalhes finais daelaboração da proposta orça-
mentária para 1965 e dado co-
nhecimento ao Presidente Cas-
telo Branco do programa de
desenvolvimento econômico em
elaboração pelo Ministério do
Planejamento.

O Presidente da República
determinou que diversos dos
assuntos tratados sejam sub-
metidos pelo Ministério do Pia-
nejamento à próxima reunião
ministerial.

INSTITUTO DO
AÇÚCAR E DO

ÁLCOOL
Exportação
de Açúcar

AVISO N.° 13/64
O I.A.A. comunica que

colocará à venda, em 17
do corrente mês, às 15 ho-
ras, na Divisão de Expor-
tação, à Praça 15 de No-
vembro n.° 42, 4.° andar,
20 000 t.m. de açúcar de-
merara, mínimo 10 000 t.m.,
existente em Pernambuco,
destinado ao mercado nor-
te-americano (quota esta-
tutarla); ou mercado-livre-
mundial.

Os interessados pociem
procurar a referida Divi-
são para melhores escla-
recimentos.

Rio de Janeiro, 16 dc
julho de 1964.

a.) 1'rancisco Watson
Diretor da Divisão de

Exportação
(P

Campos preside estudos
do CIAP para examinar
problemas da A. Latina

Sob a Presidência do Ministro do Planejamento do
Brasil, Sr. Roberto Campos, realizou-se, ontem, no México,
a reunião do grupo de trabalho do Comitê Interamericano
da Aliança para o Progresso, encarregado pelo plenário do
CIAP de examinar as necessidades e disponibilidades dc
recursos financeiros externos dos paises da América La-
lina, de acordo com o programa da Aliança para o Pro-•rresso.

Participaram do grupo de trabalho os Srs. Walter Ros-
Low, coordenador norte-americano da APP c membro cio
CIAP; Jorge Sol Castellanos, membro representante dos
paises da América Central; e José A. Mora, Secretário da
OEA. Os Srs. Pedro Iraiíeta (representante do BID) Ro-
senstein Rodan e Felipe Pa_o (membros do Comitê' dos
Nove) assessoraram a reunião.
DIRETRIZES

O Ministro Roberto Campos
traçou as principais diretrizes
de trabalho do grupo, orien-
tando a elaboração do do-
cumento a ser submetido ao
plenário do CIAP, no qual são
estabelecidas as normas dire-
tivas que determinarão o volu-
me de recursos necessários e o
mecanismo de financiamento
externo de que carecem os pai-
ses da América Latina.

Em conseqüência, o Ministro
Campos propôs, com a apro-
vação do grupo dc trabalho, o
aumento dos recursos para fi-
nanciamento das diversas fon-
tes internacionais, bem como
aceleração dos desembolsos dos
créditos já comprometidos pe-
las agências financeiras, dados
ao programa da APP; a ado-
ção de sistemas mais flexíveis
de financiamento, que permi-
tirão: aumentar a proporção
utilizável para compras na in-
dústria nacional dos países la-
tinos; utilizar recursos de em-
préstimo externo para acelerar
a tramitação de projetos, ln-
terrompida pela escassez uè
íundos, e simplificar certas li-
mitações legislativas ou ins-
tituclonais, na AID ou BIRD,
que dificultam o desembolso
dos empréstimos contraídos;
que so consolide a divida ex-
terna e efetue os novos em-
préstlmos em condições mais
suaves de pagamento e se dê
assistência técnica aos paísesinteressados, para melhor ela-
boração de projetos e progra-
mas

OS ARGUMENTOS

Na reunião, o Ministro Cam-
pos, ao comentar a execução
do programa da APP, nos têr-
mos da Carta de Punta Del
Este, ressaltou a necessidade
de ser considerada a eventua-
lidade de que as agências fi-
nanciadoras passem a prestarassistência financeira a proje-tos específicos já iniciados tt.
ainda que aprovados original-
mente pelas agências referida.,
por falta do recursos não te-
nham sido terminados.

Ressaltou, também, a impor-
tância do atendimento ao li-
nanciamento de projetos na-
cionais, em moeda local, em
proveito das indústrias dos pai-ses latino-americanos.

As sugestões íeitas sáo do
suma importância pois, na
maior parte.dos países latino
americanos, haveria um ren-
dimento imediato.
COM O MÉXICO

O Ministro do Planejamen-
to participou, por outro lado,
de uma reunião com os Srs.
Rodeigo Gomez, Diretor-Geral
do Banco do México, e Enrique
Rojas, Presidente da Trans-
portación Marítima Mexicana,
para reativar as negociações
sobre a venda ao México de
três navios.

Os entendimentos mantidos
levam a crer a próxima con-
clusão das negociações, pen-dentes do exame das condições
de financiamento, prazos de
entrega e exigências técnicas
de construção.

O Governo mexicano se mos-
tra altamente impressionado
com o grau técnico elevado da
construção naval brasileira,
achando-se disposto a estudar
a eventualidade de novas en-
comendas, que viriam a esti-
mular o aumento do intercâm-

bio comercial entre os dois
países.

Participaram dessas con-
versaçôes os assessores do Ml-
nistro Campos, no CIAP, Con-
selheiro Francisco de Assis
Grieco (coordenador da Co-
missão de Coordenação da Ali-
anca para o Progresso) e eco-
nomista José Gonçalves Car-
neiro, do Ministério do Pia-
nejamento.

• INDICATOS LIVRES

Cidade do México (FP-JB)- Os sindicatos livres do nôvo
continente recomendaram on-
tem ao Comitê Interamericano
da Aliança pnra o Progresso
que se organize uma planifica-
ção em escala continental para
por íim ao atraso econômico e
social da América Latina.

A sugestão íoi apresentada
no segundo Foro Sindical In-
teramericano, KDnvocado pela
organização regional interame-
ricana de trabalhadores (filial
cia CIOSL no nôvo continente),

Os delegados assinalaram a
complexidade dos problemas de
desenvolvimento econômico e
social na América Latina, de-
vido a múltiplos fatores,
acumulados através dos sé-
culos e agravados ainda mais
depois da última guerra.

DIFICULDADES

A Aliança para o Progresso
dispõe atualmente de mais de
dois milhões cle dólares, para a
solução política e econômica e
para os planos de desenvolvi-
mento dc muitos Governos la-
tino-americanos; declarou on-
tem o Sr. Carlos Sanz de San-
tamaria, Presidente do Comitê
Interamericano para a Aliança
(CIAP), no comentar as difi-
culdades com que deparou, até
agorhi o programa do inlecido
Presidente Kennedy.

Denunciando a falta de in-
terêsse de muitos paises cia re-
;i:'to da ALPRO o Presidente do
CIAP ressaltou que a AUanca
não pode emprestar dinheiro a.
governos que nada tenham íej-
to para mudar até agora a sua
estrutura econômica e social e
melhorar c nível de vida das
massas. A maioria dos países
da i.^gião não apresentaram
projetos e planos concretos que
justifiquem a cooperação finan-
ceira cio ALPRO. Somente 9
nações já apresentaram pro-
gramas . de desenvolvimento
econômico: Bolívia, Colômbia,
Chile, Equador, Honduras, Pa-
namá, Peru, Venezuela e Mé-
xico. Espera-se a todo o mo-
mento projetos do Brasil.

FATOR PRIMORDIAL

O funcionário interamerica-
no negou-se a informar se o
militarismo latino-americano e
a existência de ditaduras no
continente também seriam
obstáculos para os trabalhos da
ALPRO. Limitou-se a insistir
sóbre a necessidade de estabili-
dade política como fator primor-
diai do progresso econômico.
Mas considerou a possibilidade
cle se estabelecer nova vincula-
ção entre os paises latino-ame-
ricanos em vias de desenvol-
vimento e organismos finan-
ceires extracontinentais — por
exemplo os da Europa — para
que estes últimos participem
também dos programas de de-
senvolvimento econômico.

Aumento de imposto ameaça
demitir 10 mil empregados
mineradores do Paraopeba

Belo Horizonte (Sucursal) — Dentro de seis meses tô-das as pequenas empresas mineradoras de ferro do Valodo Paraopeba vão fechar suas portas desempregando 10mil operários se o aumento de 9,2 por cento no Imposto deVendas e Consignações e o de 39,2 por cento no preço dosfretes ferroviários continuarem a ser cobrados, como acon-teceu anteontem com a Mineração Ferro-Manganês de Con-
gonhas do Campo, que encerrou suas atividades despedin-do todos os empregados.

A declaração foi feita pelo Presidente da Associação duIndustria Extrativa de Ferro e Metais Básicos de MinasSr. Ademar Carvalho Barbosa, ao afirmar que "a situa-'cao e desesperadórà tanto para as empresas como paraos operários". Revelou que uma delegação da Federaçãodos Empregados em Mineração do Vale do Paraopeba vaihoje ao Rio para mostrar ao Ministro do Trabalho a si-tuação em que se encontram.
SITUAÇÃO ATUAL

Depois de afirmar que "é im-
possível para as empresas mi-
neradoras continuarem em ati-
vidade", o Sr. Ademar Carva-
lho Barbosa disse que a crise
na mineração é geral e que"muitas empresas não vão
agüentar nem mais um dia".
Para comprovar sua afirmativa,
o Sr. Ademar Carvalho Barbo-
sa apresentou o seguinte levan-
tamento, feito em-março:

Custo cle uma tonelada de
minério bilolndo (de 1/2" a
3") FOB Porto do Rio de Ja-
neiro.

Demonstração baseada em
valores médios de cada compo-
nente e não na produção de
determinada firma.

1) Custo de produção na mi-
na (pilha de s a i d a ) 
Crs 2 690,00; 2) impostos
CrS 265,00 : 3) transportes ro-
doviários (4 km média) ao
custo de Cr$ 30,00 por l/km...

CrS 1 200,00; 41 operação de
terminal ferroviário CrS 200,00;
5) frete ferroviário (575 km)
CrS 2 500,00; 6) deslocamento
de vagões de Arara ao Porto e
despesas portuárias CrS...
1160,00; 7) comissão, conver-
são de 1 t métrica para t in-
glêsa, unidade e degradação...
CrS 764,00. Custo total ... ¦
CrS 8 879,00. Preço médio de
venda a USS 8.59, a CrS ....
1 160 00. Margem de lucro....
CrS 981,00.

O Sr. Ademar Carvalho Bar-
bosa diz que com o aumento
de 9,2% no Imposto de Vcn-
das e Consignações a partir cie
primeiro de julho e 39TÓ no
preço dos fretes ferroviários, "a
margem de lucro de CrS 981.00
desaparece, surgindo um defi-
cit de Cr$ 906,00 por tonelada
exportada, pois o custo de ope-
ração aumentou, mas a taxa
de conversão cambial conti-
uuou a mesma".

GÊNEROS E MATÉRIAS-PRIMAS
CAFft .

Nova loniue (AP-UPI-JB) —
O enfé tipo Snnto» número 4
íoi cotndo, ontem, no ellsponl-
vol a 40.25 centavos dc dóliu-
a llbin-põso nns opcmçõos do
fcchnmcnto da Bolsa de Nova
Iorque. Entre os tipos que In-
cluem custo e írote, o Snn-
tos Bourbon número 3, íoi co-
tndo a 47.87 cnetavo» do dó-
lar a llbra-péso.

Nas opornções realizadas no
merendo a lêrmo, o contrnto
n assinalou uma alta dc 6 a
25 pontos, sendo negociados 111
contratos. O contra M, por
sua vez, fechou tranqüilo, sem
rcallznçfto do vendas,

A Bolsa de Títulos esteve on-
tem, em condições ativas, regis-
trando-se negócios regulares om
alguns papais cm movimento. O
indico BV da Bolsa, foi cotado
cm 305, com balsa do 14 pontos.
As médias registradas foram ns
seguinte..: Ações do Banco do
Brnsll, cotação média CrS 2 758,00,
estável. D. Isabel (preferencias),
cx/d., cotriçAo média OrS 1150,00,
baixa tle 2.1',;.. Aços Vilares, co-
tação média CrS 2 008,00, baixa
de .'-,2';*.. Arno, cotação média Crs
1 40:i,00. baixa de 2,5%. B.rasilel-
ra dc Roupas, cotação média CrS
1284,00, baixa de 0,7.%. Brahma
(ordinárias), cotação média Crs

020,00, baixa de 5,1%. Brahma
(preferenciais), cotaçfio média
OrS 4 300,00, baixa dc 5,8'.í,. Sou-
sa Cruz, c/d., cotação média Crs

183,00, baixa dc 2,7'.i. Docas do
Santos, cotação média CrS 357,00,
baixa de 1,7%'; Ferro Brasileiro,
ex/d„ cotação média CrS 1 242,00,
baixa de 7,0%; Kibon (novas),
cotação média CrS 718,00, bnlxa
de 6,2%. Lojas Americanas, co-
tação media CrS 3 507,00, baixa
de 5,0%. Brinquedos Estrela, co-
tação média CrS 1450,00, baixa
de 0,3%. Mesbla (novas), cota-
ção média CrS 2 548,00, baixa de
5,6%. Samitrl, cotação média CrS
1 102,00, bnlxa de 2,8%. Moinho
Santista cx/d., cotação média CrS
1 871,00, bnlxa de 6,5%. Petrobrás
cotação média CrS 300,00, está-
vol. São Paulo Alpargatas, cota-
ção média CrS 250,00, baixa de
3,9%. Bclgo-MInelra, cotação mé-

MOEDAS
DÓLAR

Compra CrS 1160,00
Venda CrS 1200,00

LIBRA

Compra CrS 3 236,90
Venda Cr$ 3 354,60

LIVRE

Abriu ontem, o mercado de
câmbio livre em condições cai-
mas. ccm o Banco do Brasil
vendendo o dólar Importação a
CrS 12C0.C0 c a libra a Cr:;
3 354,CO e comprando o dólar cx-
pbrtaçfio a CrS 1 160,00 e a libra
a CrS 2 236,90. O- dólar convê-
nio regulou para venda a CrS
1 142.CO e para compra n CrS
1 102,00. Os bances particulares
vendiam o dólar na abertura do
mercado dc câmbio livre a CrS
1 210,00 e a libra a CrS 3 385,00
e comprava a CrS 1 170,00 e a
CrS 3 285.00 respectivamente.
Fechou Inalterado.

.MANUEL

Na abertura do mercado Ce
câmbio [manual jo |dólar-papel
regulou paia compra a Cr$
1302.00 c para venda a Crs
1307,00. Em seguida o dólar
neu-oti nova alta e fot cotado
a CrS 1 305,00 para compra e a
CrS 1310.00 para venda. No f_-
C-iamento o dólar passou a vi-
gorar a CvS 1305,00 para com-
pra e a CrS 1 315,00 para venda.

PARALELO

No mercado paralelo o dólar-
papel foi cotado na abertura a
CrS 1 205,00 para compra e a CrS
1 300,00 para venda. A seguir o
dólar passou a vigorar para com-
pra a CrS 1 300,00 o para venda
a CrS 1 305,00. Fechou fraco,
com o dólar cotado a CrS 1 300
para compra e a Crs 1305,00
para venda.

Câmbio
em
Ni Iorque

Nova Iorque (UPI-JB) — Co-
tações de moedas estrangeiras
em relação com o dólar norte-
americano:

Cruzeiro (mercado livre) 0.0089
Libra esterlina 2,7906
Marco alemão ocidental 0,2517
Peso argentino 0,0073

MERCADO A TERMO

Cotncflso em contavos do tlõ-
lar por llbm-pôso, entregas fu-
turnu;

Contrnto B:
Julho 45 Ofl
Setembro 46 55
Dezembro 47 10
Mnrço 46 06
Mnio 46 80

COBRE

O cobre pnra ontroftas futu-
ras foi cotado, ontem, com uma
bnlxn de 14 a 38 pontos, sen-
do negociados 326 contratos
durante ns operações de fecha-
mento da Bolsa do Nova Ior-
ciue:

TÍTULOS
dia CrS 1037,00, baixa dc 5,0%.
Mannesmann (preferenciais) ex/
d„ cotação média CrS 2 500,00,
estável. Siderúrgica Nacional, co-
tação média CrS 600,00, alta da
7,1%. Vale do Rio Doce (por-
tador), cotação média CrS 6 000,00
alta de 1,7% e Willys (ordlnâ-
rias), cotação média Crs 240,00,
baixa do 2,1% Os demais valo-
res, como apólices da União, os-
taduats e municipais ficaram
Inalteradas; bem nsslm como as
debêntures e letras hipoteca-
rins. Venderam-se durante os
pregões 211157 titulos, no valor
de CrS 306 878 875,00. Foram ven-
didas letras de câmbio na Ini-
portância de CrS 237 233 045,00 a
letras de Importação na de CrS
7 080 325,00.

Média s/n dos títulos pnrtt-
oularcs da Bolsa do Rio de Jn-
neiro

16/7/64 15/7/61 9/7/64 2/7/64
2 103 2 164 2 024 2 257

Julho de 1903
1763

(Elaborada pelo Serviço Na-
cional de Investimentos Ltda.)

Fundo Crescinco — 15/7 —
379,73 — 10,00 Junro — 20 599 335.

Condomínio Deltec — 16/7 —
221,70 — 8,00 junho — 1822 812.

Fundo Atlântico — 14/7 —
245,06 — 8,00 Junho — 1 123 844.

Fundo Orclca — 15/7 — 112,24
4,00 Junho — 308 805.

Fundo Nortec — 29/6 — 494,13
8,00 fev. — 57 778.

Fundo Brasil — 2/6 — 190,90
1,50 maio — 45 723.

Fundo Hailes — 14/7 — 424,30
30,00 junho — 50 958.

VENDAS REALIZADAS ONTEM

Letra Importação

Banco do Brasil

1800 Em 22/4/64 82,70
1373 Em 13/7/04 82,50
2000 Em 16/6/64 84,30
1500 Em 6/7/64 84,40

800 Em 14/5/64 83,50
1000 Em 13/7/64 84,50

Apólices e Obrlgs.:

9377 Rec. Financeira ... 900

Estaduais!

74 Minas — 1.» Sérl»
— 1934 Port  100

103 Idem — 2.» Série .. 160
1614 Lei 820 — P/A  700
2981 Idem — Lei 14  700

62 Emp. 1931 ..,  135-
2 Tit. do Renda Frog.

E. Guanabara  152000
4 Idem  153000

Bancos:

1000 Boavista — c/div. 1300
200 Brasil 2720
400 Idem 2700
240 Idem 2750
800 Idem ...' 2300
500 Lav. de M. 300

2620 Moscoso Castro 500
100 Oliveira Roxo 200
516 Português do Brnsll

— Nom 1150
108 Idem — Port 1150

Companhias:

50 Sul América — Cia.
Nacional de Seg.
do Vida 1000

320 Fab. dc Tec. D. Isa-
bel — Pref 1150

125 Nova Amer. — Nom. .2300
1000 Comércio e Navega-

ção — Ord 2310
030 Aços Vilares 2050

1300 Idem 2070
284 Idem 26.10
201 Idem 2700
000 Idem 2610
120 Arno — Pref 1500

1100 Idem M50
000 Idem 1430
700 Idem —Novas. Pref. 750

1000 Artes Gráficas Go-
mes de Sousa - Pref. 300

22 Bras. dc Petró leo
Ipiranga — Ord. .. COO

165 Idem — Pref 860
8000 Bras. de Roupas .. 1280
1600 Idem 1300

700 Idem 1290
2200 C. Brahma — Ord. 4000

300 Idem 4050
450 Idem 4100

30 Idem — Rec 3900
1100 C. Brahma - Pref. 4300
600 Idem 4330

3273 Idem 4330
400 Idem 4300

MERCADORIAS
CAFÉ Embarque em 14 do junho:

O mercado de café disponível Europa  5 flio
esteve ontem, calmo e coni os Desde 1 do ,-nés  57 os>_
preços inaltera-lcs. Cotou-se Dosdo 1 tíe Iulho  57 052
tipo 7, safou 1933/64, contribui- Idem no passado ... 139 603
ção ds 10 oólares no preço an- Existência  
tcrlor d_¦ Crs 3 600,00 por 10 qui- 1'lem, ano passado V; —
los. No decorrer dos trabalhos
nio houve vendas, nem café des- AÇÜCAP.
pacliiiJo para crr.boiques. Fe-
cho-i Jnnl.erndo. o mercado d; açúcar regulou

ontem, firme e Inalterado. En.
Cotações por 10 quilos: tn.dns não houve; Saldas 10 000.

tfSnfra 1003/61 — Ccntrlbuty&o ExUt.ncia 5G6 07-1 sacas,
de 1) dólares).
Tipo 2  CrS 4 600,00 Cotações por 60 quilos:Tim 3  CrS 4 400.09
Tipo 4  CrS 4 200,00 Rcsoluç&o n.° 1 846 de 29-6-61
Tipo 5 .. ..,  C."S 4 OOO.OO — pVU — CrS 8 200,00
Tipo 5  CrS 3 800,0)
Tipo 7  CrS 3 600,00 ALGODÃO
Tipo 8  CrS 3 400,00

Eitado de Minas: o ri-.orcado de algodão em ra-
mn, cstfi.*_i ontem, firmo e Inal-

Cafés finos  CrS 450,00 terado. Entradas 366 tardos deIdom. safra 63/64 . CrS 340,00 Sio Paulo. Saldas 100. Exlstên-
Estado 'lo Paraná: cia 5 44o fardos.
Caíé;. finos  CrS 450,00
Cafés b. dis  CrS 500 00 Cotações por 10 quilos.
Es'ado do Kio: (Entrcon em 120 dias)

idem, jafva 63-64 .. CrS 34C.0U FiVa Longa:

L-borájâo em 15 de junho: Serldó Tipo 2 8 900,00 9 OCO.00
Snldó Tioo 4 8 800.00 8 900,00

Esti.iíU de Rodagem:
Fibra Cinta:

Paraná 6 573
Estado do Rio  140 Seriõ.s Tipo 3 7 300 00 7 400 00
São Paulo  33 315 Seríõis Tipo 4 7 200,00 7 300_IOEspirito S.mto  3 5.1 Ceará T1 p o 3 7 200,00 7 300,00Goiás  175 Ceará Tipo 4 7 100,00 7 200,00

Total  23 455 Fibra Média:

peSdiistUj junho .... 122 069 Matas Tipos 3-4 6 600,00Idem, ano passado .. 122 06P Paulista Tipo 6 6 400,00 6 500,00

Julho 38.30
Sotombro 30 45-50
Outubro 35 65
Dezembro 34.44-45
•'nnelro 33 <jn
Março 33 20 ,Mnio 32.83 jJulho 32.65

METAIS
Foi a seguinte a cotação em

centavos de dólar por libra-
peso dos diversos metais, no
disponível, durante ns opcY*-
ções do fcchnmcntod a Bolsa
de Nova Iorque:

Antlmónlo  45 75
Cobre  32 00'
Chumbo  1:1 00'
Zinco  13 50
Estnnho  162 50
Prata  129 !ÍÓ

100 Idem 4380
633 Idem 44P0
150 Idem 4450
440 Idem 4600
100 Idem 4600
100 Idein 4320
300 Idom 4530
159 Idem — Uee 4150
833 Idem 4200
100 Chcnlle do Brasil

Téc. c Conf. Pref. 1500
1100 C. S. Cruz - Port. 3700

900 Idem 3750
50 Idem 3800
13 Idem 3830
13 Idem -3900

900 Idom - c/dir 5150
109 Idem 3200
23 Idem 5350
25 Idem 5600
20 Idem 5800

3 Idem 0000
101 Idem — Rec 5000
100 Casa Gebara Sé-

das S. 3500
12000 D. Santos - Port. .. 333
5711 Idem 360

200 Fabrica de Artef.
Têxteis At-tos 1510

150 Idem 1525
180 Idem 1550
500 F. Brasileiro 1230
700 Idem 1240

1360 Idem 1250
93 Idem 1200

5000 Kibon — Ord 710
7120 Idem 720
2800 Idem 725

350 Idem .730
22 Kosmos Eng. S. A. -

Ord. — Nom '200
250 Listai Telefônicas

Brasileiras - Pref. 310
1000 Lojas Americanas 3580
3500 Idem 3000

¦100 Idem 3650
100 Lojas Brasileiras .. 800

3435 Manuf. de Brinque-
dos Estrela - Pref. 1430

5450 Mesbla - Port 2530
2000 Idem 2560

320 Idem 2600
1500 Idem 2500
200 Idem 2570
400 Idem 2530
600 Mineração Bico da

Pedra — Nom 1300
1300 Mineração da Trin-

dado 1100
100 Idem 1130

2100 Moinho Santista .. 1860
583 Idem 1900
200 Idom 1870
600 Idem 1380

3400 Petrobrás - Pref. .. 300
1621 S. P. Alpargatas .. 213

33960 Idem 230
1509 Sld. Belgo-Mineira -

Portador 1600
5211 Idem 1620
2250 Idam 1630
8060 Idem 1610'9751. 

,Idem •," ;..... Ifljp
54 Idem jj7CKl
40 Idem . 1080

38018 Idem - Direitos ... 420
8088 Idem 430
3025 Idem 440
5484 Idem 450

230 Idem 430
1000 Idem 422
250 Sid. Mannesmann -

Ordinárias . .' 2430
100 Idem 2500
200 Sid. Mannesmann -

Prefernclais 2480
944 Idem 230
120 Idem 2600

lfl Sid. Nacional 030
16,1 Idem 700
200 T. Janei- - ex/d. .. 1_50

72 Vale do Rio Doce -
Nominativas .*J90ü

300 Idem 4000
•130 Idem — Port 60.;0

6000 Willys — Ord 240

Debêntures .-.

14257 Cia. Brasileira de
Roupas  1000

2000 Companhia Paulista
de Roupas  1000" '-.3 .v.
Letras de Câmbio

Creta S. A.

900
'200

100
50

300
250
630
300

2600
600
1000
1000
800

113C0
300
100

3000
100
150
200
700
400
750

2500
400
500
100

1050
50
50

200
2400
100
200

105
108
109
121
123
193
195
205
210
211
212
218
229
230
233
234
240
274
294
300
3C2
305
307
308
314
324
325
330
332
339
360
301
362
372

dias
dias
dlns
dias
dias
dias
dlns
dias
dias
dias
dias
dias
dias
dias
dias
dias
dias
dias
dias
dias
dias
dias
dias
dias
dias
dias
dias
dias
dias
dias
dlns
dias
dias
dias

S9
.89-£3

70
I 70

69
fiJ.
67
CD.
61,
67,

' 67,
67.
66.
61.
64,
03.

-fll.
62,:

50'
.20'
10

.90

.7.0

.30
,50 I
,50
,00-.90
.30
,20
,10
.C9
,70
.60
.00
,00
.00
.00
,80
,40
.30
20
60
09
50
00
80
10
00
00
so
80

Ccfib-ns

1300 204 dias  r_.O0
7100 384 dias  6_,00

300 516 dias  57,00

12000 210 dias  82,50-

Valéria Financeira

3600 224 dias  81,333
2700 252 dlns  79,00
2500 283 dias  76,41

Dcltc0 Ip ¦:,':,
5000 258 dias  770a
3100 278 dias  

'75,28'

Companhia Aimoré

200 184 dias
300 219 dlns
100 243 dlns
100 280 dias
300 304 dias

Decred

84.67
81,73
79.34
76,67
74,67

¦ffiê
49930 191 dias

1200 167 dias
200 176 dias
100 177 dias

2300 190 dias
9400 191 dlns
3800 192 dlns

100 235 dias
300 345 dias
500 207 dias

80,90
.83.30'
82,40
S2.30
81.00-

,S0.90„
80.30
76,50'
65,50
79,30"

m
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Apoio do Governo às exportações é básico, diz indústria/

<

Bulhões na
Bahia pede
conformação

Em conferência pronun-
ciada durante a instalação
da Federação das Associa-
ções Comerciais da Bahia,
o Ministro da Fazenda, Pro-
fessor' Otávio Gouveia de
Bulhões, afirmou que "se
nos conformarmos patrlòti-
camente em enfrentar por
uns seis meses a agrura da
recuperação econômica, ao
final dêsse período a inicia-
tiva particular poderá vol-
tar a ser aproveitada e
transformada em força pro-
pulsora do progresso, atra-
vés de um processo produ-
tivo melhor reestruturado".

Observou, entretanto, o
Ministro da Fazenda, que"para isto é preciso ordem
financeira, porque, com de-
íicits astronômicos no Te-
souro, é impossível conter
a inflação, e a redução dos
deficits depende de melhor
compreensão de recebimen-
to dè salário por parte do
funcionalismo da União ou
dos empregados- cujos sala-
rios se baseiam em subven-
ções da União; da melhor
contribuição dos que pagam

• impostos e dos produtores
se conformarem em receber
menos lucros e cooperarem
melhor na, fixação de
preços".

O Presidente da Fedoraçfio
das Indústrias do Estado da
Guanabara e do Centro Indus-
trial do Rio de Janeiro, Sr.
Zulfo de Freitas Mallmann,
afirmou, em entrevista exclusi-
va ao JORNAL DO BRASIL,
ontem, que "Julga nfio só im-
perloso, mas fundamental pa-
ra a economia brasileira o
completo e decidido apoio go-
vernamental ao setor exporta-
dor de manufaturados e semi-
manufaturados do Pais". ¦

Salientou o Sr. Zulfo de
Freitas Malmann que, "apesar
do amplo reconhecimento
aquela causa, muito ainda terá,
que ser realizado a fim de tor-
ná-la uma realidade ürever-
sivel, uma vez que os primei-
ros passos já foram dados
através dos incentivos da Ins-
trução 263, da SUMOC, quau-
do aquele setor pode ver reco-
nheoida uma de suas mais le-
gitimas aspirações, qual seja o
caminho para a realidade cam-
bial".

COMPLEMENTAÇAO
Devemos reconhecer que

as medidas mencionadas, se
bem que importantes, deveriam
ser complementadas com a
adoção de outras dentre as
quais poderíamos destacar a
isenção de todos os impostos
que recaem sôbre os produtos
exportados. Não se pode, de for-
ma alguma, compreender como
um Pais carente de divisas
imponha a seus produtos ex-
portáveis uma sobrecarga fis-
cal que os torna gravosos e
sem a mínima condição de
competir nos mercados inter-
nacionais. fi necessário, por-
tanto, que sejam adotadas me-
didas imediatas visando a cor-
rlglr aquela incompreensível
distorção.

O problema referente à
prática do financiamento às
exportações continua a desa-
fiar o bom senso de nossas
autoridades. Como se pode exi-

gir que nossos exportadores
cm potencial se lancem agres-
slvamente .em busca de novos
mercados quando eles nfio po-
dem fornecer o mínimo índls-
pensável a qualquer transação
de comércio, qual seja, crédl-
tos a médio e longo prazo. En-
quanto Isto, nossos concorren-
tes, em outras partes do mun-
do, possuem enorme flexlbili-
dade no trato desta questão
tornando, assim, nossas possi-
billdades de competição prá-
ticamente aleatórias.

Falar, por outro lado, em
facilidades burocráticas seria
continuar a repisar em lugar
comum. Contudo, alegra-nos ve-
í-iflcar que algo já foi efetua-
do, tendo em vista simplificar
o arcaico sistema que até há
pouco prevalecia. Da mesma
forma, caberia ao Governo eli-
minar totalmente o remanes-
cente daquela obsoleta estrutu-
ração administrativa, que por
longos anos afastou e desisti-
muloú qualquer tentativa de
exportação.

CAMPANHAS
Por íim, mas não final-

mente, caberia ao Governo,
através das Embaixadas, Con-
sulados e SEPROS, juntamen-
te com a participação das cias-
ses produtoras, promover cons-
tantes campanhas de propagan-
da dos produtos brasileiros no
exterior. Igualmente, o que é
mais Importante, dever-se-ia
ensejar àqueles que se propõem
exportar uma maior avaliação
dos mercados externos. O quase
completo desconhecimento de
suas necessidades; assim como
de suas pautas de importação
de bens industrializados tem-
sos afastado de participar da
concorre nela internacional,
como um singelo exemplo, po-
demos salientar a surpresa de
inúmeros exportadores quando
constatam que suas manufatu-
ras já participam, há três r.nos,
das Listas Nacionais de vários

países da ALALC. Isto signifi-
ca que inúmeras correntes de
comércio poderiam ter sido efe-
11 v a d a s proporcionando-nos,
com Isto, a obtenção de divisas
Imprescindíveis ao atual está-
gio de nosso desenvolvimento
econômico.

— Resta-nos, todavia, — acen-
tuou o Sr. Zulfo de Freitas
Mallmann — o alento de que o
equacionamento das soluções
que poderão ativar a expan-
são de nossas vendas ao ex-
terior já estão sendo devida-
mente tentadas pelo atual Go-
vèrno. Desta maneira, cumpre-
nos aguardá-las e ao __.esmo
tempo voltar a afirmar que as
classes empresariais nfio só es-
tão atentas àquela programação,
mas, principalmente, depostas
a concorrer, em qualquer mo-
mento, com sua contribuição e
participação.
AUMENTO

Belo Horizonte (Sucursal) —
O Presidente da Usiminas, Sr.
Amaro Lanari Júnior, e lide-
res das classes produtoras de
Minas, apoiaram, ontem, a idéia
do Chanceler Vasco Leitão da
Cunha de mobilizar o Itama-
ratl para aumentar as exporta-
ções brasileiras, pois "é necessá-
rio que se crie uma meutalida-
de mais dinâmica para o Bra-
sil", mas íoram contra a pro-
posta de criação de um órgão
especializado ao afirmarem que
a "instituição de órgãos não re-
solve nada, porque o que c cx-
portador precisa é de ação ime-
diata para ter segurança Júri-
dica e econômica".

Revelando que a Usimlnas
vai exportar ainda êste mês, 30
mil toneladas de placas para a
Argentina, o Presidente da As-
sociaçfio das Indústrias Extra-
tivas de Ferro e Metais Básicos,
Sr. Ademar Carvalho Barbosa,
afirmou que "o Governo preci-
sa adotar providências sérias
para evitar que os produtos
acabados saíam de Minas Já
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ATIVO

M
A — DISPONÍVEL

CR?
CAIXA

Em moeda corrente S 353 886,90
Em depósito no Banco do Brasll S/A. 92 912,40
Em depósito diversos Bancos 1S4 615 444,40
Em Outras Espécies 1 346,00

B — REALIZÁVEL

Bm depósito à ordem d» SUMOC .. 1 595 000,00
Titulos Descontados e Negociados .. 60 130 600,00
Letras & Receber de c/ Própria —

No Pais 233 954,20
Agòncia no Pais 143 189 843,00

OUTROS CRÉDITOS REA-
LIZAVEIS

Diversos 22 030 501,60
Devedores p/ Respousabll. Cambiais 5 504 403 810,00

TÍTULOS E VALORES MO-
HILIAKIOS

Apólices e Obrigações Federais
5 000 Títulos de Recuperação Pl-

nanceira, no valor de 
CrS 1 000,00 cada uma, inclusive
as depositadas no Banco do Bra-
sil S/A., i ordem da Superln-
tendência da Moeda e do Cri-
dito 3 950 000,00

Letras do Banco do Brasll S/A.
(Instrução n.o 254) 289 888 676,00

Ações e Debêntures 36 044 250,00
Outros Valores 13 052 860,50

C — IMOBILIZADO

Edifício de Uso da Firma 40 000 000,00
Móveis e Utensílios 16 450 054,60
Instalações 4 100 882,70

D — RESULTADOS PENDENTES

Contas de Resultados 

E — CONTAS DE COMPENSAÇÃO

ValOres Cauclonados  7 341 471 856,90
Outras Contas  2 042 328 031,30

CR?

157 063 589,70

PASSIVO

6 076 549 495,30

F — NAO EXIGIVEL CR? CR?

Capital 450 000 000,00
Fundo de Reserva Legal 12 115 000,00
Fundo de Previsão 35 000 000,00
Amortização do Ativo Fixo 3 224 987,10
Lucros Suspensos 890 901.00 901230 888,10

O — EXIGIVEL

OUTRAS RESPONSABILI-
DADES

Outros Créditos 107 723 818.50
Agência rio Pais 151 680 843.00
Aceites Cambiais 5 504 408 810,00
Dividendos a pagar 27 000 000,00 4 790 813 471,50

H — RESULTADOS PENDENTES

LUCROS E PERDAS

— Saldo a dlsposIçSo da Assembléia
Oeral Ordinária 

I — CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Depositantes de Valores em Garantia 7 341 471 836,90
Outras Contas  2 042 328 051,30

2 119 662,70

9 383 799 908,20

60 550 937,30 \

9 383 799 908,20 N.

15 677 963 930,50 15 677 963 930,50

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA "LUCROS E PERDAS" EM 30 DE JUNHO DE 1964

A DÉBITO

CR?
Importe das despesas efetuadas durante o l.o semestre,

correspondente a:
Diversos, honorários, ordenados, percentagens, seguros,

despesas bancárias etc 132 549 996,20Impostos u 678 612,70Despesas de Juros e Outras Contas 346 398,30
Amortização do Ativo Fixo 451 185,00

Sub-Total 145 026 192,20
Fundo de Reserva Legal 2 445 087,70
Fundo de PrevlsSo (Art. 37, letra C, da Lel 47 373) 35 000 000,00
Dtvldindos a pagar 27 000 000,00
Percentagem da Diretoria 7 334 956,00

LUCROS E PERDAS
Saldo à disposição da Assembléia Geral Ordinária .. 2 119 662,70

A CRÉDITO

CR?
Receita de Juros 1 707 992,00
Descontos 6 329,40
Comissões Recebidas ou Debitadas 128 499 770,50
Outras Rendas 31 724 420,60
Rendas de Titulos e Valores Mobiliários 31 987 386,10
Fundo de Prevlsfto — Reversão do saldo do exercício

anterior 25 000 000,00

218 025 898,60 218 925 898,60
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com um déficit de 13,2 por cen-
to do seu valor de venda". Por
outro Jado,.o Vlce-Presldente dn,
Confederação Brasileira de As-
soclações Comerciais, Sr. Euler
Marques de Andrade disse que,
para o caso do minério de ferro,"a solução mais racional e ds
imediata repercussão, é a regu-
lamentação do Imposto Ünico
sôbre minério".
ANGÚSTIA DO
EXPORTADOR

Para o Sr. Ademar Carvalho
Barbosa, que também é Diretor
de Relações Industriais da Usi-,
minas, o qúe possibilita a cx-
portação é a remuneração que
o exportador possa ter, pois"se não houver uma margem
de lucro favorável, não pode
haver estimulo. Em Minas, a
exportação do minério de ferro,
sem a regulamentação do im-
posto único, com o aumento dê
fretes e com a nova cobrança
do Imposto de Vendas e Consig-
nações, é altamente gravosa
não só para os produtores do
Vale do Paraopeba como parao Vale do Rio Doce. Por ou-
tro lado, nos produtos acaba-
deis, eles jã saem do Estado
gravados em 13,2 por cento do
valor de venda, sendo que a
Usiminas tem uni prejuizo de
Cr$ 26 mll em cada tonelada
de placas exportadas.

O Sr. Ademar Carvalho Bar-
bosa considera a situação dos
exportadores de minério de
ferro como •¦angustiante", prin-cipalmente agora que existem
500 mil toneladas de minério
ao longo das ferrovias, que ape-
sor de terem sido armazenadas
antes de entrar em vigor o nôvo
Imposto de Vendas e Consigna-
ções, o Estado está querendocobrar na base do Impostoatual". O Sr. Ademar Carva-
lho Barbosa dis, ainda, que atendência atual do mercadonacional é de baixa, pois aoferta está superando multo a
procura e aponta duas soluções
para o problema: a aprovaçãoimediata, do Imposto Ünico sô-bre minério e a segurança de
que os fretes e taxas portuá-rias não serão alteradas brus-camente.
VERDADEIRA
SOLUÇÃO

Depois de achar "excelente
o idéia do Chancelei- VascoLeitão do* Cunha de-lmpulsio-
nar as exportações", o Vice-Presidente da Confederação
Brasileira de Associações Co-
merciais, Sr. Euler Marques danunca devem ser levados até
portações de minério o Govêr-
no Federal deve partir de duas
questões básicas: os tributos
como um de seus objetivos bá-
slcos o de fornecer ás regiões
ae mineração uma contraparti-
da razoável pelas riquezas queexportam".
Andrade, afirmou que "nas ex-
rêncla do minério brasileiro no
exterior, e a tributação deve ter
um ponto em que seja preju-¦alçada a capacidade de concor-

Mostrando um levantamen-
to feito pelo Departamento do
Estudos Econômicos da Asso-
ciação Comercial de Minas, da
qual é Presidente, o Sr. Euler
Marques de Andrade disse que
a "verdadeira solução do pro-
Dlema de exportação de mine-
rio de ferro encontra-se na re-
gulamentaçào do imposto uni-
co sôbre minério, pois é fato
comprovado que éle quase não
tem influência na capacidade
de concorrência do minério
brasileiro no exterior. Além dis-
so, o imposto único devera ob-
servar os seguintes princípios
gerais: hoje êle é cobrado a"boca das minas", mas deve ser
•soo outro critério a se definir
(um deles poderia ser o de uma
percentagem sôbre o valor co-
mercial), a distribuição do lm-
posto deve ser feita tendo ein
viita fornecer maiores propor-
çóes para as regiões minerado-
ras, i donde a necessidade ne
se definir claramente o que
vem a ser região mineradora)
a utilização da receita deve
estar vinculada ao desenvolvi-
mento industrial das áreas de
mineração principalmente".

PRODUTOS
ACABADOS

O Presidente da Usiminas,
Sr. Amaro Lanari Júnior, apoi-
ando a idéia de incrementar
com urgência as exportações
brasileiras, afirmou ontem que••uma das medidas que se de-
veria tomar e que é adotada,
em todos os países do mundo,
sáo os favores à exportação, gc-
ralmente representados pela
isenção de certos impostos di-
retos que variam de 5 a 10 por
cento. Além disso, as despesas
portuárias nesses paises rara-
mente atingem 3 dólares por
tonelada, ao passo que no
Brasil eqüivalem a mais de 9
dólares, ao cambio de Cr$ 1,2
mil por dólar". Por outro la-
do, considerando que o merca-
do internacional è muito com-
petitivo, o Sr. Amaro Lanari
aponta as seguintes sugestões
para o aumento rápido das ex-
portações:"Simplificação dos processos
burocráticos para a obtenção
ac licenças de exportação e íe-
chamento de câmbio, assistên-
cia da nossa representação na
ALALC, no sentido de obter os
favores normalmente negocia-
dos nessa associação de países,
isenção de impostos federais e
estaduais, especialmente os de
consumo, vendas e consigna-
ções e de exportação, quando
íôr o caso, isenção ou redução
de taxas portuárias, capata-
ziás e despesas de embarque,
providências junto às autori-
dades competentes, no sentido
de reduzir os fretes para a Ar-
gentina e Uruguai. lixados pe-
la Conferência de Fretes do
Rio da Prata, em nivel ex-
cessivamente alto, promover
ajustes especiais de tarifas
com o Lóide Brasileiro ou ou-
tras companhias de navegação,
para obtenção de fretes com-
pativeis para os países qua
mantém transações comerciais
com o Brasil, e financiamento
das exportações a juros nor-
mais no comércio internado-
nal."

Comentário Econômico

Açúcar
Interessante trabalho vem de

ser elaborado por Omer Mont'Ale-
gre, conhecido especialista em eco-
nomia açucareira. Abordando di-
versos aspectos dêsse importante se-
tor econômico, o estudo em referên-
cia — Açúcar, Economia Capricho-
sa — destaca as causas principais
que instauraram autêntico proces-
so de revisão da infra-estrutura do
comércio mundial áo produto —
maior demanda ãa União Soviética
a partir ãe 1960, e dificuldades en-
tre Cuba e Estados Unidos, a par-
tir de 1961. Como decorrência, ti-
vemos o i7isucesso da Conferência
Revisora ãe 1961, ãa ONU, o que,
determinou a suspensão ãas cláusu-
las econômicas do Acordo Interna-
cional áo Açúcar, negociado em
1958. Postergado foi, também, o exa-
me, pelo Congresso norte-america-
no, âa legislação específica que ãis-
ciplina o mercado preferencial da-
quele País.

Os altos preços áo'produto es-
timulam políticas de fomento à
produção, que se âesenvolvem livres
áe qualquer ãisciplina, notaáamen-
te em países importaâores onãe
muito freqüentemente evoluem à
base ãe conãições antieconômicas.
Por outro lado, diz o citado especia-
lista: "É caprichosa a formação do
mercado. Ao contrário do que ocor-
re com os demais produtos de base,
não há um mercado só, único, gio-
bal, para o açúcar. O que se chama
de "mercado livre mundial" não
passa áe um mercado residual."Mercado livre", segundo o Àcôrdo
Internacional do Açúcar, significa o
total das importações líquidas do
mercado mundial, salvo aquelas ex-
cluidas em virtude de prescrições
do mesmo Acordo. Mais importan-
te do que êle, são os mercaáos pre-
ferenciais ou ãe arranjos preferen-
ciais, constituídos, via de regra, em
decorrência ãe problemas de natu-
resa monetária ou em virtude de
interesses comunitários e, através
dos quais paises, ou grupos de pai-
ses, se asseguram dos suprimentos
r.zcessáríos ao seu abastecimento,
contra vantagens fiscais e ou de
preços mais remunerativos. Os prin-
cipais mercados preferenciais são
o dos Estados Unidos e o da Comu-
nidade Britânica. Os mercaáos pre-

ferenciais cobrem cerca de 60% do
comércio açucareiro munáial."

Após aprofundar a análise da
estrutura e do comportamento do
mercado internacional do açúcar, o
autor examina a prática áòs Acôr-
ãos Internacionais, as modificações
de infra-estrutura, a questão ãa es-
casses e a profunãiãaãe da crise,
passando a algumas observações sô-
bre as perspectivas da economia
açucareira e de um nôvo Acôráo
Internacional sôbre o proáuto, con-
cluinão: "Consiãeranão o tipo con-
vencional áe acôráos voltaáos à es-
tabilização ão mercado internacio-
nal, somente será recomendável in-
crementar-se o nível ãe exportações
remunerativas áe açúcar se o mer-
caáo açucareiro mundial se estru-
turar na base de um acordo efeti-
vo que permita o desenvolvimento
da produção nos países exportado-
res sob conãições que assegurem
um amplo abastecimento a todas
as áreas consumiáoras áo mundo.
Enquanto não fôr possível alcançar
tal acordo, as exportações remuhe-
rativas somente serão possíveis a
largo prazo para aqueles países que
se beneficiem de sistemas ou acôr-
dos preferenciais. Será muito me-
lhor se as vantagens que a maioria
dos países desenvolviãos sempre es-
tiverem ãispostos a conceáer em
forma bilateral, possam ser gene-
ralizaáas e incluíâas num sistema
âe quantiâaáes e preços mútua-
mente combinados. Isso assegurará,
às áreas menos privilegiaàas, am-
pias oportuniãaâes e os meios mais
aáequaáos para consoliáar e áesen-
volver o setor econômico de um pro-
duto básico tão importante como o
açúcar."

Verifica-se, portanto, da leitu-
ra dêsse trabalho analítico, que a
economia açucareira mundial apre-
senta-se com alto grau de comple-
xidade, não sendo fácil prever os
rumos que tomarão as tentativas de
disciplina do comércio mundial de
açúcar. Considerando a importan-
cia que tem o proáuto para a eco-
nomia nacional, e muito particular-
mente, áo ângulo àa proâução, para
áuas regiões áo País, uma âas quais
subdesenvolvida, é áe esperar-se que
a política açucareira nacional não
permaneça sob o império das con-
tingências e áa improvisação.
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Bem recebida
a aprovação
das remessas

Os círculos econômico-f inan-
ceiros e empresariais do Esta-
do da Guanabara receberam
com satisfação a aprovação,
pela Câmara dos Deputados,
do substitutivo dó Sr. Ulisses
Guimarães ao projeto do Go-
vérno, reformulando a Lei de
Remessa de Lucros, revogando
o teto para o envio de lucros
para o exterior.

Afirmaram os economistas e
homens de empresa ouvidos,
ontem, pelo JORNAL DO
BRASIL, que a lei antiga é
grandemente responsável pela
íuga de cBuitais que se tem
verificado no País, sendo que
o substitutivo Ulisses Guima-
rães veio sanar as falhas exis-
tentes, fazendo com que o Bra-
sil se desenvolva com o con-
curso da técnica e do capital
estrangeiro.

O Presidente do Banco do
Brasil, Sr. Luis Morais e Bar-
ros, "é favorável à modifica-
ção da Lei de Remessa de Lu-
cros, por considerar que a an-
tiga provocou um grande êxo-
do nos capitais estrangeiros
que operavam no Brasil".

Eliminação
progressiva
de depósitos

SSo Paulo (Sucursal) — O Prc-
«Idunte da Assoclaç&o Comercial
de S&o Pnulo, Sr. Paulo de Al-
meida 3arbos*i, disse entem que
aquila ass.iclaç&o n&o advoga ci
principio de extinção Imediata
dos recolhi nentos dos importado-
res mas sua progressiva elimina-
çno -la mÓUi a fornecer ao Poder
público federal os recursos neces-
bii.-Ios ao resgate das letras emi-
tlil is e dos depósitos a serem li-
qúldiUl.s. O Sr. Paulo d. Almel-
d_ aarbosa íô_ essa declaração em
meio a comentários a respeito das
últimas medidas do Ministro rta
Faàãndá, Sr. Otávio Gouveia de
BÚll_5â_.

E súgárln que. ao Invés dos
"depósitos de Importadores", so
pagánsò uma so.rttaxa cm <-ru-
zèlros, cál.niatla sobra oSmontan»
te dos con.ritos de cfttr.blo, equi-
valente ao atual deságlo das lu-
trns de importação. Asslni o custo
d. Importações nilo seria elevada
e o Gov5.no obt;rla recursos parn
atender compromissos decorrentes
da polltlc* anterior. A Associação
Comercial havia endereçado dols
nuimorluls no PíesMchté Castelo
B.anr.o * respeito do problema •
fe o es-1'ii.mj, adobado pelo Mluls-
tro se aproximar das propostos se-
rao alcança.los dols efeitos Imo-
dlíitos.. a jstnblllzaçao dos custos
dou lmpor.oçfies e menor pressão
da procura de dinheiro no merca-
do financeiro liberando recursos
cap'.4vfll3 oelcs noves titulos a so-
rcm emitidos com valores roaius-
tavel» em fac) da inflação.

Por dentro do negócio
João Muniz de Souza

A Associação de De-
senvolvimento Internacional
(AID) vai continuar conce-
dendo empréstimos às na-
ções em desenvolvimento, de
acordo com um nôvo plano
que acaba de ser posto em
execução. O nôvo plano âa
AID, orgatüsmo filiado ao
Banco Mundial, permite n
reabastecimento e o aumen-
to âos fundos para empres-
Wiios.

Segundo a AID, as condi-
ções pára a realização üo
plano foram atendidas e,m
junho quando 12 governos,
cujas promessas ¦ contraídas
ascendem a mais âe 600 mi-
Ihões de dólares, notifica-
ram oficialmente à Associa-
ção que contribuiriam com
as verbas prometidas.

De conformidade com o
programa, aprovado no ano
passado pela Junta âe Go-
vernadores da AID, as con-
tribuições e novas subscri-
ções de fundos de 17 paises
totalizarão 705 milhões de
âólares.

Vale salientar que os em-
préstimos concedidos pela
AID se fazem em condições
üe pagamento bem mais sua-
ves do que as que oferece o
próprio Banco Mundial. Até
o presente, a Associação
concedeu um total ãe 77$
milhões de dólares para
projetos âe âesenvolvimento
econômico em 22 paises. As
conãições âe pagamento per-
mitem o reembolso em S0
anos, sem juros. Cobra-se
apenas 0,75 % ao ono para a
cobertura de despesas da
transmissão.

. TRATORES •¦

O Grupo Executivo das In-
dústrias Mecânicas (G&I-

, MEC), da Comissão de
Desenvolvimento Industrial,
que funciona no ¦ Ministério
âe Inâústria e âo Comércio,
aprovou dois projetos de res-
ponsabiliâade âa Fábrica
Nacional âe Vagões S. A. «
áa DEMISA, Deutz-Minas S,
A., visanâo à fabricação no
Pais ãe três tipos âe trat»-
res âe esteira, âois ãe cate-
goria leve e um pesado.

Até 1968, quando esses tra-
tores deverão estar total-
mente nacionalizados, serão
entregues ao mercado 5 800
7náquinas, as quais, se im-
portadas normalmente, re-
presentariam um dispênãio
âe divisas âa ordem ãe 63
milhões de dólares.

VENDAS A CRÉDITO

Já surgiram as primeiras
criticas ao projeto do Depu-

tado Mendes de Morais que
disciplina as vendas a cré-
âito, partiáas âo Clube dos
Diretores Lojistas de Belo
Horizonte, que consiâerou a
proposição ão parlamentar
carioca "demagógica, anti-
econômica e até mesmo an-
tipatriótica, podendo, inclu-
sive, vir a provocar um de-
créscimo na produção indus-
trial e desemprego em mas-
sa".

Os lojistas belo-horlzontí-
nos decidiram enviar ofícios
às lideranças.na Câmara e no
Se7iaâo, solicitanâo que lu-
tem para a não aprovação
ão projeto. Convocaram,
ainda, um economista para
examinar com mais profun-
âidade o projeto e depois le-
vá-lo à V Convenção Nacio-
nal ão Comércio Lojista, âe-
fenâenão a tese do valor só5".
ciai áa venâa a créâlto e ff"
"sua alta significação como
fator de desenvolvimento
econômico".

DIVERSAS

© o Ministro Daniel Fa-
raco assinou portarias âesig-
nando os economistas Juve-
nal Osório Gomes e Juvenile
Pereira, para Secretários-
Executivos d o GEIQUIM
(Grupo Executivo das Indús-
trias Químicas) e GEITEC
(Grupo Executivo âa Indús-
tria de Tecidos, Couro e Seus
Artefatos), respectivamente.

O O Sr. Hélio Edval âe
Sales Lopes assumiu ontem
o cargo âe Diretor da Cartel-
ra de Depósitos da Caixa
Econômica Federal âo Rio
de Janeiro, ficando estabe-. .
lecido que o Presidente âa
Caixa, Sr. Arnalâo Válter
JSíanfc, acumulará a direção
âa Carteira de Consignações^ ,

• A CREDEP — Promo-
tora de Investimentos Ltda^.
acaba de lançar no mercado. J
de valores ações âa Choco-%j
late Dulcora S. A. O aumen-
to de capital é ãe 1 bilhão e
300 milhões âe cruzeiros,
conforme autorização âa As-
sembleia Extra orâinâria,
realizaâa em 30 âe abril de
1964. ~*Ç'
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A HISTORIA
DO LOUCO

QUE FUGIU
DO MAMCÔMIO

JeceValadão,Vera Vianna,
Natalia Thimberg, Mario
Brazini, Carlos Alberto, Eric
de Freitas, Aldo de Maio,
Joana Fomm,Nair Bello, Ger-
mano Filho, e Izabel Tereza.
ESCRITO POR NELSON
RODRIGUES • DIREÇÃO
DE SÉRGIO BRITTO E
FERNANDO TORRES.
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Católicos de Natal admitem
para breve transferencia
de D. Eugênio para o Sul

Natal (Correspondente) — A próxima transferência
do Bispo D. Eugênio Sales para uma Diocese do Sul doPais, possivelmente São Paulo ou Brasilia, é admitida com
quase certeza nos meios católicos.

A nomeação foi anunciada oficiosamente para sába-do. ao mesmo tempo em que circulam rumores de que DEugênio seria eleito para substituir D. Hélder Câmara naSecretaria da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil

í_i^

MISSÃO SECRETA
Uma missão secreta da Se-

cretaria da Nunciatura Após-
tólica do Vaticano esteve há
dias em Natal, reunindo-se
com D. Eugênio Sales para de-
bater assunto não revelado.
Após o encontro, o próprioAdministrador Apostólico de
Natal admitiu, em reunião com
o clero; a possibilidade de sua
caída de Natal.

Anunclou-ss que a transfe-
rência de D, Eugênio é plano
para evitar dificuldades futu-
ras, pois o Vaticano deseja vê-
lo noutro cargo e a eleição do
Secretário-Geral da Conferên-
cia dos Bispos é de competen-
cia exclusiva dos bispos bra-
sileiros. Há, Inclusive, Indícios
de que o pastor receberá o
chapéu cardinalíclo, caso seja
transferido para São Paulo.

Antigos alunos de Farmácia
protestam contra critério
de classificação de cargos

¦ A Associação dos Antigos Alunos da Faculdade Nacio-na. de Farmácia, em memorial enviado ao Diretor doDASP e ao Diretor do Ensino Superior, protesta contraos critérios adotados para classificação do pessoal de ni-vel superior, dizendo que "certamente não será adequadoo meio proposto pelo Governo, para estimular' a vocaçãocie profissionais tão necessários à saúde pública e ao de-senvolvimento do País".
_ Diz o documento também que "futuramente as exi-

gencias do Serviço Público, ressalvados os direitos ante-riormente adquiridos pelos farmacêuticos-quimicos, deve-rão ser unicamente dirigidas ao Jarmacéutico-bioquimico
pelo seu mais alto gabarito, não sendo justo, pois, que'seus níveis de vencimentos sejam bitolados pelo curso detres anos".
DOIS CURSOS

Argumenta a Associação dos
Antigos Alunos da FNF com
dados do parecer n.° 268/62,
aprovado pelo Conselho Fede-
ral de Educação, que cria um
curso farmacêutico de três
anos e um de farmacêutico-
bioquímico de quatro anos,
porque "não basta ao Brasil de
nossos dias a figura tradicional

do farmacêutico encarregado
da farmácia comercial".

E continua o parecer: "Tor-
na-se Imperioso preparar os ci-elitistas e os técnicos capazes
de dirigir e fazer prosperaruma Indústria farmacêutica
que faturou Cr$ 60 bilhões em1961. Por outro lado, é de todaconveniência ampliar a colabo-ração do farmacêutico no ter-reno da saúde pública, dando-lhe adequada preparação."

Engenheiro americano vai
construir em M i n a s mil
casas a preços populares

Belo Horizonte (Sucursal) — o Sr. George Scheter,técnico norte-americano em construções de CooperativasHabitacionais, começou ontem plano de trabalho para cons-truir mil casas no Bairro Dom Cabral, para venda a preçosreduzidos.
O trabalho executado pelo técnico será a base do PlanoHabitacional da Caixa Econômica de Minas, utilizando re-cursos conseguidos através do AID e do Banco Interameri-cano do Desenvolvimento.

COMO SERA

O Plano do Sr. George Sche-
ter prevê correção monetária,
com descontos de 25 por cento
sobre o ordenado dos futuros
proprietários. No caso de au-
mento nos vencimentos, a Cai-
xa reterá o excedente percen-tual durante o prazo que durar
o pagamento da casa.

O Sr. George Scheter é mem-

bro da Fundation Cooperative
Houseing e espera que os tra-balhos do plano da casa pró-pria sejam imitados por outrosEstados, com adaptações regio-
nais. O sistema de cooperativas
habitacionais destina-se à cons-trução de casas mais baratas
e à urbanização das favelas. Otécnico considera que a cons-
trução deve ser rápida é em
grande escala, para ser barata.

Espanhol nega pertencer à"Murder Inc." e diz que só
queria ser guarda-costas

São Paulo (Sucursal) — O espanhol Alfonso Lareno Pé-
rez, acusado de ter recebido CrÇ 100 milhões do industrial
Willy Otto Jordan para matar o advogado e também in-
dustrial Claudino Caiado de Castro, desmentiu tudo na De-
legacia de Segurança Pessoal. Esclareceu que havia pro-curado o advogado para oferecer seus serviços de guarda-
costas, pois lera nos jornais que êle havia sido ameaçado
pelo marido da Sra. Lígia Jordan.

A outra versão, que está sendo investigada pela Policia,
é a de que o espanhol pertence a uma organização inter-
nacional de criminosos, nos moldes da Murder Inc., do
tempo de Al Capone, e que opera com criminosos do Bra-
sil, -Uruguai, Paraguai e Argentina. Isto, no entanto, foi
desmentido por Lareno, cujos familiares o apontaram como
louco, pois, inclusive, já esteve Internado num hospital de
psicopatas em Madri.
A HISTORIA

O industrial Claudino Caiado
de Castro, em depoimentos
prestados á Policia, diz que foi
procurado por Alfonso na últi-
ma sexta-feira, e que este in-
formou pertencer a uma qua-
drilha internacional cspeciaü-
zada cm proteger ou matar pes-
soas importantes. Continuou.
dizendo que a organização —
Assassinatos S. A. — havia si-
do procurada pelo Sr. Willy
Otto Jordan, que combinou a
morte de Claudino pela impor-
tãncia de CrS 100 milhões, com
metade da quantia paga adian-
tadamente e o restante depois
do trabalho.

O advogado terminou o de-
poimento falando que combina-
ra um encontro com o espanhol,
e a Polícia, que deteve Alfonso
na tarde de anteontem à porta
do Hospital Osvaldo Cruz, onde
D. Llgia está internada. Al-
fonso negou tudo, dizendo que
procurara o advogado para ofe-

recer-se como guarda-costas,
pcis soube que éle estava sendo
ameaçado de morte. Disae que
se fosse recusado seu serviço,
iria até o Sr. Jordan, pois sou-
bcra que o industrial estava
em perigo de vida. Negou per-
teneer a qualquer organização
criminal.

A família do espanhol — mil-
lher e dois filhos — informem
ao JORNAL DO BRASIL que
durante a infância, passada na
Espanha, na localidade de Pi-
caso, Alfonso sempre fora es-
pancado pelo pai, que certo dia
lhe deu uma pancada na cabe-
ça. Revoltado, foi para Madri,
onde viria a ter ataques, sendo
submetido a tratamento psi-
quiátrico.

Casou-se há nove anos, e em
1957 veio para o Brasil, onde é
inspetor de prensas em uma
fábrica de automóveis. Nas ho-
ras de folga, segundo conta sua
esposa, imagina sempre inven-
ções arrojadas e aventuras ro-
cambolescas.

Presidente da UME negou
congresso hoje rm Rio paraeleger diretoria da UNE

• O Presidente da União Metropolitana de Estudantes,Antônio Figueira Filho, informou que não tem fundamentoa noticia de que seria realizado, hoje, no Rio, um coneresso
_ü 

Piín^dnMeS.de VniÕes Estadu^ P^a eleger a diretorada União Nacional dos Estudantes, embora não negasseque a reunião está sendo articulada -«g«~e
«r_^_vf ?. 0U ° et8,tud.ante <"ue ° Problema imediato eprocurar evitar a extinção da entidade, cujo projeto já foi
Sd^af°^OngreSS0- Nesse sentld0 está mantendo con-tatos telefônicos com deputados e por esses dias deverá
v. ?,S]la-.p?ra 

-?tar' 
l"ntamente com outros lideres uni-versltarios, pela nao extinção.

ELEIÇÃO
Sobre a anunciada eleição danova diretoria da UNE, infor-

mou o Sr. Antônio Figueira Pi-
llio que está-se articulando
com presidentes de Uniões Na-cionais de Estudantes para aeleição de um Conselho Extra-
ordinário, de acordo com os es-tatutos daquela entidade. Na
segunda quinzena de Julho —

lembrou — e s t a t utàriamenteficam vagos os cargos de suadiretoria e, por isso, vamos
promover a eleição para cen-trnlizar o movimento estudan-til para a defesa da própriaentidade. Para Isso já se en-contram no Rio os presidentes
daa UEE_ de Minas, Alagoas,
Pernambuco, Ceará, Estatlo do
Rio • São Paulo.

Diretor dos surdos afirma
que Jairo não espiou cegas,
pois elas são todas feias

O Diretor do Instituto Nacional de Surdos Sr. MuriloCampeio, disse ontem ao JORNAL DO BRASIL que os 26alunos expulsos pelo Instituto Benjamim Constant que seencontram na instituição que dirige "estão sendo muitobem tratados" e que as acusações feitas ao Sr. Jairo Moraisnao tem fundamento, "já que as moças internadas no Ins-tituto Benjamim Constant não têm nenhum atrativo fi-
S1CO .

T JT tA exPulsã0 de algumas alunas feitas pelo Diretor doInstituto Benjamim Constant — afirmou — não foi moti-vada por má vontade ou coisa semelhante, sendo, apenasuma medida criteriosa, a fim de acabar com a promiscui-dade que lá existia.
OS BEM-TRATADOS

Embora não seja protetordo Sr. Jairo Morais — disse —
posso atestar que êle leciona há
20 anos e tem grande idonelda-
de moral, o que não acontece,
por exemplo, com Ana Porquê-
ria e Antônio Faria, donos de
péssimos antecedentes.Quanto aos alunos desli-
gados pelo Sr. Jairo Morais e
que se encontram na Institui-

ção que dirijo, continuou — es-tão sendo muito bem tratadose já desistiram da greve de fo-me que anunciaram, emboracontinuem dizendo inverdades
nos jornais.— A ida do professor Jairo
Morais aos dormitórios femi-
ninos dos cegos — explicou —
não passa de uma atitude de
preocupação paternal, mesmo
porque êle reside no Instituto
com a mulher e as filhas moças.

UEG quer novas escolas e
não tem recursos para
mantê-las, afirma Reitor

O Reitor da Universidade da Guanabara, Professor Ha-roldo Lisboa da~ Cunha, disse na reunião de terça-feira daComissão de Educação da Assembléia Legislativa que aUEG deseja e aceita "com prazer" a Incorporação de novasescolas, mas o problema é mantê-las, por causa da difícilsituação financeira em que se encontra.
Para o Reitor, que tinha sido convidado a íazer expo-sição sobre a situação da Universidade e a opinar sòlire

projetos relativos a ela, o grande problema da Universi-dade Guanabarina é que 45 por cento de suas dotações te-nham de ser cedidas ao Hospital Pedro Ernesto, quandoapenas o seu ensino médico consome mais de 71 por centodessas dotações.
NECESSIDADES

Segundo o Professor Haroldo
Lisboa, sua Universidade preci-saria de reaver Cr$ 1 bilhão e
604 milhões, parte das verbas
destacada para o Hospital Pedro
Ernesto, a fim de poder man-
ter suas oito faculdades em boas
condições de funcionamento,
principalmente a de Engenha-
ria, "que tem um belo edificio,
mas quase vazio". O Reitor afir-

mou também que o Governo doSr. João Goulart foi o que mais
auxílio destinou à Universida-
de: CrS 322 milhões.

O Presidente da Comissão de
Educação, Deputado Naldir La-
ranjeiras, após reiterar a con-
fiança da Comissão no Reitor,
afirmou que o órgão técnico e
a Assembléia tudo farão para
que a Escola de Engenharia não
continue vazia.

Programa de preparação da
mão-de-obra tem 8500
alunos, mas busca 50 mil

O Programa Intensivo de Preparação da Mão-de-Obra
Industrial do MEC, que prevê a formação e a especialização
de 50 mil técnicos em todo o território nacional, num prá-zo de 20 meses, já matriculou cerca de 8 500 alunos, con-forme revelou ontem ao JORNAL DO BRASIL o Coordena-
dor Regional da Guanabara, Sr. Alfonso Martignoni.— Para a formação do programa — acrescentou o Sr.Martignoni —, que foi criado ainda no Governo do Sr. JoãoGoulart, em dezembro de 1963, tomamos como base a falta
da mão-de-obra especializada reclamada pela indústria, .elaboramos um plano cujo objetivo não é formar profis-sionais completos, mas aqueles de que a indústria está pre-cisando no momento.
CURSOS

Os cursos, que estão sendo
conduzidos pela Diretoria do
Ensino Industrial, não são- rea-
lizados, diretamente, pelo Mi-
nistério da Educação, mas sim
através de convênios com es-
colas industriais, públicas e
particulares, inclusive as do
SENAI, sendo que o Governo
custeia a despesa dos professo-
res, material de consumo, au-
xilio de manutenção para ca-
sos especiais de alunos pobres,e de administração — explicou
o Coordenador Regional da
Guanabara.

Nossa intenção — prosse-
guiu — é criar unia Coordena-
ção em cada Estado, sendo queaté o momento já foram cria-
das 12. Na Guanabara, 1 150
alunos já inscreveram-se no
Programa, que é dividido em
dois ramos: para operários, e
de nível colegial, exlglndo-se

para este o diploma do curso
cientifico ou equivalente.Os cursos mais procura-dos até o momento têm sido os
de Reparação de Rádios; Re-
paraçáo de Aparelhos Domés.i-
cos de Refrigeração, Torneiro,
Ajustador, Eletricista-Ènrola-
dor, Soldador Elétrico,. Mar .-'leiro e Tecnologia de Desenho,
para o primeiro ramo; e os de
Química, Máquinas e Motores,
Eletricidade Técnica, Eletrôni-
ca e Preparação de Instrutores
e Profissionais, para o segundo.Estes cursos — disse —
através do sistema de coiivê-
nios firmados pelo MEC, são
ministrados em várias entlUa-
des públicas ou particulares,
como a Escola Técnica Nacio-
nal, Escola Técnica de Quími-
ca, na PUC, SENAI, SAM, sen-
do que o Ministério paga as
entidades que mantêm o curso.

NOVELA... FIQUE NATVRIO!
V. assiste as maiores novelas brasileiras e recebe primeiro
as últimas notícias. O TV-RIO JORNAL será agora trans-

mitido mais cedo às 19:45. Na TV-R1Q com Heron Domingues
e Léo Batista, você recebe antes a notícia e o comentário.

i
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Castelo Branco instalará
Conselho de Defesa dos
Direitos Humanos dia 20

O Conselho de Defesa dos Direitos Humanos, criado
por decreto de 16 de março do corrente, será Instalado no

-'PalAclo das Laranjeiras, no próximo dia 20, com a pre-
« sença do Marechal Castelo Branco, devendo de início,

apreciar casos de prisões arbitrárias, cassações de man-
> datos, direitos políticos e problemas paralelos, mediante

¦¦'.. roquerimentos das partes interessadas.
O órgão tem como membros natos o Ministro da Jus-

â tiça, o Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Ad-
a vogados, o Presidente da Associação Brasileira de Educa-

ção, .o Presidente da Associação Brasileira de Imprensa,
..-: parlamentares e um professor de Direito Constitucional

(a ser escolhido em eleição).

Prefeito de Ouro Preto
apela para Juarez, achando
que a Cidade pode ruir

Belo Horizonte (Sucursal) — O Prefeito de Ouro Prê-
to. Sr. José Benedito, disse qua vai íazer um apelo direto
ao Ministro da Viação, General Juarez Távora, visando à
salvação daquela Cidade, ameaçada de desmoronamento
total, e, caso não forem tomadas as providencias, o desas-

. tre será inevitável, conforme observou.
Afirmou que os 12 quilômetros de estrada a serem

construídos em torno da Cidade podem salvar o patrimô-
nio histórico que Ouro Preto reúne. Há cinco anos a Pre-»'
feitura espera providências mais objetivas do Departamen-
to Nacional de Estradas de Rodagem-, para concretizar/ a
obra.

ATRIBUIÇÕES

*. . Q.Conselho promoverá inqué-
; ritos e estudos sobre a eliciên-

cia das leis referentes aos di-
reitos humanos; divulgará o

-„ conteúdo e significação de cada
unv dos direitos através de con-

„ ferências em clubes, escolas,
, associações de classe e impren-' saí. efetivará cursos diretos ou

por "correspondência, que con-
corram para o aperfeiçoamento
dos serviços policiais paralelos
aos direitos humanos; realizará
entendimentos com os .governos
dos Estados e Territórios, cujas
autoridades revelem incapací-

dade para assegurar a proteção
dos direitos.

Cabe ainda ao Conselho, pro-
teger servidores, de coação, re-
comendar o afastamento de ci-
vis ou militares que sc revelem
reincidentes em atos de vio-
lência, estudar a legislação pa-
ra permitir a repressão das
violações, e receber representa-
ções que contenham denúncias.

Constitui crime impedir ou
tentar impedir o funcionamen-
to do Conselho ou das comis-
soes de inquérito por êle cria-
das, íazer afirmação falsa e
negar ou ocultas a verdade, co-'mo testemunha, perante o
órgáo.

Inquilinos apelam ao
Ministro da Guerra para
a defesa do Inquilinato

"{,,.A 
Aliança de Solidariedade e Proteção aos Inquilinos

enviou ontem um telegrama ao. Ministro da Guerra, soli-
citando sua intervenção junto ao Presidente da Repúbli-
ca e Congresso Nacional com o fim de promover a ime-
diíjía elaboração de uma lei do inquilinato que proteja
os-inquilinos dos especuladores, os quais mantêm só na
Guanabara cerca de 40 mil imóveis "sem qualquer con-
sideração para com os pretendentes a locação".

O telegrama acusa os locatários de colocarem as mais
absurdas exigências para impedir a locação, além de so-
negarem contratos e desobedecerem írontalmente o ta-
bélamento de aluguéis. Informa também que ó número
c'édespejos na Guanabara vem crescendo desde abril,
atingindo em junho cerca de dois mil.

procedência estrangeira, como
o Sr. Joseph Fisher".

Segundo a Aliança, o Sr.
Joseph Fisher declarou à im-
prensa que jamais cumpriria
o tabelamento nem a lei do
Congresso Nacional, interpre-
tando o pensamento da maio-
ria dos especuladores, "que
formam um verdadeiro quisto
dentro da Nação, vivendo se-
parados dos brasileiros, os
quais tratam com desprezo,
pois com eles não se unem
nem na morte, já que têm um
cemitério separado".

ESTRANGEIROS
';—T Não é verdade que haja

grande déficit habitacional,
nem a lei do inquilinato pre-
judiea novas construções. Des-
de 1850 estão liberados os alu-
guéis dos imóveis vazios, po-
dendo o locador cobrar aluguel
que achar conveniente — con-
tinua o telegrama, afirmando
que o tabelamento dos aluguéis
de novas locações visa sòmen-
te a proteger o povo contra os
especuladores, "a maioria de

; DEPOIMENTOS

Segunda-feira, às 15 horas,
a CPI ouvirá os depoimentos
das diversas testemunhas do
seqüestro do Deputado Costa
França. O Deputado Peixoto
Filho anunciou que serão in-
terrogados o gerente da Can-
tina Paulista, local onde so deu
o seoüestro, conhecido por Per-
namBuco: Eduardo Português,
sócio de Hélio Vilar — este já
interrogado e que disse ter as-

. sistido ao Seqüestro, apontando
a drlégado Newton. Watzl co-

ABALOS
Segundo o Sr. José Benedito,

o trânsito de veiculos de gran-
de tonelagem pelo centro de
Ouro Preto está provocando
abalos nas centenárias cons-
truções da Cidade arrebentan-
do, inclusive, a rede de águas
e esgotos.

A solução prevista e projeta-
da pelo Professor Antônio Cal-
lais, da Escola de Minas, abran-
ge a construção de uma ave-
nida de contorno, de doze qui-
lômetros, iniciando no quilo-

metro 98,.onde seria construída
a variante, até a Estação da
Central do Brasil, atingindo a
base do Pico Itacolomt.

Salientou o Prefeito que o
prolongamento da estrada, além
dc preservar o patrimônio his-
tórico, representa um flator eco-
nômlco, porque a conclusão da
MG 56, com a referida varian-
te, possibilitará a exploração
da maior reserva dc pirita da
América do Sul, existente na
região e ainda inexplorada, por
íalta de rodovia.

Interventor defende na CPI
o monopólio da exportação
de ouro e pedras preciosas:

Brasília (Sucursal) — No depoimento que prestou on-
tem perante a CPI da Câmara que investiga as causas do
contrabando de ouro e pedras preciosas do País, o Coronel
Aníbal Rei Novals, Interventor federal na Fundação de As-
sistêncla ao Garimpeiro, defendeu o monopólio estatal da
produção e exportação de ouro e pedras preciosas, "como
o único meio eficaz de evitar o descaminho dessa produção".

Garantiu que dentro de 90 dias o Governo poderá aca-
bar com 80 por cento do volume do comércio irregular de
ouro e pedras preciosas, se houver entrosamento entre os
órgãos da administração' pública "pois a legislação sobre
a matéria é boa mas não funciona". ...

Rapto de França vai ser
reconstituído terça-feira
com todas as testemunhas

; Niterói (Sucursal) — A CPI designada pela Assembléia
¦ Legislativa para apurar o seqüestro e assassinato do Depu-

tado José da Costa França marcou para terça-feira a re-
constituição do rapto, que será feita defronte da Cantina
Paulista, em São João de Meriti.'O Presidente da CPI, Deputado Peixoto Pilho, infor-
mou que dentro de oito dias estará concluído o trabalho

. da. Comissão. A reconstituirão será feita com as testemu-'nhas apresentadas até agora e com o mecânico Paulo Fi-
euèira de Melo, que confessou ter sido contratado pelo de-

. Ip.gádo Newton Watzl para dirigir a Rural Willys utilizada
, no seqüestro.

mo mandante do crime —, o
garçom Edilson e o investigador
Newton Cavalcanti, que fará
um relato sobre a vida do ex-
deputado.

Na Secretaria de Segurança
os trabalhos da comissão de
inquérito, presidida pelo Dele-
gado Alberto Sodré, continuam
sendo mantidos em sigilo. On-
tem, o investigador Belicio Pei-
xoto, assistente do delegado
Newton Watzl, foi acareado
com dois dos policiais que cs-
tavam do plantão na Delegacia
cie Nilopoiis na noite do crime.

ESPIÕES i
O Coronel Anibal Rei preco-

nizou instalações de agências
da Fundação nas zonas dc
maior produçáo, como medida
necessária h, maior fiscaliza-
zação e á proteção aOs ga-
rimpelros, pois, "grupos eco-
nômicos poderosos que domi-
nam o mercado internacional
mantêm espiões e agentes nos
grandes centros do Pais, e atra-
vés de um trabalho de sapa,
multo bem feito, os garimpeiros
são apresentados como margi-
nais".

Frisou que o confronto entre
a saída de pedras preciosas e
ouro do nosso Pais com a en-
trada nos mercados importado-
res "é extremamente desconhe-
cido". A praça de Amsterdão,
na Holanda, n&o fornece dados
estatísticos, mas para a Ale-

manha, sabe-se que sai muito
mais do que o declarado.

Na sua opinião, Goiás é o
Estado que apresenta maior in-
dico de riqueza mineral e o
território de Roraima é o maior
produtor mundial do dlaman-
tes, mas a produção é quase
toda contrabandeada.

O Sr. Abrão Sabá (PSD-
Amazonas) calculou em 300 mil
quilates a produção nacional
de diamantes, e do total dez
por cento apenas são registra-
dos como entrados oíicialmen-
te no mercado alemão. Acres-
centou que os grupos que con-
trabandeiam pedras preciosas
chegaram ao ponto de íazer se-
guro contra o risco de possíveis
apreensões. Na próxima sema-
na será ouvido o General. Fran-
cisco Saraiva, ex-chefe do
SFPR.

Epidemia de crupe que
atinge o Estado do Rio
já matou uma criança

Niterói (Sucursal) — O Secretário de Saúde do Estado
dc Rio, Sr. Luis Botelho, determinou, ontem, o isolamento
de todo o Distrito de Morsing,-no Município de Mendes,
em virtude do surto de difteria laríngea — crupe — que
Já atingiu 20 crianças, uma das quais morreu por falta
de assistência médica na ocasião.

O Secretário informou que outra criança se encontra
internada em estado grave no Hospital de Barra de Pi-
raí e que já enviou uma equipe chefiada pela médica Olga
Paiva para a localidade de Morsing, que está promovendo
a vacinação em massa da população infantil da locali-
dade e tem ordem para estendè-la, depois, a todo o Mu-
nicipio.

Assembléia recusa projeto
;;Sôbre Educação que incluía
aumento de vários impostos

A Assembléia Legislativa rejeitou ontem, por una-
. nimidade, o substitutivo da Comissão de Finanças ao pro-

jeto do Sr. Gama Lima, regulamentando o Fundo Nacional
de Educação, que incluía diversas proposições do Governo,

. pedindo aumento de impostos.
O projeto do Sr. Gama Lima recebeu dois substitutivos:

¦ rum ha Comissão de Finanças, organizado pelo Sr. Castro
Meneses, com a inclusão das mensagens do Governador,

,5 como meio de impedir sub-repticiamente a sua aprovação e
doutro da Sra. Lígia Lessa Bastos, da Comissão de Educa-

... ção, que se limitou a modificar o projeto original, sem fu-
.'..gir à sua finalidade.

órgão na ausência do seu titu-
lar, Sr. Levi Neves, que estii
na Europa. A segunda etapa
foi a preparação do relatório
Castro Meneses, Incluindo as
mensagens, e a terceira consti-
tui-se na apresentação ao Pie-
nário de um requerimento pe-dindo preferência para a vota-
ção do substitutivo da Comis-
são de Finanças sóbre o da
Comissão de Educação, que tl-
nlia a preferência regimental.

A DISPUTA
r-,- A - jnanobra que possibilitou

a - rejeição das mensagens do
5 Governo, foi articulada pelos•t.:SrscGonzaga da Gama, Paulo
.Ribeiro e Geraldo Moreira el,"tève várias etapas."•"> • Tudo começou com a deslg-¦nação do Sr. Castro Meneses
.para relator da Comissão de

. Jinanças, obtida pelo Sr. Gon-
zaga dá Gama através do Sr.'¦'• Amaral Peixoto, que preside o

ISOLAMENTO

A primeira medida adotada-
pelas autoridades médicas foi
a de isolar completamente o
Distrito onde se maniíestou""o
surto da moléstia, proibindo
que as crianças se retirassem
para outras localidades antes
de serem submetidas a rlgoro-
so exame médico e vacinadas.
As autoridades policiais foram
solicitadas para vigiar as es-
tações de trem e rodoviárias a
fim de evitar que a ordem
fosse desobedecida.

A Secretaria de Saúde in-
formou que antes de sc esta-
belecer a medida de isolamen-
to da área atingida, muitas ía-
milias, temerosas do contágio,

Costa e
Silva vai
a Goiânia

Goiânia (Correspondente) —
O Ministro da Guerra, General
Costa e Silva, estará sábado, às
10 horas, cm Goiânia, para
inaugurar a campanha Ouro
Para o Bem do Brasil, e rece-
ber o titulo de Cidadão Gola-
nense, que lhe íoi conferido
pela Assembléia Estadual,

O Ministro da Guerra será
homenageado com um desfile
do 10.° Batalhão de Caçadores,
e após coquetel oferecido pelo
Comando dessa corporação, al-
moçará com o Governador
Mauro Borges e à noite deve-
rá comparecer ao banquete
oferecido pela Prefeitura eCà-
mara Municipal, no Salão No-
bre do Jóquei Clube.

levaram seus filhos para ou-
trás cidades vizinhas e aler-
tou que se uma dessas crian-
ças fôr portadora da doença
poderá transmitir a outras e
ocasionar nôvo surto.

O Secretário Luís Botelho
fêz um apelo às famílias das
crianças que apresentarem os
sintomas do mal para comu-
nica rem imediatamente ao
Posto de Saúde mais próximo
a íim de que a criança possa
ser atendida e medicada a
tempo de se salvar, e esclare-
ceu que os primeiros sintomas
do empo são: febre pouco
acentuada, inapetêncla, rou-
quidão e formação de placas
brancas ou cinzentas no véu
palatino.

Pacote vazio
é decepção
de Ministro

O Ministro da Saúde, Sr.
Raimundo de Brito, sofreu on-
tem grande decepção ao veri-
ficar que estava vazio o em-
brulho que recebera pelo Cor-
reio e que deveria conter uma
peça de ourivesaria portuguesa
reproduzindo uma imagem de
S, Cristóvão, que lhe foi envia-
da de Luanda, Capital de An-
gola.

O presente fora remetido pe-
la Sr.» Maria da Conceição
Serra de Paiva Nazaré, Direto-
ra do Centro de Assistência
Maternal Infantil de Luanda,
que no ano passado estagiou
na Maternidade da Secretaria
de Saúde do Estado da Guana-
bara.
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/NOVELA... FIQUE NATVRIO!
V. assiste as maiores novelas brasileiras e recebe primeiroás últimas notícias. O TV-RIO JORNAL será agora trans-

mitido mais cedo às 19:45. Na TV-RIO, com Heron Domingues
è Léo Batista, você recebe antes a notícia e o comentário.
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ODUVALDO VIANA, 0 MAIOR NOVELISTA BRA-
SILEIRO, TRAZ PARA A TELEVISÃO A NOVE-
LA RECORDISTA DE AUDIÊNCIA EM RÁDIO!

7MTIH
0 drama de "Ingela" a jovem condenada a angústia,
numa ilha maldita, a espera de um grande amor.
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',u AGENDA JB
TltKNS — Os trens elétricos paradores que se destinam a D, Pedra
II, nilo vlio parar hojo, dns 11 às 10 horas, nos estações de Sampaio
a*.Miinguolro, parando entretanto nas demais,

vvi:*pltciT0 — O Chefe do Serviço Mllltsr da 1.» Eegiló MlUt»r avl-
V.W no» convocndos que transferiram residências psra • auanaba-

ra e os Julgados aptos nn Inspeção de saúde em grau de recurso
quo dovcrAo so apresentnr dia 20, ks 7 horas, na Vlla Militar, sob
pena do serem considerados refrntárloi, * O Ministro da Querra
cütarn de volta hoje ao Rio. * Componentes do Batalhlo de Saúde
da Força Expedicionária Brasileira tem reunião amnnhll, no restau-
rnhte da Rua SAo Josó, 116, para um Jantai* de coníraternlaaçio. *
O Ministro da Querra aprovou o Plano Oeral de Convocação para o
Ministro da Querra aprovou o Plano Geral de Convocação para o
Serviço Militar em 1065. * A Eeoretarla da Querra marcou para
amanha o 5.° uniforme.

AKUONAUTICA — O Serviço de Evacuação Aeromedlca na B> Zona
Aérea transportou de Henrique Laje, Santa Catarina, para Floria-

. nâpolls, o 3,° sargento da Marinha, Bráe Drumond de Carvalho que'.'estava 
enfermo. * O Chefe do Serviço de RelaçOei Públloae, Coro-' nei Vnldir de Vasconcelos, cumprimentou o 1.«-Secretario da Em-

baixada da Françn, em Brasília, Sr. Pierre Fouchet pela Data Na-
clonnl dn Frnnçn.

. 1NAUGUKAÇAO — Na Justiça do Trabalho, Av. Almirante Barroso,
,.54, icrA Inaugurada hoje, As 17 horas, a Snla dos Advogados.

LANÇAMENTO — A Administração Regional d» PaquetA promov.
.' nmanhA, As 15 horas, no Solar Del Rei, o lançamento do livro de".. VIvaldo Ooaracl, Paqueti — Imagens de Ontem e Hoje.

CONGRESSO — De 18 a 24 de Julho de 1083 o IX Congresso Odon-
• tológico Brasileiro • II Internacional,

CATOLICISMO — Domingo, ks 18 horas, no Santuário Nacional d»
,, Adoração Perpétua, Matriz de Santana, será realizada a Hora San-
,,, ta da Guarda de Honra do Santíssimo Sacramento,

... ELEIÇÃO — As elciçOes para renovação da diretoria do Sindica-1 to dos Jornalistas Profissionais do Estado da Guanabara eeráo de
" 20 a 25 de Julho. As urnas funcionário de 8 ts 20 hora*.

' FILMES — A Embaixada da Polônia promove dia 20, As 21 horas.
...no Museu de Arte Moderna, uma série de filmes poloneses d*

,_ curta metragem.
¦ EXPOSIÇÃO — No hall do Teatro da Maison de France a exposi-
. ção de fotografias artísticas sabre Motivos Coloniais, de Raul'}.' TBrandâo. .

'*' 'SOLENIDADES — O Comando-Qeral da Policia Militar do Estado da*'Oun nabara aprovou o programa de solenidades do encerramento
do Curso dc Aperfeiçoamento de Oficiais, dia 21, às 10 horas, no
Quartel' do Regimento Marechal Caetano de Faria.

leilão — A Policia Militar realizará dia 26, às 9 horas, na ln-
vernadâ do Olaria, um leiláo de cavalos,

"' COMEMORAÇÃO — O Centro de Materials de Construcío comemora
hoje o seu cinqüentenário, com sessAo solene àa 18 horas, na Con-
federação Nacional do Comércio.

PRÊMIO — A Vnlfto Brasileira de Escritores criou um prímlo d»
poesia pnra Comemorar o Dia de Gonçalves Dias, a 25. Inscrlçõc»¦"nit entidade

'-'REUNIÃO — A Escola Nacional de EducaçSo Física e Desportos da"Universidade dò Brasil convocou uma reunlSo da Congregação para_j.o dia 25, ás 20 li 30 m.
.,.-. CONFERÊNCIAS — Hoje, As 18 horas, no Instituto Italiano de Cui-
... tura, o Professor Fernando Capecchl pronunciará a última coníerèn-

. cia sobro t_ Poesia de Mtchelangelo, * O Professor A. M. Brás da
, Silva faz conferência dia 20, às 17h30m, no Instituto de Estu-" dos Portugueses sôbre A Humildade de Raul Brandão. * Hoje, As

17 horas, no PEN Clube do Brasil, conferência do Sr. Pascoal Car-los Magno sôbre O Teatro de Machado de Assis. * O arquiteto Gil-
.berto Correia fará hoje, ès 16 horas, no Teatro de Bolso, uma con-. ferência sôbre Decorações de Interiores, a convite do Curso de De-. • corações de Heloísa Lace.

ADIAMENTO — Foi adiada para domingo, às 21 horas, % abertura
, do Ano Rotárlco, com o lançamento da ópera Cela doa Cardeais,

uo Teatro Municipal.
'•' POSSE — Hoje, As 17 horas na Sociedade Brasileira de Fllosona,h -Praça da República, 54, l.o andar, posse do escritor Dlomedes San-'- tos. autor de Vibração no Infinito e Anseio 'da Alma, livros de' poemas.

ENTREVISTA — No Ministério da Marinha, hoje, às 17 horas, en-
trevista coletiva à Imprensa, do Ministro da Marinha Almirante Er-¦ nesto de Melo Batista.
_"ARTIDA — Partirá às 23 horas de hoje o Ministro do Exterior, Sr.Vasco LeitAo da Cunha, para Washington, a fim de tomar parte nu/Reuniáo do Consulta dos Chanceleres Americanos, dia 21.
MARINHA — Dia 21, às 10 h. 15 m o Comandante do i> Distrito
Naval, Vice-Almirante Silvio Monteiro Moutinho, colocará flores
Junto ao Monumento aos Mortos da Segunda Guerra, em homena-
gem aos mortos da Marinha de Guerra do Brasil. O oto contara-, com a presença de autoridades civis' e militares. * Em Julho 

'de
.1914, sendo Presidente da República o Marechal Hermes da Fou-

„ 
'eeca, o Ministro da Marinha o Almirante Marques de Leão, foi

j* cilada a Flotilha de Submarinos, Integrada pelos submarinos F-l,
F-3 e F-5. Nestes 50 anos de sua existência vem a atual Força de' - Submarinos desenvolvendo grande atividades no sentido de ades--'.•.trar a Esquadra Brasileira na guerra anti-submarina. A constante--.--renovação de táticas nesse setor naval foi acompanhada com ln-

r-teròsse e dedicação pela Força nfio só através da substituição p_-
,i riódica de navios como no adestramento de suas guarnições. Suu-

marinos Tupi, Tlmbira, Tamoio, Humaitá, Riachuelo, Bahia e Riu
... Grande do Sul são nomes que impuseram respeito e admiração ein
.. toda a Marinha. * O Almirante Melo Batista, titular da Pasta Uu"Marinha, baixou atos dispensando o Capltão-de-Mnr-e-Guerrsv Mirio¦"Carlos de Campos Esposei das funções de Vice-Diretor davEscoia'•'de Guerra Naval; Capltão-de-Corveta Roberto Gama da Silva, das

funções de assistente de Comandante do Centro de Instrução Al-
mirante Vandenkolka e Ernânl Goulart Fortuna das funções de
Imediato do Centro cie Instrução Almirante Tamandaré; deslgnan-
do os CapltSes-dc-Corveta Murilo Otávio Fortes de Azevedo paraexercer os funções de Chefe do Serviço de Sinalização Náutica da
Nordeste; Carlos Horácio dos Santos para exercer as funções ue
Adjunto da Subchefla de Informações do Estado-Maior da Arma-
da. * Apresentaram-se ontem ao titular da Pasta, por haverem
assumido e passado, respectivamente, o cargo de Comandante do
navlo-varredor Javarl, os Capltães-Tenentes Manuel Simões Macha-
do e Carlos Alberto do Vale Mllanez.
TEMPO — Brasília — tempo bom com nebulosidade; temperatura

, estável, noite fria; ventos de leste a norte fracos a moderados; vi-sibilidade boa; máxima, 24.3; mínima, 13.2. Recife e Salvador —
tempo instável, chuvas esparsas; temperatura estável; ventos de*,•¦ rui a leste fracos a moderados; visibilidade boa. Belo Horizonte — '

, tempo bom com nebulosidade; temperatura estável, noite fria;
! ventos do leste o norte fracos a moderados; visibilidade boa. São
;,Paulo — tempo nublado, passando a Instável com chuvas; tempe-

ratura em declínio; ventos variáveis fracos a moderado, virando
,.quadrante sul a oeste moderados com rajadas; visibilidade boa a*. moderada. Curitiba — tempo instável com chuvas, trovoadas es-.. parsas; temperatura em declínio; ventOB de sul a oeste moderados'"com rajadas; visibilidade boa a moderada. Rio de Janeiro e Guana-
_ bara — tempo bom com nevoeiros pela manhã, passando a lnstávolcom chuvas; temperatura em elevação declinando após; ventos va-'rláveis fracos a moderados, virando quadrante sul a oeste modera-dos com rajadas; visibilidade, boa saldo durante o nevoeiro.

Análise Stnõtlca do Mapa — Está passando rapidamente umanova frente fria pelos Estados do Sul, que deverá atingir o Estado"üa. Guanabara nas próximas 24 horas com tempo instável, chuvase declínio acentuado da temperatura. Ao norte da frente o tempose manterá bom.
Região salineira fluminense — tempo bom com nebulosidade

..-¦variável; nevoeiro pela manhã e névoa seca de dia. Nas próximas
jfir-24 horas a nebulosidade aumentará progressivamente devendo se
jjiljlnstablllzar ligeiramente, o tempo, com chuvas prefrontals entre
I.fexta-felra e sábado. Nota — o tempo até o íim'do mês deverá ,V' 'pcorrer mais seco que na primeira década, l*elo aspecto da* cir-
};,! pulaçáo nas latitudes médias deverão ocorrer apenas, até dia 31 1
IHl.f*. 2 dias de chuvas frontais, predominando periodo mais seguidos¦-.. • pem chuvas e com névoa seca. O mês de Julho será portanto, em
jjlil total de chuva, ligeiramente acima do normal.-{.' ji Região salineira nordestina — tempo nublado, nebulosidade va.
1 tlável. Nota — Devido à fraca atividade da frente fria polar nó
!,:; W do Pais, depois da primeira década do mês, o tempo até o dia
ijl ií1 deverá ocorrer com menos freqüência de dias chuvosos. O mês
Si -fle Julho, por isso, terá chuvas normais ou pouco abaixo da nor-i . mal, em total e em número de dias chuvosos.
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Aumento aprovado pela SUNAB eleva
em Cr$60 o quilo da carne bovina

y

Reunido sob a presidência
do Sr. Arnaldo Gomes Ta-
veira, o Conselho Delibera-
tivo da SUNAB aprovou on-
tem aumentos de Cr$ 20 e
Cr$ 30 os preços dos diantei-
rús e traseiros da carne bo-
vina, pára venda no comer-
cio atacadista, o que ac&rre-
tara, como reflexo mais
imediato, um aumento tí3
CrS 60, por quilo, para o con-
sumidor.

Tairism os varejistas que
a, SUNAB venha a tabelar
a carne bovina, como con-
seqüência dos estudos sôbre
a precariedade de a fórmula
CLD (custo-lucro-despesa)
controlar os reajustamentos
dos preços. Alegam que o

produto se mantém estável,
inclusive na época da entres-
safra, quando o quilo da al-
catra oscilou entre Cr.? 700
e Cr$ 800.
CAFEZINHO

O Sindicato dos Hotéis e
Similares esclareceu ontem
que o preço do cafezinho
continua a ser de Cr$ 15, in-
formando que qualquer rea-
justamente só poderá ser
decidido pela diretoria do
órgão. Revelou que haverá
reunião na próxima semana
para debate do assunto,
acreditando-se que os recen-
tes aumentos. do açúcar e
café acarretarão a elevação
do cafezinho para Cr$ 20.

Lacerda quer Relatório
da oscilação dos preços

O Governador Carlos Lacerda
determinou ontem às 22 Admi-
nistrações Regionais que lhe
apresentem, quinzenalmente,
completos relatórios sôbre as os-
cilações nos preços dos produ-
tos de primeira necessidade,
Instruindo, ao mesmo tempo,' a'Secretaria de Segurança para
fiscalizar o cumprlmeto das ta-
belas fixadas pelo Governo.

Reunido durante duas horas
com Administradores Regionais,
os Secretários de Segurança, Co-
ronel Gustavo Borges, e de Go-
vênio, Sr. Célio Borja, e o Sr.
Hélio Beltrão, o Governador
Carlos Lacerda traçou normas
para a campanha destinada a

normalizar o problema do abas-
tecimento de gêneros alimenti-
cios à Guanabara,

COM INDUSTRIAIS

O Governador Carlos Lacer-
da também esteve reunido com
industriais do setor de alímen-
tação, os quais anunciou a dis-
posição do Estado de dar prlori-
dade & indústria de alimentação
e pesca.

Na próxima semana, o Sr.
Carlos Lacerda deverá avistar-
se com lideres do comércio var
rejista e atacadista, para man-
ter contatos visando à solução
do problema do abastecimento.

Lavoura canavieira do
Nordeste está em crise

Recife (Sucursal) — O Dl-
retor do Sindicato da Indús-
trla do Açúcar, no Estado de
Alagoas, Sr. Evaldo Inojosa,
disse ontem, em Recife, que
600 mil trabalhadores na agro-
Indústria alagoana poderão fl-
car sem receber seus salários,"caso o Banco do Brasil não
reinicie o pagamento da su-
plementação semanal ao íl-
nanciamento às usinas".

Depois de informar que en-
vtara telegramas ao Presiden-
te do Banco do Brasil, e ao
General Antônio Carlos Mu-
rlci, comunicando a situação,
o Sr. Evaldo Inojosa disse que
comerciantes alagoanos pro-
gramam viagem a Brasília, pa-
ra solicitar providências ao
Govêrno, visando à solução

definitiva do problema do íl-
nanciamento. '

Agravou-se nos últimos dias,
a crise na lavoura pernam-
bucana, onde alguns usineiros
e fornecedores vinham pagan-
do a seus trabalhadores ape-
nas três ou quatro dias da
semana. Informa-se que a si-
tuação é resultante da sus-
pensão do precário financia-
mento.

Os usineiros pernambucanos,
no entanto, Já foram informa-
dos de que o Presidente Castelo
Branco encarregou o Ministro
do Interior, General Cordeiro
de Parlas, de entrar em con-
tato com o Banco do. Brasil,
e resolver o problema do fi-
nanciamento à. lavoura cana-
vieira de Pernambuco e Ala-
goas.

Escassez de alimentos
no interior fluminense

Niterói (Sucursal) — O Se-
cretário de Agricultura do Es-
tado do Rio, Sr. Freire de Mo-
rais, informou que o Departa-
mento de Assistência Econômi-
ca à Lavoura (DAEL) iniciará
no íim do mês a venda de gê-
neros alimentícios aos lavrado-
res do interior fluminense.

Disse que a medida se impõe
para evitar que o homem do
campo venha a passar fome,
pois são grandes as dificuldades
de abastecimento no interior,"onde há escassez de gêneros
alimentícios e os preços cobra-
dos são exorbitantes".

PROGRAMA

O Sr. Freire de Morais acen-
tuou que a venda de alimentos
faz parte do programa de au-
xilio ao lavrador que a Secre-
taria de Agricultura iniciou e
revelou que anteriormente o
D e partamento de Assistência
apenas vendia implementos
agrícolas a preces de custo.

Acrescentou que resolveu ven-

der gêneros alimentícios dire-
tamente ao lavrador, depois de
verificar, em viagens de inspe-
ção, as dificuldades do homem
do campo em adquirir alimen-
tos, não só pela escassez que se
registra no interior como pelos
altos preços cobrados pelos co-
merciantes.

CAMPANHA

O Secretário de Agricultura
disse ainda que estão sendo be-
neficiadas, numa usina do Ml-
nistério da Agricultura, em Rio
Bonito, cerca de cinco mll .a-
cas de arroz procedentes da Fa-
zenda de Italva, pertencente ao
Govêrno estadual, para venda
direta ao consumidor dentro de
20 dias.

Acentuou que com a venda de
arroz será iniciada uma campa-
nha orientada pela Secretaria
no sentido de procurar abaste-
cer' o território fluminense —
ou melhorar o abastecimento
— através de recursos orlun-
dos do próprio Estado.

Importação de sal ainda
depende de levantamento

O Presidente do Instituto.
Brasileiro do Sal, Sr. José'
Ferreira de Sousa, informou
ontem, ao JORNAL DO BRA-
SIL, que a importação de sal
está na dependência do levan-
tamento dos estoques do Nor-
deste e Estado do Rio, que
são levantados por técnicos
Instruídos para encerrar sua
missão, na próxima semana.

Garantiu o Sr. José de Sou-
sa que a importação é cer-
ta, principalmente em conse-

. qüência das fortes chuvas no
Nordeste, assinalando que os
dados das pesquisas realizadas
em Areia Branca, Mossoró,"
Macau e Cabo Frio servirão
de base á fixação da quantl-
dade de sal a ser Importado.

Curso de
cicerone
para garotos

Recife (Sucursal) — Teve
início na tarde de ontem em
Olinda, o Curso de Cicerone,
com a duração de 90 dias, des-
tinado a ensinar boas manei-
ras e história da cidade a 70
meninos do Alto da Sé, que
orientam turistas, levando-os
a visitar os recantos principais
de Olindn.

Os meninos de Olinda, que
antes gozavam da amizade de
um padre que lhes contava
histórias e lhes ensinava datas
históricas, receberão agora en-
sinamentos do Curso de Cice-
rone promovido pela Diretoria
de Turismo da Prefeitura de
Olinda e venderão publicações
por conta própria-:'1*

Leitão
recebe
Núncio

O novo Núncio Apostólico no
Brasil, D. Sebastião Bagglo, foi
recebido ontem no Itamarati,
em audiência especial, pelo
Chanceler Vasco Leitão da
Cunha, a quem apresentou a
cópia figurada de suas creden-
ciais, que serão levadas ao Pre-
sidente Castelo Branco nos pró-
ximos dias.

No encontro com o Chance-
ler, disse.o Núncio que trazia
bênção especial do Papa Pau-
lo VI para o povo e o Govêr-
no do Brasil, que externará
quando fór recebido pelo Pre-'
sidente Castelo Branco.

AVISOS RELIGIOSOS

A SAO JUDAS
TADEU

Agradeço graça alcan-
cada — P. Roberto.

Leme promove reuniões
para aumentar produção

O Ministro da Agricultura,
Sr. Hugo de Almeida Leme,
promoveu ontem diversas reu-
nlões vespertinas para debates
de problemas ligados ao aumen-
to da produção nacional. Os re-
sultados dos encontros serão
divulgados hoje.

Os mais Importantes assuntos

abordados referem-se ao grupo
da mandioca, preços mínimos a
levantamento da produção dos
Estados. O Ministro Hugo Le-
me também reuniu-se com re-
presentantes da FAO e acertou
detalhes da realização da Se-
mana de Agricultura e Alimen-
tação.

Minas apoia a tese
da descentralização

Belo Horizonte (Sucursal) —
O interventor da SUNAB em
Minas, General Astolfo Ferreira
Mendes, apoiou ontem a tese do
Presidente da República de que
a centralização é um dos prin-
cipais problemas do abasteci-
mento, assegurando, ao mesmo
tempo, que não permitirá qual-
quer majoração nos preços de
qualquer produto em Belo Ho-
rizonte.

O General Astolfo Mendes
Informou que espera receber
hoje da Secretaria do Governo
a minuta do convênio a ser
assinado entre a Delegacia Re-
gional da SUNAB e o Govêrno
de Minas, para a solução do
problema do abastecimento no
Estado.

NAO HA CRISE

O General Astolfo Ferreira
Mendes informou que o proble-
ma de abastecimento nas cida-
des de Podso Alegre, Uberaba,
Pará de Minas e outras que se
interessaram pela instalação de
delegacias municipais da SU-
NAB, contando com o auxílio
dos Delegados de Polícia, está
resolvido.

Em Belo Horizonte — acres-
centou o General Astolfo Fer-
reira Mendes —, não há crise
de qualquer produto, embora
estejamos tentando conseguir
uma redução no preço da car-
ne. Enquanto estiver na SUNAB,
não permitirei qualquer majo-
ração nos preços de qualquer
produto.

INDICAÇÃO

O veterinário José Leão, do
Departamento de Produção
Animal, será nomeado, nas pró-xirnàs horas, para a Presidência
da Comissão Coordenadora do
Abastecimento, recentemente
criada por decreto do Governa-
dor Magalhães Pinto, segundo
informações prestadas ontem
ao JORNAL DO BRASIL peloSecretário Roberto Resende.

Dessa Comissão Coordenado--
ra do Abastecimento farão par-te a i n d a um representante
das Secretarias da Fazenda,
Segurança Pública, Agricultura

e Trabalho, além de um mem-
bro a ser indicado pela Com-
panhia Distribuidora da Pro-
dução.

Giulite Coutinho recebe
troféu por campanha para
aumento das exportações

O industrial Giulite Coutinho, responsável pela reali-
zação de campanha na Europa para a melhor colocação
de produtos brasileiros, recebeu ontem, em solenidade co-
memorativa do Dia do Comerciante, realizada na Con-
federação Nacional do Comércio, o troféu Mascate, Insti-
tuido pelo Departamento Nacional do SENAC para pre-miar, anualmente, o melhor vendedor do comércio carioca.

Ao analisar as causas do fraco movimento das expor-
tações, o Sr. Giulite Coutinho responsabilizou o Govêrno
e os homens de empresa, "o primeiro porque não cria con-
dições propicias à formação de uma cadeia de exportação
e os segundos porque só se lembram do mercado externo
quando as suas vendas fracassam no Brasil".

INFORME DA PRODUÇÃO MAiS CAUSAS
O Delegado Regional do Ml-

nistério da Agricultura, Sr.
Antônio Paulinell de Carva-
lho, informou ontem ao JOR-
NAL DO BRASIL que enviará
hoje ao Ministro Hugo Leme o
relatório sôbre a situação da
produção de gêneros alimenti-
cios em Minas Gerais.-

O Departamento de Promo-
çáo Agropecuária fêz, na noi-
te de ontem, o estudo sôbre oa
produtos que poderão ser
enviados para outros centros
consumidores, conforme deter-
minação do Ministro da Agri-
cultura. ,

Levantamento
Além do estudo sôbre os pro-

dutos que poderão ser envia-
dos para outros centros consu-
mldores, o Delegado Regional
do Ministério da Agricultura
enviou ao Ministro Hugo de Al-
meida Leme um levantamento
das condições de armazena-
mento e os preços vigentes em
cada região de Minas Gerais.

O Sr. Antônio Paulinell ds
Carvalho recebeu o telegrama
do Ministro Hugo Leme, às 18
horas de ontem, mandando
Imediatamente que os órgãos
técnicos de çua repartição
cumprissem as determinações
no prazo mais rápido possível.
PRAZO

Em seu telegrama, o Ministro
Hugo Leme pede que o levan-
tamento da situação da pro-
dução em cada região seja fel-
to em 15 dias, mas o Sr. Antô-
nio Paulinell de Carvalho, de
posse dos dados fornecidos pelo
Departamento de Promoção
Agropecuária, diz que o man-
dará hoje.

Para fazer êsse levantamen-
to, o Delegado Regional do
Ministério da Agricultura, não
manteve qualquer contato com
o Interventor na Delegacia da
SUNAB.

Disse ainda o Sr. Giulite Cou-
tinho que as exportações são
prejudicadas pela instabilidade
do valor do dólar de exporta-
ção. que não dá segurança ao
industrial para planejá-la,
acrescentando que outra falha
importante é a falta de apoio
no sistema de financiamento,"indispensável a qualquer Na-
ção exportadora".

DR. JOÃO ORTIZ MONTEIRO
(Cavaleiro de São Paulo)

(FALECIMENTO)

+ 

Diana Patto Ortiz, Sr. e Sr.» José Bernardo Or-tiz Monteiro, Edith Ortiz, Sr. e Sr." José OrtizPatto, esposa, filhos, irmã e cunhados do —
DR. JOÃO ORTIZ MONTEIRO —, comunicam
seu falecimento, e convidam parentes e amigos

para o sepultamento no cemitério de São João Batistahoje, dia 17, às 16 horas, saindo o corpo da capela RealGrandeza. (P

MARIA IZABEL PINTO
(MARIC OTA )
MISSA DE 7.° DIA

+ 

Sua familia. na impossibilidade de agrade-
cer pessoalmente a todos que a conforta-
ram por ocasião do falecimento de MARIA
IZABEL PINTO, vem, por meio deste, agra-

decer e convidar parentes e amigos para a missa
de 7.° dia que manda celebrar na Igreja de São
João Batista, sábado, dia 18, às 8h30m.

Nair Rodrigues Teixeira
' 

(ANIVERSÁRIO DE .NASCIMENTO)
Dr. Oscar Rodrigues Teixeira e demais parentes convidam

para a missa de aniversário de nascimento, que farão celebrar
em sufrágio da alma de sua querida mãe, irmã, cunhada e tia— NAIR, amanhã, sábado, dia 18, as 10h30m, no altar-mór daIgreja de N. S.» da Conceição e Boa Morte, na Rua do Rosa-rio, esquina Av. Rio Branco. Antecipadamente agradecem ocomparecimento.

PROFESSOR LUIS FREIRE
(1.° ANIVERSÁRIO)

+ 

Branca Palmeira Freire;, Capitão-de-Fragata Enge-nheiro Naval Thales de Barros Freire, esposa e filhos
(ausentes); Célia Freire d'Aqulno Fonseca e filhas
(ausentes); Tenente-Coronel Everaldo Breves, esposa
e filhos; Dr. Ivan da Mota e Albuquerque, esnòsa e
filhos (ausentes); Dr. Marcos de Barros Freire, 

"esposa
e filhos (ausentes); Dr. Sylvlo Monteiro Carneiro Campello eesposa, e Lúcia Freire Alves, convidam parentes e amigos paraassistir a missa que farão celebrar amanhã, sábado, dia 18, ás11 horas, na Igreja de São Francisco (Largo de São Francisco),
pela alma de seu inesquecível esposo, pai, sogro, avô e irmão —
LUIS — agradecendo antecipadamente aos que comparecerem
a êsse ato de fé cristã.

VLADIMIR NOSEK

+ 

Sua esposa convida seus amigos para assis-
tirem à missa que será celebrada em inten-
ção de sua alma, sábado, 18 de julho, às 10
horas, na CHRIST CHURCH, Rua Real

Grandeza, 99, Botafogo.

DR. JOÃO DE SOUZA BARROS
(FALECIMENTO)

+ 

Viúva João de Souza Barros; Antônio Martins Fontoura Borges, senhora e filho;
Adolpho Martins Borges, senhora, filhos, genros e noras; Vlrmondes Martins Bor-
ges, senhora, filho e nora; João Machado Borges, senhora, filhos e noras; Dr.
José Mariano'de Moraes, senhora, filhos, genro e noras; Joaquim Borges Júnior,
senhora, filhos e genros; Viúva Dr. Orlando Alves Aranha, filhos, genro e nora;

Viuva Dr. Mario de Souza Barros, filha o genro; esposa, irmãos, cunhados'e sobrinhos
comunicam o falecimento do seu querido BARROS, ocorrido ontem, ãs 12 horas, e
convidam os parentes e amigos para assistirem o seu sepultamento hoje, dia 17, às 9
horas, saindo o féretro da capela principal do cemitério de São João Batista (Rua Ge-
neral Polidoro), para a mesma necrópole. (P

— O empresário também tem
culpa, pois só se lembra do mer-
cado externo quando suas ven-
das fracassam no Brasil. Es-
barra, então, com o primeiro
problema, que é o desconheci-
mento total das possibilidades
do seu produto lá fora. Não es-
tá preparado para produsir mais
do que oito horas diárias, apro-
veitando melhor a capacidade
ociosa das fábricas para ex-
portarem.

Continuarão suspensos por
dez dias os cortes de luz
em sete cidades fluminenses

Niterói (Sucursal) — A Comissão de Coordenação do
Racionamento no Estado do Rio, reunida com o Almirante
Miguel Magaldi, decidiu ontem manter por mais dez dias
a suspensão dos cortes de energia elétrica em Niterói, São
Gonçalo, Petrópolis, Magé, Três Rios, Maricá e Itaborai.

A companhia concessionária pretendia restabelecer os
cortes de energia por duas horas diariamente, mas o Se-
cretário de Energia, Almirante Heleno Nunes, depois de
inspecionar as barragens que abastecem suas usinas gera-doras, resolveu manter a suspensão do racionamento.

o Secretário de Energia conge-
lou diversas dotações federais
consignadas pelos órgãos da
União à conta das Centrais
Elétricas Fluminenses.

NORTE

O Subcoordenador do Racio-
namento, engenheiro Luis
Zaidman, declarou que, embo-
ra os primeiros dias de estia-
gem tenham diminuído as des-
cargas dos rios que alimentam
as usinas, a situação da barra-
gem de Areai é satisfatória. No
Norte do Estado a suspensão
dos cortes também foi man-
tida.

A barragem de Macabu vem
baixando seu nível numa mé-
dia de três centímetros diários,
continuando, porém, dentro dos
níveis calculados pela Comis-
são de Racionamento, permi-
tindo que seja mantida a sus-
pensão.

COMPRA

O Govêrno fluminense depo-
sitou. ontem â conta do BNDE
a importância de CrS 2 bilhões,
como pagamento da primeira
parcela da dívida assumida
pelo Estado do Rio com acom-
pra, no Japão, da Usina Ter-
melétrica de Campos.

A divida foi assumida du-
rante o Govêrno Roberto Sil-
veira e sua primeira parcela
foi saldada ontem. Para tanto,

México não
fixa lugar de
Cuauhtemoc

O Adido Cultural da Embai-
xada do México no Brasil, Sr.
Sérgio Caldez, disse ontem ao
JORNAL DO BRASIL que não
tem objeções a fazer à mudan-
ça . da estátua do Imperador
maia Cuauhtemoc, da Curvada
Amendoeira, no Flamengo, "já
que a mudança não diminuirá
o sentido do presente feito pe-
lo México ao Brasil".

A estátua de Cuauhtemoc —
que pesa três toneladas e cuja
transferência só foi efetuada
depois do envio, pela SURSAN,
de um ofício à Embaixada do
México, comunicando a provi-
dência — deverá ser colocada
num pedestal na Avenida In-
fante Dom Henrique, no Ater-
ro da Glória.

INSTITUTO BRASILEIRO DO CAFE
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.° 64/11

Chamamos a atenção dos interessados para a Concor-
rência'Pública n.° 64/11. que será realizada no dia. 23 do
corrente mês, às 15 horas, na Divisão do Material e Trans-
portes deste IBC. à Rua Sacadura Cabral n.° 208, para o
fornecimento de barbantes fios de algodão 12/5 e 10/4 em
rocas de 600 grais/, cujo Edital está publicado no Diário
Oficial do Estado da Guanabara de 3 deste mês de julho,
às páginas 12 646 e 12 647. Qualquer Informação poderá ser
obtida na Seção de Compras da mesma Divisão, no en-
derêço acima, de 14 às 16 horas,

Rio de Janeiro, 16 de julho de 1964.

JOSÉ GOMES RIBEIRO FILHO
Chefe da Divisão do Material e Transportes

<P

Banco Boavista S. A.
75.° Dividendo

Na sede social, na Praça Pio X n.' 118-A (Seção de
Valores, subsolo), a partir de 20 do correhte, das 12 às
15 horas, serão pagos os dividendos relativos ao 1.° se-
mestre de 1964, a razão de Cr$ 30,00 por ação.

Para percepção desse rendimento, face à Lei 4154 da
28-11-1962, os acionistas ao apresentarem suas ações pode-
rão optar:

1.° — Pela identificação, caso em que terão de íorne-
cer carteira de Identidade e declaração de propriedade, em
quatro vias, devidamente preenchida e assinada, em im-
presso que será fornecido pelo Banco. No ato do paga-
mento será descontado o Imposto de renda de 28%
mais 5%.

2.° — Pelo anonimato, caso em que será descontado o
imposto de renda de 45% mais 5% mais 15% (Emp. Com-
pulsórlo).

Os acionistas que tiverem suas ações depositadas neste
Banco também terão de entregar preenchida a declaração
de propriedade, em quatro vias, se optorem pela 1.» hipó-
tese. Se preferirem a 2.» hipótese, deverão manifestar o seu
desejo por escrito.

A falta de apresentação da declaração de propriedade
até o dia 13 de agosto de 1964, será entendida como opção
pelo anonimato, sendo recolhido o imposto com aK taxação
correspondente.

Rio de Janeiro, 13 de julho de'1964.

BANCO BOAVISTA S. A.
a.) FERNANDO MACHADO PORTELLA

Diretor-Superintendente

'
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Juarez Távora aplicará no Segurança
ièkrdeste e em Minas Gerais

Cr$21 bilhões pelo DNOCS

, Jornal do Brasil, 8..»-feira, 17-7-6*, lfi cad. — 15

vai editar
boletins

Taurino afirma

1

\:i-í

(C/i *.ra aespaono üe ontem a tarde com o Ministro Juarez A Secretnrla de segurançaI Tftvqra, o Presidente Castelo Branco assinou decreto esta- da Guanabara, através da As-.4 helecendo o nôvo plano preferencial de obras do DNOCS, sessoria de Relações Públicas,segundo o qual, ainda êste ano, serão investidos CrS 21bilhões nos Estados do Nordeste e de Minas Gerais.
Neste plano, que servirá de base à elaboração do PlanoEienal 64/65 destacam-se obras para a ampliação de sis-temas de abastecimento de água, da aoudagem existente,inclusive aproveitamento hidrelétrico e para a implan-ta£ão de sistemas de irrigação.
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EXPOSIÇÃO

Antes de submeter o Plnno
„;;;,á aprovação do Presidente, o
o:?MIíi!stro da Viação, Marechal
S Júhfèz Távora, ressaltou quealem das vantagens já decla-

i-adas èle áerviíá conio mola
mestra para o incremento da

—•-.produção agrícola e pastoril,
r&:da..ipiscioultura e o reflorcsta-

.-¦;. monto das regiões que por éle- ¦ serão beneficiadas.'Sr. Disse ainda que no progra-
,. 

'ima, 
,as iprioridadcs determina-

^; das, _ abrangem os empreendi-
cimento de água (afirmou queatendam âs maiores parcelas
populacionais.

Sôbre o problema do abaste-
.. ciihento d'água Jáfirmõu queati-ávés do Plano, o Brasil, que

;-¦ tem apenas 32% de sua popu-'.;lação servida ipor redes de
."^abastecimento de água, assim'^mesijio em precário estado de
a;; funcionamento, verá esta ci-"'.'fra aumentar consideràvelmen-
^r'te'.até que atinja o nivel sa-'' tisfatório.

PIRANHA, NÃO
- O Plano estabelece a acelera-•ção das obras de implantação

dos sistemas de irrigação do
Baixo Jaguaribe, Lima Campos,
Vale do Curu, Vale Acaraú,
Várzea do Boi, Caldeirão, Valo

..'dõ.Parnaíba, Baixo Açu, Alto
Piranhas, Várzea do Sousa, Ita-

.^.baiana, Poço da Cruz e Ja-
3;,curlci.Estabelece também a inclu-¦'• são:clo combate à piranha c o

aumento da diversidade de pei-ses nos açudes e, no Estado do
U Alagoas, além da construção

. j çie grande número de poços tu-
i^-buiares, inclui o abastecimen-

to de água aos Municípios de
Arrtpiraca, Quebrãngulo e San-
tana do Ipanema. Vão ser

___, também atacadas as obras .vi-
.^..sáüdó à ampliação hidrelétri-
...ca..iibs açudes de Estreito, Ja-

s .curjçi, Poço da Cruz, Boqueirão
das Cabaceiras, Mãe Dágua,
Orós, Caxitoré, Pehtecostes,
Araras, Banabuiú e Vale do
Parnaiba.
BAHIA E CEARA

Na Bahia, as obras de abas-
tecimento de água incluem as
cidades de Alagoinhas, Araci,
Caetitc. Feira de Santana, Je-
quié, Santa Teresinha, Seabra,
Valente e Senhor do Bomflm.• Os açudes públicos de Adusti-••¦ na;- Araci, Cearima, Cocorobó,

f Jacui-iri, Quicê, Rio Brum-ado•.o Tremedal, integram o Plano
Prioritário, bem como a xea-¦-.. lização de açtidagem em coope-

ração e perfuração de poços
para captação de água.

As obras no Ceará incluem:
Abastecimento de água em
Acoplara, Cratéus, Juazeiro do
Norte, Miassapê, Messejana,
Morada Nova, Novas Russas,
Pentencostes, Tauá e Várzea
Alegre e também os açudes pú-blicos de Aires de Sousa, Ara-
ras, Banabuiú, Lima Campos,
Orós, Pentencoste e Caxitoré.
Prevê também perfuração de
poços e serviços de açudagem
cm cooperação com o Govêr-
no Estadual.

editará boletins especiais, con-
tendo inúmeras informações
relativas ft, segurança públicae, pelas normas baixadas, tôdu»j
as repartições daquela Pasta
deverão fornecer subsídios pa-ra o boletim oficial.

As repartições designarão um
funcionário para colaborar coma Assessoria, coletando as ma-
térlas de interesse público, co-nio programas do Departamen-
to de Trânsito, resultados riebatidas policiais, andamento deinquéritos, sistemas de atendi-
mento do público etc.

Professores

MINAS E PARAÍBA
Em Minas o Plano atinge os

açudes de Bico da Pedra e Es-
treito, bem como a implanta-
ção de ipoços e abastecimento
de água para os Municípios de
Coração de Jesus e Montes'
Claros.

Na Paraíba, o abastecimen-
to de água atenderá às Cidades
de Belém, Brejo da Cruz. Cn-'
jãzeiras, Caiçara, Esperança,
Ibiara, Picui, Pombal, Remigio,
Santa Rita, Patos, Bananeiras
e Malta-. Serão atacadas as
obras dos açudes públicos de
Boqueirão das Cabaceiras, Ca-
cimba da Várzea, Engenheiro
Ávidos, Mãe-D'Agua, Riachào
dos Cavalos, Serra Branca e
São Gonçalo. Será t a m bém
construidã uma ponte sôbre o
Rio Picui, e levadas a efeito
obras de açudagem em coope-
ração.

PERNAMBUCO E PIAUÍ

Os açudes públicos de Baixio,
Barra, Cachoeira, Custódia, Ga-
ranhuns, Poço da Cruz e Seco
estão incluídos como sendo
planos específicos para Pernam.
buco, bem como o ampliação
de capital para o abastecimen-
to de água nos municípios de
Arco Verde, Caruaru, Flores-
ta, Pernamirim, Salgueiro, Sâo
Caetano, Surubim e Tabira,
além da perfuração de poçostubulares e obras de açudagem,
em cooperação com o Governo
do Estado.

No Piauí, o abastecimento tle
água atingirá Floriano, Oeiras,
Parnaiba, Pedro n, Picos, Pirl-
piri, Regeneração e Teresina.
Na açudagem serão atacadas as
obras dos açudes de Barreira,
Boa Esperança, Caldeirão, Co-
cal, Ingázeiras, e Mamoeiro,
além das barragens vertedou-
ras nos Vales do Poti, Longa,
Canindè e Gurguéia. Serão
também construídas pontes nas
rodovias Picos-Bocaina e Picos-
Floriano. •

RN E SERGIPE

tem
insultos

ri? Or Conselho Universitário
tíüs. 'Universidade do Brasil
distribuiu ontem nota .ofi-¦ciai,- protestando centra o
tópico inserido em matutino
cio Rio, ontem, pela Frente
tia -Juventude Democrática,
em gue "são atacadas.a
hom'a e a honorabilidadé da
Universldade e de seus pro-
fessôres".

: Diz a nota que o Ccnseihò
resolveu manifestar a sua
repulsa, diante de tais .pro-
cesgasj de ataque "que mal
escondem as intenções de
desmoralização das institui-
ções e o desprestígio da au-
toridade, num momento em
que a Universidade, èm pie-na consonância com os pro-
pósitos tio atual Governo,
busca, a reforma, de sua es-
trutuhi, a implantação da-ordem, do respeito à hierar--quia- e à restauração da dig-
nidade na vida nacional".

Além dos açudes públicos de
Carnaúba dos Santos, Itans,Japi. ir, Mendobim, Oiticlca,
Parelhas, Sabugi e Umarizal,
as obras de abastecimento doágua abrangem os municípios
de Acari, Açu, Currais Novos,
Jardim do Seridó, Macaiba,
Mossoró, Parelhas, Parnaminm
e Pau dos Ferros. Será incre-
mentada ainda no Rio Grande
do Norte o sistema de irrigação
nas várzeas do Rio Açu.

Em Sergipe os investimentos
programados são os seguintes:
abastecimento de água para osMunicípios de Aquidabã, FreiPaulo, Lagarto, N. S. das Dores.N. S. da Glória, Riachão dosDantas e Tobias Barreto; am-
pliaçSo do açude público Lagoado Rancho; perfuração de po-ços e construção de pontes naRodovia Tobias Barreto—Sa-
mambaia.

No decreto presidencial, foiestabelecido, ainda, que as obrese serviços do plano preferencialdo DNOCS deverão sei- executa-das cm progamas anuais, refor-
çadas as dotações orçamenta-
rias com os recursos dos Íun-dos próprios das autarquias,
conforme a prioridade e ur-
gência dos investimentos. Deoutro lado, qualquer nova obrasomente poderá ser iniciacia
mediante prévia autorização doMinistro da Viaçflo.

SUBSAN
estuda
afundamento

A SURSAN desviou parcial-mente o trânsito na pista in-
terna da Praia do Flamengo,
na altura da Rua Paissandu e
Barão do Flamengo, a íim de
pesquisar as causas do rebai-
xamento do asfalto, sob o qualfoi encontrado uma cavidade
de mais de dois metros de ai-
tura e de extensão ainda não
calculada.

O engenheiro-chefe de Obras
da SURSAN, Sr. Marco Tito
Tamoio, disse que ainda não
possuía elementos suficientes
para determinar a causa do
afundamento do material da
pista e, impressionado com a
singularidade da galeria encon-
trada, acredita que tenha sido
formada pela umidade, ou do
terreno ou pelo rebaixamento
do canal do Rio Carioca.

REMOÇÃO

Uma turma de operários cla
SURSAN iniciou ontem a re-
moção do asfalto e o alarga-
mento da cavidade. Hojo à
tarde os engenheiros cla SUR-
SAN estarão em condições de
explicar as causas do afunda-
mento, bem como de planejare executar as obras de íéoüpp.-
ração da pista. .

Advogado
quer alugar
imóvel vazio

O advogado Antônio da Sil-
va, atuando em causa própria,
ingressou ontem na Justiça
com um pedido de notificação
do proprietário do apartamen-
to 30G da Praia do Flamengo
u.° 50, com o objetivo de alugar
o imóvel nas bases estabeleci-
das pelo decreto baixado ao
tempo do ex-Presidente João
Goulart. Pede o Sr. Antônio da
Silva seja autorizado a deposi-
tar em Juizo CrS 100 mil 800,
equivalentes a três meses dealuguel, a fim de candidatar-
se a inquilino do apartamen-
to, que está desocupado há mais' de 30 dias.

Concurso
de talões
em S. Paulo

São Paulo (Sucursal} — o
Governador Ademar de Barros
deverá sancionar amanhã a lei
que lança em São Paulo o con-
curso Talão da Fortuna, à se-
melhança dos Seus Talões Va-
lem Milhões, existentes na
Guanabara. Com o nôvo sor-
teio, o Governo paulista espe-
ra aumentar de CrS 800 bilhões
sua arrecadação no restante do
presente exercício.

O Talão da Fortuna dará
prêmios que variarão de 20 a400 vezes o valor mínimo da
compra totalizada na nota íis-
cal. Além dos prêmios em di-nheiro, o concurso distribuirá
casas, apartamentos e auto-móveis.

O Presidente da Comissão-
Geral de Investigações, Maré-
chal Taurino de Resende, con-
vocou ontem a seu gabinete os
representantes dos jornais doEstado, aos quais explicou a
prisão, em Recife, do sou filho,
u economista Sérgio Cidade Re-
sende, "o qual não é corrupta
nem comunista," mas um idea-
lista, como eu".

O Presidente da CGI — queapós a explicação que deu paraa prisão do filho recusou-se aresponder a qualquer pergunta— afirmou: "Sérgio é um ho-
mem honrado om toda a acep-
ção da palavra. Por isso or-
gulho-me extraordinariamente
déste meu filho."

A EXPLICAÇÃO
— Os jornais — disse — no- '

ticiam que meu filho, Sérgio
Cidade Resende, redigiu um
manifesto, no Recife, conslde-
rado hostil à Revolução de 31
de março. Lendo-se essas noti-
cias, pode-se pensar que êle fêz
uma declaração pública, Nada
disso. Meu. filho, que é eco-
nomista, assessor técnico daSUDENE, também c Professor
da Faculdade Católica de Eco-
nomia do Recife.— Durante o mês cie junho —
explicou o Marechal Taurino —
por ocasião da realização de
uma prova parcial, êle avisou
a seus alunos que lhes queriaentregar um papel mimeogra-
fado que continha algumas
idéias suas, idéias que êle jui-
gava de seu dever submeter à
apreciação dos seus alunos. Pe-
dia-lhes, apenas, que lessem emeditassem sôbre o assunto e.

seu filho•¦¦¦¦' J '.- I -. ¦;_¦-¦ , .

idealista
acusado

depois, fizessem o que bem en-tendessem do papel: rasgassem,
queimassem, ou o Jogassem foraO papel, que realmente conti-nha uma critica à Revoluçãofeita- dois meses antes da vila-ria da mesma, chegou ao co-nheeimento do Encarregado doIPM na SUDENE, que pediuao Conselho Permanente deJustiça da 7.» Região Militar a
prisão preventiva do autor dacritica.

— Sôbre. ésse acontecimento— frisou — apenas desejo de-clarar à imprensa que meu fi-lho hão é corrupto, nem comu-nisto, fi um idealista, como eutambém, fi um homem honradoem toda a acepção da pala-vra. Orgulho-me, e extraordi-nàriamente, déste meu filho".
Ê 'SO "'• .-

Feita a declaração, o Maré-chal Taurino colocou-se à dis-
posição da imprensa para ou-tros esclarecimentos. A primei-ra pergunta foi, entáo, formu-lada:

— Marechal, que providênciastomou V. Exa. para libertaiseu filho?-A' resposta Já' estava escri- ••
ta num pedaço de papel: "Nada
tenho mais a declarar."

A CGI transferiu para hoje odivulgação de suas novas deli-berações, anunciadas para on-tem. '
Segundo o Major Alarcon Lo-

pes Barbosa, as deliberações,
em número de cinco òu seis!versam, ainda, sóbre demissão
e aposentadoria de funcionários
públicos federais, estaduais emunicipais.

como ele
Est. do Rio tinha 191
Grupos de 11 atuando Reis assume

Medaglia foi preso porcorrupção e negociatas
O ex-agente do Lóide Brasi-

leno em Nova Iorque, Sr.
Francisco Medaglia, foi presoontem por determinação do
Presidente do Inquérito Poli-
cial-Militar na empresa, Almi-
rante Oscar Luís Silva, sob a
acusação de corrupção admi-
ilustrativa, e negociatas com
empresas estrangeiras de afre-
tamento de navios.

A prisão do ex-àgente ao
Lóide vem confirmando a ação
da Comissão de Inquérito Poli-
cial-Militar em todos os seto-
res internacionais da empré-
sa. tendo sido estendidas as in-
vestigações às atividades dc re-
presentantes do Lóide Brasilei-

ro nas agências de Roma, Pa-
ris e Lisboa.
MONTEIRO NETO

Continua sendo procurado
pelas autoridades da DOPS o
ex-Diretor do Lóide Brasileiro..
Sr. Moacir Monteiro Neto, queestá coin sua prisão decretada..
pelo A1 m i r a nte . Oscar Luis
Silva.

O ex-Diretor do Lóide e
acasado de corrupção adminis-
trativa, má administração, ne-
írociatas e empreguismo, sendo
o principal implicado em tocios
os inquéritos que prosseguemna- empresa.

' Niterói (Sucursal) — A Di-
visão de Ordem Politi-
ca e Social do Estado do Rio
informou ontem ao JORNAL
DO BRASIL que existiam .em
plena atividade no território
fluminense, devidamente reco-
nhecldo pelo ex-Deputado Leo-
uel Brizola, um total de 191Grupos dos Onze, dos quais amaior parte atuava cm Duque
de Caxias.

A DOPS reativou ontem as
prisões políticas em todo o Es-tado, recolhendo um total'dc
37 pessoas acusadas de inte-
grarem o movimento criado
pelo Sr. Leonel Brizola, enca-minhando-as ao Centro de Ar-mamento da Marinha, Entre
ps presos encontra-se o. Pre-
sidente do Sindicato dos Co-
merciários, Sr. Pedro Manda-
rino.
A RELAÇÃO
.A relação dos Grupos dos 11,

codificados no Escritório -do
ex-Deputado Leonel Brizola,
que teriam as mais diferentes
missões no Estado do Rio, ob-
tida pelo DOPS e entregue ã.
autoridades militares, é a ss-
guinte: '-¦*¦ i

Barra Mansa ((2), Angra dos
Reis (1), Carmo (1), Volta Re-
donda 31. Mendes (3), Vassou-
ras <S),.São João de Meriti fB),
Caxias (39), Magé f4), Saqua-
rema (1), Teresópolis ü), Pe-
trópolis (6), Bom Jardim (2),
Friburgo (9), Pórciúncula (1),
Itaperuna (1). Cambuci (1),
Bom Jardim (2). Rio Bonito
(6). Niterói (12), São Gonçalo
(12). Cabo Frio (1), Ararua-
ma (3), São Pedro (I), Cam-

pos; (8), Miracema (D, Nova O COIXlâlldíVIguaçu (30), Nilópolis (14), ^"««iuuu1
Mangaratlba, (1), Itaguaí (2),
ParacanilÜi (7) e Cachoeiras de
Macacu (6). ¦ . .

em Niteróii
PRESÍDIO. ¦¦¦-.

A Secretaria de segurança
Pública, devido a nova leva de
prisioneiros que começou achegar em Niterój, procedentedo interior, resolveu restabele-
cer no Município, de São Gon-
calo, na antiga estação de em-barque da- Leopoldina, no balr-ro de Neves, o presidio politi-co que. havia sido extinto dia13. ,- ; .,.',. . 

' 
SS.SEm ' Niterói', 'o 

ex-Deputãdo
Estadual Afonso Celso Noguei-ra Monteiro (que teve o man-dato cassado pela Assembléia
Legislativa), è apontado comu
o.cabeça dos 12 grupos forma-
dos para ajudar ò Sr. Leonel
Brizola.

Entre os-integrantes dos- mo-
vimcntòs formados na Capital
fluminense, considerados im-
portantes pela DOPS, segundo
documentas apreendidos na rc-
sidência do ex-Deputado Afon-
so Celso, são. citados: Geraldo
Alves Aragão (parente do ex-
Comandante dos Fuzileiros
Navais), Eruâni' perisse, (mé-
dico do SERVE), Antônio Bor-
toluzzi (primo do Prefeito de
Teresópolis) è. Esmeraldino de i
Oliveira (Subcomandante da
Radiopatrulha do Estado do
Rio. e Presidente da Guarda-
Noturna de Niterói. Êste último
está preso à, disposição do I
Exército, na Fortaleza de San-
tá Cruz.

IPM da Marinha chega
ao fim e vai a Melo

IPM da Agricultura
diz que nâo exorhita

A presidência do Inquérito
Poliolal-Mllitar do Ministério
da Agricultura distribuiu "nota
oficial ontem desmentindo a
noticia publicada num vesper-'
tino carioca, segundo a qual a
presidência do Inquérito inter-
vinha nas atribuições do Mi-
nistro Hugo Leme.

— A presidência do IPM —
diz a nota — torna público que
jamais interveio ou intervlrá
nas atribuições do Exmo. Sr.
Ministro da Agricultura limi-
tando-se, quando solicitada, acolaborar com aquela autorida-
de nos assuntos daquela Pasta,ligados a ésse Inquérito Poli-cial-Militar.

Recusando-se ¦' a prestar de-
clarações â imprensa,'o Pre-
sitííhte do Inqüário PoTicCaJ-
Militar que apürcu subversão
ná'' Marinha. Almirante Luis
Clóvis cie Oliveira, entregou ou-
tem ao Ministro Melo Batista
os autos do processo e o rela-
tório final da matéria.

Oficiais da Armada confir-
inaram, sem entrai1 ent maiores
detalhes que estão mesmo in-
diciádos cerca de 50 oíiciais,
de tenentes a Almirantes,'.In-
clusive os três ex-MinisitTos daMarinha do Governo deposto,

todos apontados como incursos
na Lei do Segurança Nacional-
e Código Penal Militar.

EMPOSSADO . .

O Capitão-de-Mar-e-Guerva
Joáo Batista Francisconi Ser-ran, que ontem passou o. cargode Chefe do Estado-Maior daEsquadra ao Capitão-de-Mar-
e-Guerra Mário Carneiro oe
Campos Esposei;' será nomeado
Comandante da Força Trans-
porte da Armada., nos próximo*dias,'

Proclamação de Neiva é
contra o i nt p e r i a í i s ni o

Catedráticos impe t r a ni
Segurança contra Reitor

Os professores cateclrátlco.s
Durval Batista Pereira, Otávio
Catauhedc e Violeta Camplo-
ílorito Saldanha da. Gama im-
petraram, ontem, mandado dc
segurança contra o.ato do Rei-
tor da Universidade Federal ooEstado do Rio de Janeiro, Sr.Deoclécio Dantas, que os deim-
tiú; respectivamente, da. dire-
ção das Escolas de Filosolia.
Engenharia e Serviço Social.

Enquanto isso, agravando acrise na EFERJ, o Conselho
Universitário realizou' reunião
ontem e decidiu censurar oReitor pelas exonerações dosdiretores das três Escolas agre-
gadas, manifestando a sua es-tranheza. pela assinatura, dosatos de demissão "o que só po-deria ser feito pelo Presidente
da República".

AFASTAMENTO

leta Cnmpiofiorito, éle maculou
toda uma classe".

No Centro de Subsistência cioExército prosseguiu o IPM ins-t aura do para apurar irregular!-
dades na Universidade, infor-mando-se que os trabalhos se-rão encerrados no fim do més.A .conclusão do inquérito po-derá. determinar- o afastamento

: do Reitor, caso sejam coníigu-radas denúncias de que êle te-ria estimulado a. corrupção e asubversão no meio universitá-rio.

Na Assembléia Legislativa doEstado, o Deputado João Fran-
cisco (PDC) acusou o Reitor
Deoclécio Dantas de "tramar ¦_
agitação no meio universitário"
e disse que "ao demitir os Ca-tedráticos Durva-l Batista Fe-reli-a, Otávio Catanhede e Vio-

í música e informação |

Em proclamação redigida
pouco antes de embarcar paraa Bolivia c divulgada ontem,

Torres
selo anti-
tuberculose

Niterói (Sucursal); — o Go-
vernador Paulo Torres lançou,
ontem, às 10 horas, ho' Palácio
do Ingá, a Campanha do Selo
Antituberculose. de 1964, que
contará no Estado do Rio com
a colaboração das Secretarias
de Saúde e de Educação, cujas
vendas serão efetuadas pelos
alunos das escolas primárias
oíiciais.

Cerca de 100 mil- selos, ao
preço unitário de Cr$ 10 se-
rão passados em todo o terri-
tório fluminense, revertendo
30 íi das vendas aos progra-
mas estaduais da Merenda Es-
colar, e 70% para a profilaxia
da tuberculose, através de au-
xilios aos estabelecimentos òfi-
ciais e particulares qtie se dès-
tinam a combater esto mal.

o ex-Deputado Neiva Moreira
afirma que "mesmo os mais
apaixonados e sectários, co-
meçam a constatar o fracasso
das soluções • caribianas com
sotaque americano, que, no
campo econômico, o imperia-
lismo tenta impor ao nosso
Pais".. '"..':;

I— Sei — diz o ex-Deputadoque expresso o pensamentodos que estão presos, dos exi-
lados perseguidos, dos que ti-
veram os seus lares desfeitos
ou vivem nas catacumbas da
ilegalidade, acentuando que a
nòssá primeira condição de lu-
ta ,é .a.inquebrantável unidade
do. povo e da sua liderança re-
presentativa," na qual devem
caber os ressentimentos, os
personalismos e os julgamen-tos apressados. .

Ò ESSENCIAL
Ê essencial, frisa, mesmo

na- bruma, cla confusão dirigi-
da, não perder a perspectivahistórica. O que está para vir
é beiri mais importante do queo què ficou pára trás. Os fatos
estão demonstrando que as nos-
sas teses eram as certas e que
só um Governo popular, com
um programa nacionalista, as-
segurará o desenvolvimento in-
dependente do nosso País e as
liberdades fundamentais do

seu povo. '

Niterói (Sucursal) — O Oco-nei Newton Fontoura Reis tc-mou posse ontem no Comandoda Infantaria Divlsiomiriii' d»L" Divisão de Infantaria .-•Guarniçáo de Niterói e ¦¦ SinGonçalo, num ato breve, aoqual Compareceram o Gover-nador Patilo Torres, o GeneulAntônio de Burros Nunes. Di-retor da Petrobrás, e todos mcomandantes das unidades mi-litares sediadas no Estado cioRio.
O Coronel Newton Fontoura

que será promovido a Crt-tierii-de-BriKttda uo dia 25 déste niésparticipou M Campanha do'Italia com o Marechal CasMoBranco e o General Cosia eSilva, onde. serviu como ofi-ciai de operações do VI Regi-mento de Infantaria da FElf.Ocupou diversos cargos de ch«-fia no Estado-Maior do EséV-i-to r integra o Quadro dc òfi-ciais do Estado-Maior do' IVExército, cm Pernambuco. Foimembro cla Comissão Militarde Instruções, em 1947. quandoserviu no Paraguai. .i

DF tem novos
dirigentes
educacionais

Brasilia (Sucursal) •- O-Pre-feito Plinio Cantanhede, com-
plelanrto o quadro da politicaeducacional de Brasília; empos-sou ontem n nova Diretoria1 doConselho Diretor da Fundaçáo
Educacional do Distrito Fe-dçral. A Diretoria ficou assimconstituiu;!:

Presidente, Proífssor Clcün-to Siqueira. Secretário da -Êdu-
cação; para jnèmkros; os ürs.Senndor Guido Mondim, padreJosé Vasconcelos e Pedro Ca-ram Fúrqtiim, pelo Ministério
da Educação: Deputado Ani.>-nio Carlos Magalhães; JoséOliveira Neves n Sr.6- AUira
Coelho Brito pela Prefeitura.
Suplentes: ôton de Andrade .'
Carlos Augusto de Albuquerque.

Acordo com a
Aliança para
Aeronáutica

A Agência para o DèsenVOJ-
vimento Internacional, dos Es-
tados Unidos, anunciou que o
Brasil receberá equipamento*
destinados a. • manter a segu-
rança e aperfeiçoar n navega-
ção aéreu; graças a umeni-
préstinio de 2 milhões de dói a-res, decorrente de acordo 'com
a Aliant-a para o Progresso;.

O empréstimo deverá W-rresgatado a 3/4 de i'% atinai*
durantr: os 10 primeiros ni;o»
e 2% ao ano. progressivameuii;.
no prazo de trinta anos, • •

Cácio não J
foinomeadü^;
diz Saladini^

O Diretor-Sscrptiuio cla Còtíijja-
nhlft, Britóiltslra tíe Ai-mazcuinjén-
to. Sr. Múrio Salaüini. em'ÉaJ-tí)
enviada ontem ao JORNAL. Í>C
BRASIL, desmente, notícias.dí.vu!-
3'ada.s por um vôàpei-tlno carioca,
.soüiindo ns quais o aliu! T_Shi-
dente da C1BHAZEM, GeiV«'ríil
Adtiuto íUmeroldo, tc-rla iámeSrtò
o seu enteado CiiwMlo Murilo.pi-ru
ft Chefia, de Relações Púülicaa. <!.;-.
empriiàw. .. .-í

Acrescenta o Sr. .Mrtrio Sáli-
dlnl qu« "ã nota è do ciVnuei-
verdadeiramente aleivoso, p.j>'i?nío tem o menor íundamerilo.
porque nem- mesmo ae çoalípu;em neulium momento, da lioipça-
çáo daquele jovem para tal cargo
ou de qualquer o li t vo para i»
Companhia".

«ItataiâÔunumQMk&jL
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ZLM
_.,_ SORTEIO DEOVO XOE HHD

CONTEMPLADOS EM TODO O BRASIL 251 TÍTULOS =
LISTA PARCIAL, SUJEITA A CONFIRMAÇÃO

SOB I F Y
Cr$ 21.900.000,oo

)'¦

; 
Zt^,l}UtZ 00N2*CA DE CAMPOS CÕES (2 Mts)MORAES IRMA0S-E9UIPAMENT0S TÉRMICOS LTB4DANIEL LOZIN8KY, eom.relinttrp/«/fllho»
WALTER LATT, Industrial (J fltilos)ZULEIKA LEAL DE MORAES, éomerelSrii' (à'titV'i""
WILSON CATTETE BRAOA, arltieo . .. ' 

'_'.'
¦ ""NANDO DE OLIVEIRA DIAS, éífílat," 

'"""
GEORCINA GUIMARÃES DE SOUZA LEITÃO 

""
RAUL DIAS PINTO, mlllt.r .....

:SXSTH,hp00sRF,R,°M0RE,RA «o^vés/p/s};;:
JOLib MÁXIMO 

"""  100M0
. Dr. LAURO MOUTINHO  '•""W1

?Í\,UEWT0N HfeÒtBTJ-l SANDOYAL 
'.".'

| ALDO PINHEIRO, comerciante ...ÍTALA VIEIRA DE ALMEIDA .. 

GUANABARA
2000 000

250 000
200 000

I TEATRO MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO

150 000
120 000
120 000
100 000
100 000
100 000
100 000

50 000
50 000
50 000
50 000

""kn" °UVE,R* *• A- " ADMINISTRAÇÃO
MANOEL OE^LivÈiRAbAVTRo/iiMirV;"'"''""'- HT.
Dr. MARIO SILVA JÚNIOR, idyí.tdo 

_\T,
ALCEBIADES LUIZ GONÇALVES^imiwYíV- 5tm

ESMAR FERREIRA, gfittio''.'.'.'M.'.' ?!"!
alTaoetos?êe,ra CARD080' '"-^'""::::::::::: 112

lT^rY^T.:ATs.s:^ ¦¦¦¦¦¦¦—¦¦¦ M
LUIZ NOGUEIRA FILHO  

"???
NELLY GAZAL 10001'
JOSÉ ANTÔNIO ... 

' 
.'•*".' 1e0M

II FESTIVAL INTERNAaO NAL DÉ MÚSICA E DANÇA
ESPETÁCULOS LÍRICOS

Hoje, sexta-feira, dia 17, às 21 horas — IV Recita de Assinatura Noturna

LA FANCIULLA DEL WEST
.. ;: 

' .;. Ópera em 3 atos, de PUCCI NI

NoÍB%.™eúnr F*™,??SCO MOLINARI PRADELLI - "Metlcur^en-scène": CARLO MAESTHINI - M» do CôvU

ORQUESTRA E CORO DQ TEATRO MUNICIPAL PO RIO DE JANEIRO
SaV-Tsfooi^ 

48«; |»i - Cr$ 8000,00; Balcões Nobres_Cr$ 6 000,00; Balc^sm^^ísTõõO^

MOACYR PAllli -- ESTADO DO RIO _ ESPIRITO SANTO
JOAO? ambi.a ' com!rc,an,« - s- G°"Ç»lo  500 000
SALOMÃO SAUD - Niterói  

™°°??
ALVARO CAETANO DE OLIVEIRA 11'Nlferíi  SÍSS
i„\™™e*i™^rms,,SncpUb::ei6,B:M,n;a nz

50 000
30 000
20 000

f^v°n?E^MELt0 ANTUNES - Marquês de Valcnça
£L~a £1C0STA PESSANHA - Nlte?6i ... SJOaO DOMINGUES GAPPO, comérciário _ Ni «âi'"

ARMANDO DIAS DOS SANTOS - lt.perUn. _ ERZULEYMA FORTES FARIA _ VitóriaDARCY PRETTI, comerciante — Colatlni'— ES
,TÍ ,,,.,,,_ ^.. Dr- NORBERTINO BAHIENSE, enn.o _. VitóriaATE JUNHO DE 1964 CONTEMPLADOS TÍTULOS NO VALOR TOTAL

ANA MARIA DA GRAÇA FRAGOSO DO CARMO _ Vassouras "
OSWALDO LOPES GUIMARÃES -''áárri d«j'pirá'i

Amanhã, sábado, dia 18, às 21 horas

TOSCA
Ópera de PUCCI NlR«eHa extraordinária, com renomados artistas internacionaisPreç oa Popularea

O PRÓXIMO SORTEIO SERÁ REALIZADO NO DIA 31 DE JULHO CORRENTE 
'¦

DE CrS 1.800.485.000,oo
D.omingo, dia 19, às 16 horas — lll VESPERAL DE ASSINATURA 

~~

LA FANCIULLA DEL WEST
Com o mesmo quadro da estréia



._•_. __. *'* Caa,> ,ornn* flo Brasil, 6."-feira, 17-7-64

R. Carrapito gosta de Song no placê
Jóqueis contratados pura Chave Osmar Reis recebeu

potros è acredita/ em
Hipódromo dá Gávea S£Sf lL wtów* esto «emana

sábado e
no iu

dómingo venceu o

SÁBADO
l.o PAREO — As 1311 45111 —
400 metros — Cr$ «00 000,00 —

(GRAMA)

1—1 H. Princess, O. Cardoso 56
2 constantza, F. Per. F.o 56

ü—-i Filasse, A. Barroso ... 56
Bela Prenda, J. Fagun. 56

3—5 Elaclra, M. SUva 56
6 It.aciui.ra, P. Lima .... 1 50

*—7 Ecloun, J. Portllho  4 56
Itlnga, H. Vasconcellos 7 56

_!.•! PAREO — As 141i lSm —
500 metros — Cr$ 500 000,00 —

(GRAMA)

1—1 Bampn, F. Irlgoyen .. 9 57
S. Miirgucrltti, I. Ollv. 1 57

J—3 Dloaba, M. SUva  6 57
Frimula, B. Santos .. 58

3—5 Quebrada, A. Azevedo 10 57
Trevlzóna, A. Barroso . 57
Hand, J. Silva  57

4—8 Orage, A. Costa  57
9 Ialft Boneca, C. Sousa 3 57

10 Happy Lass, O. Cardoso 5 57

3.» PAREO — As 14ll 45111 —
1 SOO metros — CrS 300 000,00 —
(GRAMA)

1—1 Nanlnha, J. Baflca ... 54" Pelega, A. Santos 56
_l—2 Rocallle, M, Andrade .. 56" Ocrena, A. Reis 58

Lever, F. Pereira F.° .. 58
3—4 Adubra, H. Vasconcel. 58

Aratlba, O. Cardoso .. • 58
Oléla, A. Barroso  52

4—7 Relvlnlia, 3. Santos ... 10 56
Confete Azul, P. Alves 58
D. Gastai, B. Santos . 54

4.0 PAUEO — As 15h 15m —
1 400 metros — CrS 500 000,00

1—1 Toyakava, L. Voz 6 57
2 Tinklc, A. Znnln 3 57

2—3 Decretai, A. Santos ... 7 57
Reglallnda, A. Ricardo 4 57

3—5 Dercy, A. Machado ...¦ «57
B Nova Iguossu, L. Lins . 1 57

4—7 Happy Baby. A. Costa . 2 57
8 Nabua, J. Baffica .... 5 57

5.» PAREO — As lõli 45m —
1 300 metros — Cr$ 600 000,00

1—1 fethel, M. Silva 56
2 Minha'Noiva, A. M. Ca-

minha 56
2—3 Eidotéla, J. Sousa. .... 56

4 Bela Luiza, S. Silva ... 56
3—5 Avdcnza, A. Barroso .. 56

6 Jazida, P. Alves 56
4—7 La Française, F. Percl-

ra F.o 5G
Dolly Bell, A. G. Silva 56
Oposta, A. Santos 56

6.» PAREO — As 1611 _0m —
_ 200 metros — CrS 360 000,00

1—1 Ramiratcho, A. Ricardo 58
Ombro, C. Morgado ... 58
Tctela, A. Azevedo .... 50
jCadcte Orion, D. Morei. 58

2—5 Adereço; A. Portllho .. 56
Va-T'En, C. Sousa .... .1 58
Bela Itália, O. Batista 56
Mon Piam, A. Reis ... 56

3—9 Tocaio, C. A. Sousa ... 56
10 Barítono, M. Andrade , * 54
11 Red Star, I. Sousa  • 58
12 Tio Américo, A. M. Ca-

ilha • 56
4-13 Sem Pescoço, A. Mach. 1 56

14 Miracle, P. Alves • 56
15 Judy, D. Moreno • 56",<_>aks, J. Santos ''58
7.» PAREO — As 1611 55ni —

1 400 metros — CrS 500 000,00 —
(BETTING)

1—1 Iceberg, M. Silva  57
Demóstenes, D. P. Silva 57
Plvot, não correrá .... 57
Alcio. A. Machado .... 17 57

2—5 Resgate. A. Portilho .. 57
Torpedito, J. Portllho 10 57
Coccinelle, F. Estêves 57
Sou Caetano, A. Reis 16 57

3—9 Across, A. Barroso .... 57
10 Lord Sotíerano, F. Mala 6 57
II Fontail, B. Santos ... 1 57
12 S. de Ouro, D. Moreno 13 57" C. Elysées, .7. Graça .. 12 57

4-13 Tavray; A. Santos .... 11 57
14 Flamante, J. Ramos ., 15 57
15 Tabor, J. Fagundes ... 57" Mlstrat, nfio correrá ., 57" Camcu, E. Froga  57

S.» PAREO — As 17)1 30m —
_ 600 metros — CrS 400 000,00 —
(BETTING) — (VARIANTE)

1—1 Galegulnho, H. Vascon. 56
2 Convair, B. Santos ... 54

2—3 Vallauris, J. Portllho 56
4 Redemi-o .O. Moura .. 56

3—5 Inox, C. A. Sousa 56
6:Dampicr, I. Sousa .... 54

4—7 Condestável, J. Fagun. 56
8>Souterrnln, N. Lima .. 52

Touch-Me-Not, J. B.'Fitulielo 52

9," PAREO — As 18h 05m —
1 200 metro» — CrS 400 000,00 —
(BETTING) — (VARIANTE)

1—rcrlsftllaa, M. Silva .... 9 56 '¦
Mignonette, P. Fontou. 6 50

2—3 Pacoba, A. Santos 10 54
4.Skindó, I,.Amaral .... 56

3—5 Vàrinla, N. Lima ..... 54
qprdl, s. Silva 55
Sotéia, A .Ricardo .... 56

4—(.iS-uncha, A. Costa .... 54
9 Clupe, J. Portilho .... 3 54

-(.Sky, J. Baffica  2 54
* DOMINGO

1.^,1. ÍR_.-> .-Aa 13)145111 - 1 100
metros — CrS 600 000,00

1—I Tibô, A. Machado ... 3 56
2—2 Flajolê, A. Barroso ... 5 56

3—3 Bojudo, J. Portllho ... ..6
4 Ipnrft, I. Fontoura .. 56

4—5 Salntt Oermani; J. Sil-
ca 56

Bandit, 0_ Cardoso ,. 56

.J.o P.vREO - As 1 lll 15m - 1 500
metros — CrS 300 003,00

1—1 Quatl.o, J. Portllho .. 13 57'' Estorhnzv, F. IiJgoyen 57
2 Blue Sea 57

2—3 Pl.il.tar, C. A. Sousa 12 S7
Alfredo, A| Ricardo .. 10 57
Canchcro J. Sousa .. 57

3—6 Docket, M. Silva .... 57" Fan._, 'f. Pereira .... 6 57
C-u-ab.unca, A. M. Ca-

minha ..' .- !) 57
4—9 Tarlk, D. P. Sliva .... 57

10 Oiiro..in. A. Rumos ... 57
11 Ekandlr, J. Santos ... 57
12 Ricmav, N. correrá ... 53

3.» PAREO - As llh 45m - 1500
metros — CrS 300 000,30
l—l Agrade, J. Porillho ... 56

Gral-ivío; C. Moura .. 56
Leonardo! I. Sousa .. 10 56

2—4 Pingolinho, A. Ricardo 58
R3110W11, O. Cart-cso . 1 53
Marco Polo. A. Azeve-

do   • Ü4
ZailZD, S. Silva  « 54

3—8 Funy King. A. Costa 6 54
9 Passo Rápido, J. B.

P__ul.i.lo ..." 54
10 Ilíov, 1.. P.;rolra F.o 56

•11 Acoiicágur,. J. Martins 54
4-12 Ca'inan, Á. Reis .... 54

13 13 Htl.iit. N. correrá .. 52
14 Bcllamour, A, Machado 58
15 Dark Orlent. C. A.

Sousa  11 56

4.6 PAREO - As liih 15m - 1 509
metros — CrS 305 000.00
1—1 Alflxaníer, J. Silva .. 56

Rompante' I. Sousa .. 36
Brâmane, A. Machado 11 52

2—4 Tagádi, A. Azevedo 56
Quat.-ocentão. A. Reis 5 53

Los Pvadcs, F. Estevcs 10 54
3—7 Helino, H. Varcoucelos 9 58'8 

G.(-0_o; A. Ramos .... s8
9 Pi_1.mid.1lj J. Bafílca . 12 i2

4-11 Cambolm, J. Ramos .. 53
12 A-.-_J5r.ico.' A. Santos . 54
13 Gabar..o, J. Negrello . 54
14 Hartln, L. Acufia .... 58

5." PARCO - As 15Íi4Sl_i - 1400
meti os — Cr? 300 000.00

1—1 Rovei-, A. Santos ...•. 56" Bnl-iuz, M. Silva 54
2 Abrldolía, L. Santos 54

2—3 Provença:, Ã. Ricardo 54
•1 Violenta; F. Pereira F" 52
5 Gororó, J. Silva 54

3—6 Ostllch, A. Zanln .. 56
Gangsté-.-, A. Azevedo 56"Havdatnc, J. NògreYlo 5-

4—8 Springíire, J. Ramos . * 52
9 Abril, J. Carvalho ... * 58" Xamcte, A. Atachado . «54

G;o PAREO - As I6I1 25m - 2 .OO
m '_ t r o s — CrS _ 000 000 00 —
GRANDE PRÊMIO DEZESSEIS DE
JULHO — (Clássiüo)

1—1 DEVON. M. S:lva .... 53
FIREBIRD, A. Ricardo 5Ü
SONG J. 'Fagundes 

61
2—4 SCHBR__0, F. Irigoyen 53

5 CAMf, J. Sousa 61
TARPICÚN. D. P. Silva 53

3—7 BAR, J. Portllho .... 6i
HAM N-EGGS, J. Baf-

ílc-i .'  • 61
QCJERLON. A. Portilho 5 58

4-10 QUERTILE, Â. Santos 2 58
11 HUDSON. A. G. Silva * 61" FORRESTAL, J. Correia • 61

7.0 PÂítEO - As Mh - 1 600 :ne-
tros — CrS 503 000,00 — (BtT-
TING)

1—1 Vau Goeh, TJ. Cunha 12 57" Silver f.ipray, F. Ti-i-
soyon  57

2 Dialon, A. Machado .. 5."
2—3 Dou Juan, M. Silva . 11 57

Rsdoxau. A. Ricardo . 8 , 57
31 Picoaero, J. Portilho 12 57

3—6 Evreux, A. 'Santbs 
.... 57

El Emir, F. Pereira F.o 10 57
Despacho, A. M. Ca-
minhü  5 57

Macón, C. R. Carvalho 3 33
4-10 Quahtiiò, H. Vascon-

oeljs  57
11 Sinoco, O.,Cardoso ..,10 57" Mo3que-clró„ t> li Sil-

va 13 57'" Sancho Funza, N. oor-
-erá  57

8." PAREO - As Mli 'om - 1 600
metros — CrS 100 000,00 — VA-
RIANTE ~ AREIA — BETTING

l—l Don Caoy, F. Estêves 56
2 Giras..£>l, A. Azevedo .. 54

2—3 Índio Jari, A, Ricardo 56
4 Arassu, "_,. Santos ... 52-

3—5 Rei Ricardo .J B .Pau-
llslo ....... . .' 51?

C^fus-j, J. Portllho .. 52
Ricmar, F. Peerlra F.o 52

4—8 D.C.8, J. Fagmües 56
9 Chinelo, C. Mo .-gado .. * 54

10 Paranai. N. Lima .... 7 52

9." PAREO - As 18'hIÒin"- 1 20O
metros — Cr$ 400 000,00 — (BET-TING)

1—1 Praça Vellvt, F. Fon-
toura '. 54

2 Copihué, A. Reis .... 51;
2—3 Sério, C. Morgado ... 56•1 Insolente,- M, SUva ,. 543—5 Pli.t_i._ral. N. co.-rcrá 10 54

Palm-do, I. Sousa .... 54
Cartas:., B. Alves .... 56

4—8 PhysaUi, J. Poitilho 5fi9 Sabreuv, A. Machado . 2-54
10 El Riacón, J. Negrello 5 54

Chave venceu íirme o me-
lhor páreo da noite de ontem,
defendendo com uma atrope-
lada violenta nos motros íi-
nais seu grande favoritismo,
pois, a luta no Início foi entre
a sua companheira Comanche-
ra e Hedrinha, que lutaram
bastante até o ' meio da reta
quando a pilotada de Barroso
tomou conta da situação, e foi
derrotada pela boa ação de
Chave muito bem tocada pelo
A. Santos.

A partida não demorou, to-
mando Comanchera a primei-
ra colocação seguida bem de
perto por Hedrinha, que não
deixava a conduzida de J. Sou-
sa fugir na vanguarda. Na re-
ta Hedrinha assumiu a lide-
rança depois de breve luta,
mas, teve que se render a atro-
pelada violenta de Chave, que
passou quase sem luta paru a
ponta. Lenoca, corrida no fun-
do do lote, acabou na terceira
posição com Comanchera em
quarto.

l.° PÁREO — 1 500 METROS

l.0 Vira-Lata (J. Portilho)
2." Mount-Blanche (A. Ma-
chado)
3.u Bordalo (J. Machado)

Vencedor — (li) 28,00 —
Dupla (24) 21,00 — Placês —
(11) 12,00 — (4) 12,00 e (1)
14,00. — Treinador Moacir Cav
nejo — Tempo 101" — Pro-
prietário Stud Abolição.

2.0 PAREO — 1 500 METROS

l.o Sindicada (O. Cardoso)
2.° Olyra (F. Pereira)
3.° Tetela (A. Azevedo)

Vencedor — (3) 60,00 — Du-
pia — (12) 67,00 — Placês —
(3) 22,00 — (1) 16,00 — (8)
21,00 — Treinador João Araú-
jo — Tempo 79" — Proprieta-
rio Stud Nely.

3.° PAREO — 1 200 METROS

l.° Sizudo (J. Machado)
2.° Clarinete (L. Acuna)
3.° Barra Seca (F. Pereira)

Vencedor — (1) 14,00 — Du-
pia — (14) 20,00 — Placês —
(1) 11,00 — (10) 21,00 — (4)
42,00. — Treinador Rubens —
Tempo 79" — . - roprietário
Manuel Bruno Lobo — Não foi

. apresentado neste páreo Pre-
cipitation.

0_ treinador Osmar Reis recebeu ontem pelamanha quatro novos pensionistas — potros — econta agora com 14 parelheiros para esta tempo-rada, número que espera aumentar ainda mais nos
próximos dias, pois vem tendo por parte de amigosum incentivo muito grande, e as vitórias da últimasemana ajudaram bastante, a ponto de lhe devol-ver o gosto pela profissão.— Realmente estou muito satisfeito — decla-rou o profissional — depois de quase esquecido, veiominha estrela brilhar novamente, e sei que vou ga-nhar muitos oáreos este ano. Os potros que recebisão todos de ótima filiação, e espero vê-los brilharnas pistas.

4." PAREO 1 300 METROS

1.9 Chave (A. Santos)
2." Hedrinha (A. B. Barroso)
3.° Qualopa (C. A. Sousa)

Vencedor — (1) 12,00 — Du-
pia — (12) 34,00 — Placês —
(1) 11,00 — (2) 18,00. — Trei-
nador Levi Ferreira — Tempo
84" — proprietário Zélia Gon-
zag-a Peixoto de Castro — Não
Ioi apresentada Quiaiá.

5.° PAREO — 1 300 METROS

1.° Docket (P. Alves)
2.° Alfredo (A. Ricardo)
3.°Fenix (F. Pereira)

Vencedor: (1) 47,00 — Du-
pia: (14) 52,00 — Placês: (17
26,00 (8) 15,00. -

Treinador Valdemar Alves —
Tempo 84" 1/5 — Proprietário
Stud Monte Alegre. •

6.° PÁREO — 1 200 METROS

l.° Bela Praça (A. Reis)
2.° Falamota (M. Andrade)
3.° lava (U. Cunha)

Vencedor: (8) 50,00 — Du-
pia: (34) 39,00 — Placês: (8;
29,00, (15) 128,00, (6) 80,00.

Treinador Antônio Pinto da
Silva. Proprietário Haras Car-
valho. Tempo 78" — Não foi
apresentada Poesia.

7.° PÁREO — 1 200 METROS

1.° Zé Aranha (J. Tjnoco)
2.° Lord Nelson (J. Fagun-

des)
3.° Juaçu (J. Santos)

Vencedor: (18) 29,00 — Du-
pia: (12) 118,00 — Placês: (1)
16,00, (4) 43,00; (2) 21,00.

Treinador Jorge Simões. Pro-
prietário Haras Zé. Tempo 79"
1/5. Não foram apresentados
Estro, Kochilo e Don Castil-
los.

Movimento geral de apostas
CrS 171566 290,00.

VIAÇÃO FRIBURGUENSE S.A.
RIO - FRIBURGO - RIO
RIO - BOM JARDIM _ RIO
RIO - CANTAGALO - RIO

Ho-tuios diretos e porodotes. _ lodo horo. dos âs 7. horas'

Ônibus modernos e -onto.láveisínum„se.vuo de dita
qualidade. Ônibus especiais para passeios e excuisòes.

TRADICIONAL EMPRESA LIGANDO AS CIDADES:
R'0 DE JANEIRO - MAGÉ . CACHOEIRAS • FRIBURGO
BOM JARDIM ¦ MOIMERA - CORDEIRO ¦ CANTAGALO

INFORMAÇÕES:
Estaçào Mariano Procópio - Gulchet 12
Tels.: 43-3130 e 43-5856

NOMES

Osmar procurou não des-
tacar- os melhores entre os po-tros, pois, acredita realmente
no material que lhe íoi entre-
gue para cuidar, e gostou bas-
tante da estampa de todos.Himation é um íilho de
Cantei- Grill e Cravelina, e
pertence ao Stud Ponderosa.
Town Tan descende de Town
Crier e Tanagra, e é mais um
defensor do Stud Vitória Ré-
gia, veio juntamente com Qua-taine, um íilho de Quase e Sa-
maritano. que também perten-ce ao mesmo dono. Repito quetodos me deixaram excelente
impressão. Acho que de po-tros, estou bem servido.

BOAS CARREIRAS

Passando a falar sobre as
inscrições da semana, o trei-
nador disse que tem alistado
Ramuntcho, no sexto páreo de
amanhã e Canchero e índio
Jari na tarde de domingo. To-
dos estão no último furo, c
continuando a sorte da sema-
na passada, pode muito bem
ganhar com as três.

Sei que pode parecer mas-
cara — disse — mas, os meus
animais estão tinindo, e levo
íé realmente nas três carrei-
ras. Ramuntcho vem de vi-
tória, e por incrível que pa-reça, a $ua chance agora é
bem maior. A distância, sur-
ge como grande aliada do meu
cavalo, e basta Ricardo correr
quieto para uma atropelada
para não perder. Sinceràmen-
te, acredito na sua repetição.

DOMINGO

Passando para a reunião de
domingo, Osmar reconheceu a
dureza do páreo de Canche-
ro, mas, fêz questão de avisar
das grandes melhoras do seu
potro, que em carreira sem
atropelos, pode deixar final-
mente a categoria se perdedor.Canchero vinha fracas-
sando porque esteve sujeito a
fortes dores de canela agora
livre totalmente dêste mal, sua
chance é grande. Tem 104" nos
1 500 com Ivã. de Sousa, quelogo procurou garantir a mon-
taria. Isto é bom sinal, pois, o
jóquei se interessou logo. A
pule é grande, e o animal tem
possibilidades de vencer. Quan-
to a Índio Jari, vai pela pri-meira vez correr uma milha,
que é sua distância preferida.
Quando atropelar, acredito que
passe sem luta. É juntamente
com Ramuntcho, os seus dois
triunfos da semana.

Orage volta
livre de
hemorragias

Orage, uma filha de Denialt
e Orseola que está aos cuida-
dos de Gilberto Lúcio Ferrei-
ra, é o melhor reaparecimento
de amanhã na Gávea, e nada
vem sentindo depois do severo
tratamento contra hemorragia,
que se submeteu, dando gran-des esperanças ao seu prepa-rador, pois, sempre foi tida em
alta conta na cocheira.

Sua última exibição foi con-
tra Tecali e Dona Margarita,
tendo entrado fora do marca-
dor, sendo explicado a sua fra-
oa atuação pela hemorragia
que teve nos últimos 300 me-
tros. Tem 104" íácil na dis-
tância. e chegou correndo bas-
tante e nada sentindo.

REAPARECEM

Happy Lass — vem de sexto
para Carezza e Quinada, em
1500 metros na pista de gra-ma leve. Vinha falhando se-
guidamente na grama, e seu
treinador lhe deu uma alça re-
parádora. Volta muito bo-
nita e bem movida na dis-
tância, aprontou suave mar-
cando 39" para a reta algo con-
tida no final, passando a car-
reira para a pista de areia, sua
chance é positiva.

Happy Baby — sua última
exibição foi contra Dinaílor e
Tacema, tendo na ocasião con-
seguido um bom quarto lugar.
Vai encontrar uma turma bem
mais fraca agora, e basta con-
seguir uma boa saida para dar
trabalho no finl. Seus traba-
lhos foram bons, tendo assina-
lado 96"2|5 fácil nos 1400 me-
tros. Aprontou suavemente,
mostrando que anda realmen-
te tinindo.

Convair — na última atua-
ção entrou terceiro para Mi-
queliuo e Eglou Stone. tendo
agradado bastante o seu arre-
mate íinal. Sofreu um peque-
no percalço no treinamento, e
somente agora está em condi-
ções perfeitas para reaparecer.
Regula realmente com a tur-
ma, e sua possibilidade de su-
cesso é das maiores. Aprontou
os 700 metros em 46"2|5 com
sobras no final.

AVISO AOS CONSUMIDORES
DE ENERGIA

Para expansão e melhoramentos da rede de distribuição deenergia elétrica, e segurança do pessoal que realiza êsse serviço,torna-se indispensável interromper o fornecimento de eletrici-dade nos seguintes logradouros:

AMANHA
18-7-1964 (SÁBADO)

SUBÚRBIOS DA CENTRAL
Periodo aproximadamente das Vi às 16 horas

CASCADURA (JACAREPAGUÁ)
RUAS — José Silva, Olimpio da Costa, Araraquara, Guacimirim,

Cumata, Marechal Cerejo, Geminiano de Góis.
ESTRADAS — do Capenha, do Paul Perro.
AVENIDA — Geremário Dantas.

Período aproximadamente das 9 âs 16 horas
DEODORO
RUAS — Nazaré.
ESTRADA — São Pedro de Alcântara.
VILA — Santa Cruz.

Período aproximadamente das 12 às 14 horas
CAVALCANTE
RUAS — Joaquim Norberto. Almeida Reis. Zcfei-ino Costa, Lau-rindo Pilho, Antônio Saraiva, Jati, Lírios, Primavera, Jari-daira, Jandaia, Assai, Silva Vale, Tumúcumaque. Imbiura-

na. Orobó, Iriri, Aquirnz, Irigá, Machado Sobrinho. Ita-
puca, Itapirina, Bricio de Morais, Limeira, Itirapina.

Periodo aproximadamente das 12 às 17 horas
IRAJÀ
RUAS — Marra, Tanobi, Eimã, Poaçu, Cetimã, Uarui, Maria Lo-

pes, Mendes de Aguiar, Curimatã.
ESTRADA — Coronel Vieira.
AVENIDA — Automóvel Clube.

SUBÚRBIOS DA LEOPOLDINA
Período aproximadamente das VI âs 17 horas

VIGÁRIO GERAL, PARADA DE LUCAS. JARDIM AMÉRICA
RUAS — Bulhões Marcial, Gregório de Matos, General Ma-

galhães Barata, Cari Levi, Jornalista Geraldo Rocha, JorgeLacerda, Plinio Barreto, Professor França, Richard Straus,Frederico Chopin; "8", Franz Schubert, "I", "J", "Q", "9"
Atilio Parim,. "L", Ministro Artur Costa, "M", "N", Gene-ral Correia e Castro, "A", Costa Ribeiro. "6", "H", Monse-nhor Castelo Branco, "D", "C", "E", "F", "G", Cristiano Ma-chado, Rossini. Irmã Voisim, Marechal Antônio de Sousa,Jornalista Antônio de Freitas, Eionwid Nepomuceno. da Ro-cha. Frei Romeu, Marechal Felipe Schmidt, ConselheiroMeireles, Franz Litz, Roberto Schubert, Georges Bizet, Char-les Gunould, Debussy, "19", "11". "12". Sebastian Bach, Mo-zart, "27", "26", "18", "14", "13", "25".

AVENIDAS — Brasil, Rodovia Presidente Dutra, Ligação, Pa-vuna, Vigário Geral.
CAMINHO — dos Cachorros.

RIO LIGHT S.A. Serviços cie Eletricidade
tp »

Rubens Carrapito de-
• larou ao JORNAL DO
BRASIL que o seu pu-
pilo Song não vai tentar
unia aventura no Gran-
(le Prêmio Dezesseis de
Julho, pois no Rio Gran-
de do Sul era ani ni a 1
acostumado a correr sò-
mente distâncias longas;
aqui na Gávea, por força
das chamadas, teve de
ser aligéirado para não
ficar na cocheira parado.— Sei que o páreo é
para ele — declarou o
treinador — mas, a sua
inscrição se impõe na
razão da sua hoa adapta-
ção a distâncias longas.
E um animal de atrope-
lada, e hasta a carreira
ser mexida no início pa-ra conseguir uni placcalto. Ganhar reconheço
que é duro, pelo estado
de apuro de Song, acho
qne seu número subindo
no marcador já serve.

DOIS LEÕES

Passando em revista o
clássico, o profissio nal
destacou desde logo De-
von e Firebird como os
melhores, adiando difi-
cil os outros adversários
derrotarem estes animais.

São cavalos de ca-
tegoria, e basta impor a
classe para ganhar o pá-reo. O meu, repito quevai atropelar forte e fir-
me. Dos outros, vamos
fazer tudo para chegar
na frente.

MELHOR CORRIDA

Procurando dar (leta-
lhes das demais inseri-
ções da semana, Rubens
falou inicialmente de Fi-
lasse, égua alistada no
páreo inicial de amanhã,
e que conta com chance
positiva de sucesso.

—¦ Gosto mais de Fi-
lasse na grama. Na últi-
ma conseguiu um tercei-
ro para Kity Bell e Ela-
cira, em boa exibição.
Caso não chova, acredi-
to que finalmente deixe
a turma de perdedoras.
DOMINGO

Além de Song, no GP
Dezesseis de Julho, Ru-
bens Carrapito tem ins-
crito na reunião de do-
mingo o potro Tibô no
primeiro páreo, e basta
confirmar os seus fio-
reios para não perder.Tibô regula com os
adversários que vai en-
frpntar. Na semana pas-
sacia passou os 1 400 me-
tros em 98", na areia pc-
sada, sobrando pelo meio
da raia. Gostei da ma-
neira como chegou cor-
rendo, e basta ter uni
percurso favorável para
ganhar logo na primeira.

Zest foi
tentar
C. Jardim

O potro Zest, que fêz boa
apresentação na Gávea, foi en-
viado para São Paulo, para
continuar a sua campanha. O
mesmo treinador mandou para
o Paraná a égua Judisse, que
vai procurar um_t turma mais
fraca para correr. No capitulo
das transferências, o cavalo
Zanzo que estava aos cuidados
de Edgar M. Oliveira, passou
para os Doxes de Olipio Pinto
que agora vai responder pelo
seu preparo.

voava na reta
oposta

Depois de vários fracassos, o
animal Tawny demostrou boa
forma no exercicio, pois passou
os 600 motros em 36" cravados,
na reta oposta com ação im-
pressionante. A- Santos sòmen-
te apertou nos últimos metros,
e o cavalo correspondeu intei-
ramente, parecendo que tinha
largado dali. A turma não
Intimida, e basta não fazer bal-
das no percurso para conseguir
mais uma, boa vitória.

PRESIDÊNCIA DA REPUBLICA
SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DO

ABASTECIMENTO
EDITAL N.° 04/64
ADITAMENTO

Em aditamento ao Edital n.° 04/64 rela-tivo à concorrência a ser realizada pela Compa-nhia Brasileira de Alimentos (COBAL) paraa compra de sôrgo, a Superintendência Nacio-nal do Abastecimento (SUNAB) comunica aoainteressados que o vencimento da garantia deexecução, previsto na letra "c" do item 7 ° de-vera ser fixado em 31 de janeiro de 1965.Eio de Janeiro, 13 de julho de 1964.ANTÔNIO ARNALDO GOMES TAVEIRA
Superintendente

(P

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Superintendência Nacional do

Abastecimento (SUNAB)
Editais ns. 01 /64, 05/64 e 06/64

ADITAMENTO
Em aditamento aos Editais ns. 01/64, 05/64e 06/64, relativos às concorrências a serem rea-lizadas pela Companhia Brasileira de Alimen-tos (COBAL) para a compra de ervilhas secas,banha refinada e lentilhas, respectivamente, aSuperintendência Nacional do Abastecimento

(SUNAB) comunica aos interessados que foramfeitas as seguintes alterações:
A) — As propostas deverão mencionar precoFAS-VESSEL e não FOB-VESSEL-
B) — O vencimento das "garantias de exe-cução" previsto na letra "c" do item 7.°de todos os editais, deverá ser estipu-lado em 30 (trinta) dias após a últimadata estabelecida para os embarques.

Rio de Janeiro, 13 de julho de 1964.
ANTÔNIO ARNALDO GOMES TAVEIRA

Superintendente

i»
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Superintendência Nacional do

Abastecimento (SUNAB)
DELEGACIA NO ESTADO DA GUANABARA
SERVIÇO DE INFORMAÇÕES E PESQUISAS
Tinturarias, Lavanderias e estabelecimentos

similares
EDITAL

O Chefe da Delegacia da Superintendência
Nacional do Abastecimento (SUNAB), no Esta-
do da Guanabara, faz saber às firmas que ope-
rem nas atividades acima mencionadas que pelaPortaria SUNAB/DEGB n.° 107, de 7 de julhode 1964, fica prorrogado até o dia 20 do corren-
te mês o prazo estabelecido pela Portaria
SUNAB/DEGB n.° 95, de 16 de junho de 1964,
para entrega do Formulário para Pesquisa eCustos fornecido por esta Delegacia.

As firmas que não apresentarem dito For-mulário estarão sujeitas às sanções previstasna Lei.
LUIZ CÉSAR COELHO LEAL

Chefe da Delegacia

ijt

II/•

(P

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Superinteudêiicia Nacional do

Abastecimento (SUNAB)
EDITAL N.° 02/64

ADITAMENTO
Em aditamento ao Edital n.° 02/64, rela-

tivo à concorrência a ser realizada pela Com-
panhia Brasileira de Alimentos (COBAL), paraa compra de óleo de caroço de algodão semi-re-
finado, a Superintendência Nacional do Abas-
tecimento (SUNAB) comunica aos interessados
que foram feitas as seguintes alterações:
A) — A letra "b" do item 2.° passa" a estabele-

cer que "a qualidade deverá ser a defi-
nida pelas "National Cottonsee Products
Association Rules" que estejam em vigor
na data da assinatura do contrato";

B) — O vencimento da garantia de execução
previsto na letra "c" do item 7.° deverá
ser fixado em 30 de outubro de 1964.

Rio de Janeiro, 13 de julho de 1964.
ANTÔNIO ARNALDO GOMES TAVEIRA

Superintendente
<p

PETRÓLEO BRASILEIRO S/A
PETROBRÁS

Concurso Público Regional n.° 114/64

Ajudante de Instrumentista
A PETROBRÁS comunica que fará realizar a Prova

de Conhecimentos do referido concurso às 8 horas do pró-
ximo dia 19 de julho (domingo), no Colégio Veiga de Al-
meida (Rua São Francisco Xavier, 242).

Os candidatos deverão comparecer à hora aprazada,
portando os respectivos CARTÕES DE IDENTIFICAÇÃO
e duas canetas esferográficas de tinta azul.

Considerando que não haverá segunda chamada para
esta prova, a ausência do candidato importará em sua des-
classificação do concurso.

Rio de Janeiro, 15 de julho de 1964.

FERNANDO MOREIRA DA SILVA
Chefe do Setor de Seleção e Orientação Profissional

(P

0 ^ c/o bras^'inf0^.'..:
H de segunda a sábado, às 7.55
12.30 • 18.50 e 21,55 - dommgos ...
e f«r»ados. ás 12.30 e 18.50 horas,
quando o .ato acontecer.
a rádio Jornal do brasil informará'.

RÁDIO
JORNAL DO BRASIL

,iV&-
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TRÊS PROVÁVEIS

]$iiict.i_I, Surg-iço'« Tiirtina são três prováveis participantes da Regata Rio—Colégio Naval, programada para começar hoje à noite

Pára-quedistas querem
ajuda para participar
do mundial da Alemanha

Os dirigentes da União Brasileira de Pára-Que-
dismo- — entidade filiada ao Conselho Nacional de
Desportos — estiveram ontem à tarde no JORNAL
DO BRASIL queixando-se de dificuldades para. obte-
rem passagens aéreas e uma pequena verba para po-derem competir no VII Campeonato Mundial de Pá-
ra-Quedismo, que será realizado na Alemanha, daqui
a 15 dias.

O engenheiro João Augusto Mac Dowell. Pre-
sidente da UBP, informou que já entrou em contato
com a Lufthansa, empresa de transportes aéreos
siemã, que poderá facilitar-lhes a viagem;' ò mais
difícil, porém, será conseguir o dinheiro necessário
para o sustento dos seis componentes da equipe, poi-mais alguns dias, já que os alemães só pagarão a
estada nos dias do campeonato.

Trocas entre clubesIates disputam regalai
Rio-ColégioNami'com italianos obedeceram
70 milhas de percurso/ a plano de economia

Apresentando um percurso bastante interessan-
te, em que as dificuldades maiores serão encontradas
na baía da Ilha Grande, por causa da inconsistên-
cia e variedade dos ventos e das diversas correntes
que por ali passam, começa hoje, às 22 horas, a
regata Rio—Colégio Naval, que deverá contar com
bom número de participantes da ílotilha da ABVO.

Para cumprirem as 70 milhas do percurso —
distância do Rio ao Colégio Naval, em Angra dos
Reis — os iates que se inscreverem devem gastarcerca de 20 horas e. se eles quiserem retornar ao
Rio antes de segunda-feira, terão que deixar Angra
cios Reis logo que ultrapassem a linha de chegada,
que será controlada pelos Capitães Blower e Rogé-
rio Ataide.

Milão (AP-JB) — O prazo de transferências de
jogadores de clube a clube para o próximo campeo-
nato italiano acabou ontem e, ao contrário dos anos
anteriores, nenhuma compra ou venda de grande
vulto foi registrada, pois as diversas equipes, ao que
parece, resolveram de comum acordo entrar num
regime de economia.

O ponta-de-lança Nenê, que estava no Juventus,
foi vendido por 120 mil dólares ao Cagliari de Cer-
riena— num regime de co-propriedade com o ven-
dedor — e em seu lugar a direção do clube pretende
aproveitar o também brasileiro' Miranda, que estava
emprestado ao Catánia da Sicília e volta agora ao
Juventus.

FALTA DE VERBA
Segundo os dirigentes chi .

União Brasileira de Pára-Que-
cüi-ino, engenheiro João Augus-
_t> Mac Dowell, Presidente: Sr.
Çláytòn Lemos, Vice-Presiden-
te: e Major Paulo Altenburg
Brasil, Diretor de Torneios e
Campeonatos — a maior diíi-
culdade que eles estão en-
contrando para viajar até
Leutkirch, cidade em que se
disputará o mundial de* pára-
quedismo, é a obtenção de
uma verba que lhes permita
garantir as despesas que terão
de fazer nos poucos dias que
antecedem ao campeonato, e
nos outros que se seguirão à
sua disputa, pois os promotores
só pagarão a estadia dos com-
petidores durante o campeo-
na.to.

— Nâo poderemos chegar no
dia que o torneio começar, e
nem tão pouco regressar no dia
em que êle terminar — di.sse o
Sr. Claytou Lemos. Por isso —
prosseguiu — é que necessita-
mos de algum dinheiro, além
da estadia que os alemães nos
pagarão, pois, quanto às passa-
gens, embora não haja nada
decidido, temos esperança de
conseguirias com a Lufthansa,
justamente por ser ela uma
empresa alemã.
SALTAR. POR ESPORTE

p engenheiro Mac Dowell
exolicoú que a União Brasilei-
ra !de Pára-Quedlsmo foi fun-
dada em 1962, pois, até esta
data, o pára-quedismo civil
era dirigido pelo Ministério da
Aeronáutica, que acabou por
dele se desinteressar, obriga-n-
doJo a- filiar-se ao Conse-
lho' Nacional de Desportos, o
quosó foi feito em fins de 1963.
Por isso o CND não pôde in-

cluir 'a União Brasileira de Pá-
ra-Quedismo em seu orçamen-
to dêste aho.

Normalmente — disse; ò en-
genheiro Mac Dowell — uma
equipe de pára-quedismo, para
competir num torneio desta
natureza, é composta de 11
elementos, assim distribuídos:
1 chefe, 1 intérprete, 1 piloto,
1 médico, 1 técnico, 5 pára-
quedistas e 1 reserva. No en-
tanto, pnra facilitar as coisas— disse êle — escalaremos ape-
nas seis elementos, isto é, 1
chefe e 5 pártf-quedistas.
AJUDA DO GOVERNO

O campeonato começará no
dia 30 dêste mês, prosseguindo
até o dia 17 de agosto, na ci-
dade de Leutkirch, na Alemã-
nha Ocidental e, até lá, os dí-
rigentes da UBP esperam re-
solver todos esses problemas, e,
inclusive para justificar a ins-
crição que a Federação Aero-
náutica Internacional concedeu
em caráter excepcional à UBP,
justamente para que os brasi-
leiros pudessem concorrer, eles
pensam em pedir ajuda aos
Governos da Guanabara e São
Paulo.

Os 32 elementos que começa-
ram os treinamentos já foram
reduzidos a 11 e até domingo
a equipe de seis estará defini-
da. Os dirigentes da UBP íize-
ram questão de agradecer a
ajuda que o Diretor do Parque
da Aeronáutica das' Af onsos e
o Comandante da Escola de
Aeronáutica deram . até agora.
Além deles, a Fábrica Nacional
de Motores, facilitando o local
de treinamento, fornecendo re-
feições e transporte, e a Ducal,
oferecendo os uniformes com-
pletos, muito ajudaram aos
pára-quedistas da UBP.

O MAIS DIFÍCIL

Os iates que se inscreveram
para disputar a regata Rio—
Colégio Naval não encontra-
rão dificuldades em avançar
rumo ao alto mar, caso as con-
dições de tempo atuais não so-
iram alterações, e, nessa eta-
pa, eles poderão se dedicar
inteiramente às táticas de re-
gata, sem outras maiores preo-
cupacões.

Entretanto, quando os con-
correntes atingirem a entrada
da baia de Ilha Grande qual-
quer desatenção com a dire-
ção dos ventos e os rumos que
os adversários estiverem to-
mando, poderá ocasionar a per-
da de colocação — o que é
muito comum nessa regata —
por causa da inconstância- dos
ventos è variedades de correu-
tes que o mar apresenta nesse
loraL

OS QUE DEVEM CORRER

Como não há obrigatorieda-
de de inscrição prévia, valen-
do apenas o cruzamento da li*
nha de partida como compro-
vação de presença, não é pos-
sível precisar com certeza o
número de embarcações que
tomarão parte na prova.

De qualquer maneira, como
a maioria dos iates está em
condições de competir, deve-
rão inscrever-se os seguintes
barcos:

Singoala, de Ràgner Janer;
Cairú III, de Jorge Geyer; Boa
Sorte, de Antônio Albuquer-
que; Cangrejo,. de Peter Reé-
ves: Pirata III, de Augusto
Bayan; Pluft, de Israel Kla-
bin; Kineald, de Eugênio Vi-
larino; Vendaval II, de José

Luís Pimentel Duarte: Proce-
lúria, de Fernando Pimentel
Duarte: Turuna, de Armin
Strasser e Sargaço, de Eber
Chamoun.

O controle da chegada estará
sob á responsabilidade do Ca-
pitão de Corveta Bernard Bio-
wer e do Capitão-Tenente Ro-
.gério Ataide.

EM BRASÍLIA

Terá inicio amanhã, no lago
de Brasília, o XV Campeona-
to Brasileiro de S.nipes, spb o
patrocínio do Iate Clube dc
Brasília.

Já estão inscritos Paulo e
Jorge Diamante, de São Pau-
io, e Ruf Tambke e ígor Sche,
da Guanabara, Dois membros
da Marinha dc Guerra vão re-
presentar o Distrito Federal,
sendo que o Tenente Robson
Hassclinan pilotará ( o barco
Guaxuetè, e o sargento Luís
Bálber o barco Xangó, cujas
atuações, durante as elimina-
tórias, foram boas. Espera-se
que os dois representantes da
Capital consigam colocaçáo de
realce.

Os representantes de Sâo
Paulo, Guanabara e) Brasília já
se encontram em Çrasilia com
mais 9 concorrentes.

. Os participantes do XV Cam»
peonato Brasileiro serão rece.
bidos no próximo sábado, às
17 horas, pelo Chefe da Casa
Civil da Presidência da Re-
pública, Ministro Luís Viana
Filho, representando o Presi-
dente Castelo Branco, que via-
jará para a Guanabara. A re«
cepçfio marca a abertura ofi-
ciai do programa social dos
concorrentes.

EXTERIOR CONTINUA

O prazo acabou apenas para
as transferências entre òs pró-
prios clubes italianos, que con-
tinuam. porém, com direito de
comprar ou vender jogadores a
equipes estrangeiras até o dia
10 de novembro.

Enquanto fazem economia
no mercado interno, os italia-
nos procuram vender jogadores
para o exterior por altos pre-
ços. Assim, o peruano Seminá-
rio foi vendido pelo Fiorenti-
na ao time espanhol do Bar-
celona por 250 mil dólares.

O extrema brasileiro Germa-
no. reserva do time do Milan,
será vendido, segundo informa
a diretoria do clube, ao Boca
Juniors da Argentina por 96
mil dólares, mas o negócio ain-
da está sendo discutido.
OS MAIS CAROS

As transferências mais caras
entre clubes italianos foram as

Niege chega
com berlineta
no domingo

Recife (Sucursal) — Para
participar das 20 Voltas Feml-
ninas, em homenagem ao JOR*
NAL DO BRASIL e que terá
lugar na Barra da Tijuca, de-
verá chegar ao Rio, no domin»
go, a corredora Niege Rossi»
ter. Níege. que viajará de avião,
virá acompanhada de sua ber-
lineta dourada, com a qual
vem treinando diariamente em
Recife.

do argentino Juán Carlos Mor»
rene e do espanhol Peiró. Mor-
rene foi vendido pelo Lazio ao
Fiorentina por 160 mil dóla-
res e mais um jogador italia-
no. Peiró foi negociado em
idênticas condições pelo Tori-
no ao Gênova.

O alemão Szymaniak, avalia-
do também em 160 mil dólares,
foi negociado pelo Internazio-
nale de Milan ao Varese por
apenas 80 mil dólares. O Inter»
nazionale conservará, porém, o.
copropriedade de Szymaniak.
BATTAGLIA E SORMANI

O p o n t a-direita brasileiro
Battaglia estava emprestado ao
Catánia e voltou ao Juventus,
que o vendeu também em sls-
tema de copropriedade ao Ata»
lanta de Bérgamo.

O Roma, que tem sob con-
trato o argentino Lolacono, em-
prestou-o ao Fiorentina no ano
passado, recuperou-o agora e
vendeu-o em regime de copro-
priedade ao Sampdoria, ao
mesmo tempo que lhe empres-
tou o brasileiro Sormanl e maia
dois italianos.
Sô SEU

Outro alemão, Schnellinger.
foi vendido pelo Mantova ao
Roma. O Roma havia compra-
do Schnellinger do Cologne e
por sua vez o vendera depois
ao Mantova em regime de co-
propriedade. Agora o Roma pa-
gou 83 mil e 200 dólares para
ter a propriedade exclusiva de
Schnellinger.

O peruano Benitez, proprie-
dade do Milan e emprestado no
ano passado ao Messina, de
Sicilia, voltou agora ao Milan,
enquanto o argentino Salvato-
re Calvanese foi vendido pelo
Atalanta ao Catánia por 160
mil dólares.

VERBA PARA VIAJAR
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Na grande área
Armando Nogueira

Já está começando a encabular a gente:
Nós passamos cinco anos ganhando títulos
e taças, enquanto eles roíam casca de ostra
no esqiiecimento internacional. Quando
saíam a competir, faziam papelões, toma-
vam goleadas e tornavam a Buenos Aires de-
baixo de paus e pedras. De repente, viramos
fio, viramos a cabeça e já, agora, começamos
a da;, moral a eles. Cada vitória argentina é
um nôvo passo que eles dão como candidatos
à promoção da Copa de 70 e, o que é mais
grave, como candidatos ao título de 66.

Ninguém se iluda: futebol, eles sempre
tiveram, e do bom. Andava faltando moral,
moral de campo. Admito que eles persigam
essa virtude perdida, mas me preocupa mui-
to que eles a estejam recolhendo aqui dentro
do Pacaembu e do Maracanã.

A vitória da seleção argentina na Taça
das Nações e, agora, a vitória do Independien-
te contra o Santos, anteontem, deixam-me
pulgas na orelha: não que eu tenha medo do
futebol deles; mas começo a desconfiar de
que a nossa crise, tantas vezes denunciada
por todos nós da imprensa esportiva, pode
levar o futebol brasileiro àquele duro ostra-
cismo no qual penou durante mais de dez
anos o brilhante futebol de nossos vizinhos.

SUSTO DE AMARILDO

Informe confidencial ao Milan: conta-
va-se, ontem, em Copacabana, que um beque
do Pracinha, time do futebol de praia, deu
uma sarrafada em Amarildo, numa pelada,
no Pôsto 5. Amarildo foi levado, às pressas,
de automóvel, para o Hospital Miguel Cou-
to. Suspeita de fratura que não se confirmou.

Amarildo passou um susto tremendo a
caminho do Hospital.

PROPAGANDA MALDOSA

A direção do Santos F. C. não se portou
bem com o público do Rio: aquela conversa
de que Pele estava bom e ia jogar contra o
Independiente não tinha outro objetivo se-
não o de animar a torcida a ir ao jogo para
ver Pele. Golpe baixo para defender uma boa
renda.

A torcida carioca, no mínimo, foi vitima
de má-fé que deixa muito mal os diretores do
Santos: anunciaram Pele, sabendo que o jo-
gador estava machucado.

ITALIANOS SEM DINHEIRO

O futebol italiano não anda muito bem
de finanças. Pelo menos, é o que a gente ob-
serva, lendo a seguinte notinha publicada em
um jornal de Roma: "Três grandes do fute.
boi italiano — Milan, Bolonha e Juventus —
firmaram um acordo secreto destinado a es-
tabilizar o mercado de transferências e a evi-
tar transações como a âe Sormani, por quem
o Montava pediu e obteve do Roma meio mi-
Ihão de liras, há dois anos. O Juventus de-
ciãiu fechar as burras e adotar uma politica
de economia; o Bolonha, campeão da última
temporada e o único da I Divisão a escapar
do déficit, não vai mais realizar transações
"sensacionais" e, finalmente, o Milan, agora,
só pretende aplicar dinheiro alto na constru-
ção de seu estádio de treinamento."

Azar de Jairzinho...
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Valdemiro Pinto lutai •
de nôvo com Morua na a
final de amanhã na TV ;

Valdemiro Pinto, campeão sul-americano dos
gaios, concederá revanche ao excelente pena argen-
tino Arberto Morua, na final do programa de boxe
de amanhã na TV-Excelsior, enquanto no domingo,
na luta principal da TV-Rio, o paulista José Walcott,..,
Assunção enfrentará outro argentino, o médio Este-
ban Ossuna.

Também no domingo, em São Paulo, será rea-
lizada a última semifinal do torneio que apontará
o nôvo campeão brasileiro dos meio-médios, com a-.-
luta entre Juarez de Lima e Camilo Lélis, Vítor Ti-
móteo e Edmundo Leite já estão classificados para
a rodada final

fl.. dirigentes da União Braíilfâ ão Pári^ãMp tem encontrado muitas dificuldade .para poderem viajar iitèTAlemanha para a Mundial de Pàra-Qucdhmo, para a mmor dela] è u falta de dinheiro

GALO CONTRA PENA

O «peso pena Alberto Morua
foi quem pediu revanche a
Valdemiro Pinto, pois, embo-
ra não discordasse do resul-
tado da luta que travaram há
menos de um mês, quando foi
derrotado aos (pontos, acha
que desta vez terá chance pa-
ra obter pelo menos o empate,
Na luta anterior, Morua revê-
lou-se mn pugilista muito téc-
nico, dominando com perfei-
ção o jogo na meia distância
e faziendo ótimas esquivas. Seu
punch, iporpm, não é muito vio-
lento e, talvez .por causa disso,
tenha fugido sempre à troca
de golpes com o brasileiro.

Quanto ao campeão sul-ame-
ricano, sua atuação foi segura,
em que pese as manifestações
de desagrado do público. A
exigência do nocaute, lugar co-
mum na carreira de Valdemiro
Pinto, tem prejudicado muito
o seu trabalho no ringue, pois,
atordoandó-se com os pedidos
do público, perde a serenidade
e sai à procura do adversário
de uma maneira prejudicial à
sua técnica. De qualquer ma-
neira, a vitória por pontos que
obteve sobre Morua foi um

grande resultado, levando-se
em conta que o argentino é de
categoria superior e é muito
bom também.

O campeão brasileiro dos
meio-pesados, Válter Santos,
vai pôr seu título em jogo dia
8 de agosto, contra Aparecido
dos Santos, que tem consegui*' do bons resultados nas suas
Últimas lutas.

Equipe de
hipismo vai
aos EUA

O Sr. Paulo Borba, Presiden-
te da Confederação Brasileira
de Hipismo, comunicou à Em-
baixada do Brasil nos Estados
Unidos que aceitou os convites
do Pennsylvania National Hor-
se Show Âssociation, do Ameri-
can Show Horse Âssociation e
do Canadian Horse Show As-
sociation para participar de
Concursos Hípicos Internacio-
nais.
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Fia é campeão hoje se vencer o Vasco no basquete
CND iniciai
estudo sobre
excursões

O CND informou, ontem, quecomeçará hoje a colher mate-
rial para um estudo profundodo problema das excursões da
clubes e seleções, atendendo àa
denúncias feitas polo Sr. Fa-
dei Fadei, Presidente do Fia-
mengo, a fim de reformular anorma 11-63, que regula o as-sun to.

O Sr. João Havelange e ou-
tros membros da CBD, entra
êies os Srs. Abílio de Almeida,
Luís Murgel e Mozart Dl Gl-
orgio, prestarão esclarecimen-
tos hoje de tarde na sede do
Conselho, quando tombem opi-
nnrão sóbre os meios de se re-
solver a questão.
CALENDÁRIO

A CBD vai voltar a estudar
com as Federações Carioca e
Paulista uma fórmula segundo
a qual durante o período da
seleção dos jogadores quedisputarão ano que vem a Tn-
ça Rio, que excursiouarão em
1965 e que integrarão o selecio-
nado à Copa do Mundo de
1966. não exista qualquer pro-blema entre clubes e o órgão.
Para isso, os 10 clubes quadisputarão o Rio—São Paulo
serão convidados para um de-
bate com o Presidente da Con-
federação, Sr. João Havalan-
ge. Somente depois disso é
que o calendário oficial da
CBD será elaborado.

Ficou marcado para o dia 23
o embarque da delegação bra-
sileira que participará do Cam-
peonato Sul-Americano de Na-
tação, a se realizar em Guaia-
quil. Seguirão 45 pessoa, das
quais 30 atletas e os restantes
distribuídos entre médicos,
técnicos, delegados, Jornalista,etc. A mãe da nadadora Vera
Formiga será a acompanhante
das moças.

Flamengo
comprou
Amauri

O Flamengo contratou o
ponta-direita Amauri, do Gua-'rani, de Campinas, por CrS 25
milhões, devendo o _;.a-
cante apresentar-se para
participar do treino de con-
junto que será realizado às 15
horas de hoje, no campo da
Gávea, no qual será observa-
do pelo técnico Flávio Costa
que decidirá a sua estréia ou
não, domingo, contra a Portu-
guèsa.

Os jogadores do Flnmengo
reiniciaram ontem suas ativi-
dades com um treino indivi-
dunl de 30 minutos, que não
teve a participação de Aírton,
Carlinhos e Luis Carlos, pou-
pados por determinação do Dr.
Pinkwas Fizsman.

Aírton está com estiramèn-
to na coxa direita e Carlinhos
com intoxicação alimentar, de-
vendo ser testados no coletivo
de hoje.
BERICO VEM DEPOIS

A transferência do atacan-
te Amauri — que tem 22 anos
e também joga de ponta-de-lança — para o Flamengo íoi
resolvida durante um almoço,
ontem, do qual participaramos Srs. Fadei Fadei c Gun-
nar Goransson, respectivamen-
te, Presidente do clube rubro-
negro e Vice-Presidente deFu-
tebol, co Sr. Jaime Silva,
Presidente do Guarani.

No encontro de ontem, àtarde, foram renovados os en-o tendimentos para a contrata-
ção de Berlco, que há vários
meses vem-sendo tentada peloFlamengo, mas, segundo disseo Sr. Fadei Fadei, ainda nãofoi desta, vez que os dois clu-bes chegaram a um acordo.— Berico virá para o Fia-mengo, sem dúvida. Só queainda vai demorar um pouco— afirmou o Sr. Fadei Fadei.

Com a contratação de Berico,
o Presidente do Flamengo con-siderará encerradas as aqui-sições para o campeonato ca-rioca e para a Taça Brasil,
pois acha que há excelentes
jogadores na Gávea, que. commais um pouco de experien-cia, resolverão plenamente o
problema da equipe.

MÃOS DE CHOCOLATE

Orlando quer
trocar Boca

por Botafogo
A delegação do Botafogo

chegará de Buenos Aires às18 horas de hoje, num avião
da Panair, já trazendo umamistoso acertado com ' o Ri-ver Plate, no Maracanã, a 12
de agosto — data do seu ani-versário — e a promessa deOrlando no sentido de tentarcom o Boca Juniors a vendade seu passe, por preço aces-sível, assim que termine seucontrato.

Orlando procurou o Sr. JoãoCitro, chefe da delegação doBotafogo, em Buenos Aires, edisse que o seu desejo eravoltar para o Rio. de prefe-rencia para o próprio Bota-
fogo.

O dirigente se interessou, en-
quanto Orlando ficou de acer-tar a transferência com oBoca.

Ao mesmo tempo em quesurge essa oportunidade de
contar com mais um zaguei-
ro de área, o Botafogo des-fêz-se ontem, pelo menos atéo fim do ano, déum dos seus:Zé Maria foi emprestado aoBonsucesso, por quem dispu-
tara o atual Campeonato Ca-rioca.
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A entrada de Chocolate- foi decisiva paru a vitória do Flamengo na primeira partida. De «ta, mãos também podem surgir as jogadas para a conquista do Campeonato, lioje

Botafogo RiPaulinho vai estrear Fluminense
contra Vasco e Martim manterá
faz planos para 

"forca55 mesmo time terminou empatado

iv er
venceram e torneio

Martim Francisco decidiu ontem que o quarto-zagueiro Paulinho — contratado há pouco da Por-
tuguêsa santista — será o titular do Bangu na par-tida de domingo contra o Vasco, pois veio de San-
tos com ótimas referências e já mostrou nos treinos
estar em condições de substituir Luís Alberto, quetalvez tenha de se submeter a uma operação de
apêndice.

Depois do treino de ontem — um individual
com quase duas horas de duração — Martim Fran-
cisco conseguiu com o Sr. Eusébio Andrade, Presi-
dente do Bangu, autorização para utilizar o carpin-
teiro do clube nos seus 'planos de trabalho, princi-
palmente para a construção de uma forca destina-
da aos exercícios de cabeça.
FORCA PARA DEPOIS

A forca, cuja corda tem uma
bola presa à extremidade, é
um dos métodos de treinamen-
to preferidos de Martim Fran-
cisco, que pretende ainda apro-
veitar a ajuda do carpinteiro
na construção de barreiras e
outros apetrechos para exerci-
cios físicos. Ontem, porém, na-
da disso foi usado, tendo Mar-
tim Francisco ' 

dirigido um in-
dividual demorado e rigoroso.

Primeiro, durante uma hora,
todos os jogadores treinaram
Juntos, fazendo ginástica, pl-
ques e saltos. Depois, reservas
e aspirantes foram entregues aMoacir Bueno e Silas, para um
dois toques na metade do cam-
po, enquanto Martim Fraricis-

.co foi para o outro lado com ostitulares, que fizeram quaseuma hora de exercícios abdo-minais.'
O treinamento terminou comum bate-bola para os goleirosUbirajara e Aldo, cabendo aalguns atacantes chutarem a

gol.
PAULINHO ESTRÉIA

Martim Francisco mostra-seabsolutamente tranqüilo quan-to à estréia de Paulinho, jo-gador que custou CrS. 10 ml-lhões ao Bangu, fora os Cr?500 mil que êle mesmo rece-beu de luvas. Disse o técnico
que multa gente de Santos, emespecial Lula, elogiou o futebolde Paulinho.

Paulinho, já no coletivo dehoje à tarde, no Estádio Pro-letário, estará entre os titula-res. Martim disse que êste seráo.ultimo treino do Bangu pnraa partida coin o Vasco, fican-do a concentração para seriniciada ã noite, na Vila Hípi-ca. Cabralzinho, que ontemtreinou de camisa de lã, soube
que Martim ficara muito salis-feito com êle na ponta-esquer-da, posição em que será man-tido, e comentou:

Pompéia
treina no
lugar de Ari

O América fará hoje o seu
último treino, para jogar ama-
nhã'de tarde contra o Bon-
sucesso e o técnico Zizinho de-
verá usar o goleiro Pompéia
em lugar de Ari, que está con-
tundido e se não melhorar não
poderá jogar. Os problemas de
Zizinho são: Ari, que Se con-
tundiu no treino de anteontem;
João Carlos, contundido no
mesmo treino; Luciano, que
sentiu uma antiga contusão.

Para mim, não há proble-
mn. Jogo em qualquer lugar
do ataque.

Depois do treino de ontem, o
Sr. Eusébio Andrade conver-
sou com Bianchini, contando-
lhe uma conversa que seu fi-
lho, Sr. Castor Andrade, tive-
ra na véspera com o Presiden-
le da Federação Paulista, Sr.
Mendonça Falcão. Disse o di-
rlgente bangüense que o Sr.
Castor queria saber se eram
verdadeiras as declarações pu-blicadas num jornal de Sâo
Paulo.

Saiu no Jornal — contou
o Sr. Eusébio — que o Fal-
cão achava vocô ruim de bola,
sem categoria para Jogar, porexemplo, no Santos. Castor
conversou com êle, mas o des-
mentido foi imediato.

E prosseguiu:Olha, eu conheço essa
gente. Aos jornais diz uma col-sa; na.hora de confirmar, seacovarda e desmente.

O Sr. Eusébio Andrade, ain-da a Bianchini, disse que oataque do Bangu era um doamelhores da Cidade. E arre-
matou:

Pelo que tenho visto porai, qualquer jogador nosso se-ria titular nos ataques dos ou-tros times.

ARREMESSO DE BOLA

O treino de conjunto do Flu- .minense — único da semana —
para o jogo de domingo oontra
o Madureira será íeito hoje de
manhã. Tim vai escalar o mes-
mo time que disputou ns duas
primeiras rodadas do campeo-
nato, com Castilho, Carlos Al-
berto, Procópio, Altair e Nono;
Oldair e Denilson; Amoroso,
Evaldo, Joaquinzinlio e Mateus.
Tim escalou Procópio na zaga
titular porque não acredita queêle venha a ser suspenso hoje
à, noite pelo Tribunal de Justl-
ça Desportiva. Dc qualquer for.
ma, porém, mesmo que aconte-
ça o contrário, Tim acha que o
aspirante Zé Luis está bem en-
trosado com a maneira- de jo-
gar do time titular e poderásubstituir Procópio sem estra-
nhar a mudança.

A concentração para o time
titular começa hoje mesmo.
Além da equipe já escalada se
concentrarão Márcio, Edson, Zé
Luis, Dari, João Márcio e Ubi-
raci.

Amanhã à tarde os jogado-res terão uma diversão extra:
o time da secretaria do clube
desafiou para uma pelada _,
equipe do Departamento de
Futebol, que conta não apenas
com Tim mas diz que tem tam-
bém uma arma secreta na pes-soa do Dr. Valdir Luz, íutebo-
lista bissexto. A diretoria de
futebol — os Srs. Wilson Xa-
vier, José Herculano, Alberto
Ferreira da Silva, Válter Leite
e Nazzi Nassar — foi convidada
para. defender o time do De-
partamento de Futebol, mas re-
cusou, por absoluta falta de
condições físicas.

Enquanto isso, o diretor de
futebol José Herculano, satis-
íeito com o progresso técnico
da equipe, acha que a torcida
ainda está meio arredla, sem
dar ao time todo o apoio queéle precisa.

a queima-roupa,
primeiro gol.
DOIS A ZERO

marcando o

Buenos Aires (especial para o JORNAL DO BRA-
SIL) — Com a vitória do Botafogo sobre o Barcelona
por 2 a 0 e a derrota do Boca Juniors para o River
Plate por 3 a 1, o Torneio de Confraternização Ibero-
Americana terminou com três clubes — Botafogo, Ri-ver Plate e Boca Juniors — empatados em primeirolugar, com quatro pontos ganhos e uma derrota cada
um.

O Botafogo, que fêz a preliminar, venceu por 2
a 0, gols marcados por Gérson e Joel, um em cadatempo. Os alvinegros já têm a sua volta ao Rio mar-cada para hoje, em avião da Panair, que deverá che-
gar à noite, trazendo os jogadores alegres pela recupe-ração de Garrincha, que voltou a jogar bem sem sen-tir o joelho.
UM A ZERO

Os dois times Jogaram com
as seguintes formações: Bota-
fogo — Manga, Joel, Paulisti-
nha. Nilton Santos e Rildo;
Elton, e Gérson; Garrincha. Si-
cupira, Jairzinho e Zagalo.
Barcelona — Sadurhi, Eladio,
Olivela. Fuste e Gracia, Tor-
rente e Pere.da; Zabella, Ko-
csis, Ré e Seminário.

A superioridade do Botafogo
no primeiro tempo deve-se. em
especial, ao trabalho de Gér-sol e Élton no meio de campoa melhor atuação dos doisnesse Torneio — e á segurai.-
ça de toda a linha de zaguei-
ros. Os dois armadores distri-buiram bons passes para oataque e foram eles mesmos afrente em diversas ocasiões. Eo Botafogo perdeu novas opor-tunidades de gol, podendo terchegado mais cedo a uma van-tagem no marcador.

Aos 44 minutos, Garrinchaque vinha jogando bem —
bateu uma falta da meia lua,com chute forte, e Sadurni nãoconseguiu agarrar a bola, quesobrou.parn Gérson e Jnirzi-
nho ao mesmo tempo. Gérson,
porém, antecipou-se e chutou,

Embora a superioridade do
Botafogo tenha sido muito
mais flagrante, no segundo
tempo, o seu ataque não con-
seguiu as mesmas oportunida-
des do primeiro e acabaria pornão fazer gol: foi o zagueiro
Joel, aos 27 minutos, quem de-
finiu o marcador de 2 a 0 pa-ra os brasileiros, chutando da
.intermediária uma .bola quesobrara da defesa do Barce-
lona.

Depois do gol de Joel, o Bo-
tafogo deu-se por satisfeito e
passou o concentrar a sua su-
perioridade em sucessivas tro-
cas de passe, não mais interes-
sado em fazer gol. Só quandoGarrincha, Jairzinho e Sicupi-
ra avançavam na base de ve-
locidade — mas sempre isola-
dos — a defesa do Barcelona
esteve ameaçadn.

No final, o Botafogo passoua rolar a bola de pé em pé. A
torcida, porém, gostou disso e
acabou aplaudindo os brasilei-
ros.
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O Flamengo poderá reconquistar hoje o cam-
peonato masculino de basquetebol, cm poder da
Vasco, caso confirme a vitória dc 74x60, obtida
terça-feira líltinia, sobre o atual campeão, ua ,se.
gunda partida da série melhor de três programada
para as 21 boras, no ginásio do Maracanã. Sé o
Vasco vencer, haverá nôvo jogo, terça-feira, hò::
mesmo local.

As duas equipes encerraram seus preparativos
ontem, treinando no próprio local da partida. A ar-
bitragem será de Paulo dos Anjos e Benedito Bispo
da Conceição. Os ingressos custarão CrS 300 (ar-
quibancadasl e CrS 600 (cadeiras), cabendo a Sâo
Cristóvão e ENEFD fazer a preliminar.

Flamengo •'.rua-
Observados por quatro padresfranciscanos, únicos assistentes

das duas horas de seu treina-
mento da tarde de ontem noMaracanãzinho, os jogadores doFlamengo encerraram seus pre-parativos para a partida danoite de hoje, quando enfren-
tarão o Vasco decidindo o Cam-
peonato Carioca de Basquete.

O treino serviu para o técni-co Kanela — que vai dirigir 0seu time com auxilio de umtransmissor transistorizado, lo-calizado atrás do banco dos r,e-
servas — confirmar a escala-
ção do lime que jogará hojetíe noite com Algodão. Oto, Vai-dir. César e Chocolate. Apôs otreino de ontem, os jogadoresforam para a concentração naAvenida Niemeyer.

O treino teve a duração deduas horas, começando às 16 esó terminando as 18 horas. To-dos os jogadores, com exceção
de Oto, que chegou acompa-
nhado de Kanela, foram para oGinásio do Mnracanã, no ôni-bus do clube. Algodão foi o úl-timo a entrar na quadra, por-que foi massageado no vestia-rio. Césnr e Alec, dois Jogado-res dos aspirantes, também
treinaram, pois Kanela lhes pe-dirá colaborar no treinamento
do time.

Coqueiro recebeu um treina-
mento especial de Kauela: osdois foram para uma das cestas,enquanto os outros ficaram
treinando juntes do outro lado.

O treinamento de Coqueiroconstou de lances livres e
jumps. Em 20 arremessos, Co-queiro acertou 16, e em 20.iumps, acertou 15. Kanela, de-
pois chamou nos jogaderes Alece César, para que estes ajudas-sem no treinamento de Coquei-ro. Entretanto, quando Aleearremessou uma bola ecaiu um
parafuso que prendia a cesta,o treino foi paralisado, paraOto e Chocolate consertarem acesta, trepados num banco.

Kanela confirmou que dirigi-rá o seu time, com auxilio deum transmissor transistorizado,
como fêz na primeira partida.Kanela contará também, comauxilio do locutor de uma ra-dio, que sendo Flamengo, e ten-do acesso livre à quadra, trnns-mitirá para o auxiliar Ari Vi-dal. as instruções dc Kanela.
Quanto a Fernando e Gútjnho
que disputaram o campeonatoda segunda divisão pelo Icaraí
disse Kanela que, caso hajauma terceira partida, é.pròvá-vel que ambos estejam presen-tes.

— Para esta partida aindanão será possível que êies jo-guem. porque seus papéis aindanão ficaram prontos na Fede-ração —disse Kanela.
Por fim, Kanela criticou osistema de decisão melhor detrês, pois em sua opinião "esta-

mos lutando por um camneo-nato que já devíamos ter'gn-nho, por direito".

Vasco

Reclamando das deficiências
do piso e preocupados em en-
contrar uma fórmula ofensiva
que possa facilitar a penetra-
ção e os arremessos â cesta
do Flamengo, os jogadores do
Vasco treinaram ontem à noi-
te, no ginásio do Maracanã,
durante uma hora e meia.

Antes do treino, o técnico
Zé Carlos, reuniu todo o elen-
co no centro da quadra e fêz
longa preleção. Ressaltou a
necessidade de que todos se
unam agora, a fim de ser.al-
cnnçado o objetivo comum —
o bicampeonato. Reconheceu o
esforço geral, mas solicitou
uma dose de empenho e de-
dicaçáo ainda maior, nos prô-ximos dias.

Em seguida, o treinador ini-
ciou a prática, com treinamen-
to tático ofensivo, fazendo
constantes observações sóbre
as manobras de seus coman-
dados, criticando ou elogiando
o desfecho das jogadas. A cer-ta altura, Leonardo solicitou
tempo para descansar, poisnão se sentia bem. Atendido
pelo massagista Melo, recupe-rou-se imediatamente.

Zé Carlos dividiu, depois, os
Jogadores em dois grupos, sobcada cesta, para que se exer-citassem à vontade. Baroneaproveitou a rápida paralisa-ção. enquanto os grupos se for-mavam, para escutar no rádiode pilha o desenrolar do 2."
páreo no Jóquei, torcendo pela

vitória, que não se concretizou,
de sua égua Miss Vasco. Ns
seqüência do treinamento, ZéCarlos procurou relembrar di-versas passagens da primeira
partida contra o Flamengo, ci-
tando as falhas observadas.

O treino, iniciado às 20 ha-'ras (com 30 minutos de atra-
so). encerrou-se precisamenteàs 21 h 30m com a: participa-
çáo de Douglas, Leonardo, Ba-rone, Paulista, Chiquinho, Ju-lico, Válter, Virgílio,. Jorge,Ailton, Richard e Lobato. Omassagista Melo informou queo estaco físico do elenco é
perfeito, ã exceção de Bnrone,
que ainda sente a distensãonos ligamentos do tornozelodireito.

O técnico Zé Carlos acredi-ta firmemente na vitória desua equipe, o que possibilitaráa disputa da negra, 3.n-feira.Respeita bastante o adversário,mas, se os seus jogadores cum-
prirem à risca as instruções.
o triunfo é certo. Elogiou aatuação do Flamengo no jogoanterior, embora entendesse
que o Vasco poderia ganhar,"pois em determinado momen-to teve a partida nas mãos".Os jogadores do Vasco saíram
direto do Maracanã ipara1 aconcentração na sede náutica
da Lagoa. Ficou determinado
que, mesmo em caso de vitória
hoje, todos serão liberados
após o jogo, só voltando ãconcentração domingo à noite.

Duque faz treino hoje
para definir time e r
testar os contundidos

O técnico Duque resolveu fazer na tarde dehoje p apronto do time do Vasco para definir a es-calação da equipe que enfrentará o Bangu, testan-do Lorico e Mário, que estão contundidos, além defazer observações nas duas pontas e na lateral di-reita, onde poderá fazer mudanças, por não estarsatisfeito com o rendimento que" têm apresentado.
_ A maior preocupação de Duque está na forma-

çao do meio de campo, onde Lorico poderá voltarao time se continuar melhorando da contusão. Omeia teve autorização do médico para fazer umtreino leve ontem de manhã e, se fôr necessário, otécnico retardará a escalação do time até amanhã
para ter mais uma oportunidade de testá-lo.

Diiriinlr. o treino ilo Hangu
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ontem, Martim Francisco .exigiu oiarrèmêssò de bola deitada, para que o's jogadora- 
'forçássemos

viusauloâ abdominais

MÁRIO NAO TREINOU

O ntacante Mário, ao contra-
rio de Lorico, não teve autori-
zação parn treinar, apesar de
dizer que já está bem melhor
da pancada que recebeu na per-na, no treino de quarta-feira.

O pior problema de Duque,
no entanto, é a insegurança queos jogadores não escondem, pelomedo de errar. De um modo
geral, êies acham que esta inse-
gurança tem prejudicado o ren-
dimento da equipe, sendo qüealguns dizem que o time está
muito mal.

Uns atribuem ao medo de
perder as falhas da equipe,
enquanto um pequeno grupo diz
que a pnrte mnis fraca do time
é o meio de campo. Neste caso,
a.s críticas recaem sóbre Lon-
co, Odimar, Maranhão e Mil-
ton, que, segundo seus próprioscompanheiros, "sno ótimos Jo-
gadores individualmente'' mas"não têm apoiado o ataque nem
facilitado o trabalho da defesa".

Ainda segundo as jogadores,o desentrosameutó do time .em grande parte causado pelasfalhas do meio de campo, on-
de náo é íeita uma destruição

efetiva nem uma boa annação
dc jogadas.

Os zagueiros, por exemplo,'
acham que muitas . vezes. têm
que sair do seu setor para darcombate aos atacantes adver-
sários — na faixa que vai dalinha média até o meio de cam-
po — criando claros no melo e
nas laterais.

Os atacantes, então, recla-
mam dos 1 a n ç a m e n tos qué"poucas vezes são feitos em pro-fuiididade e sempre ém situa-
ção difícil com adversário por
perto. No entanto, todos acham
que a situação é fácil de ser
corrigida no treinamento nor-
mal, pois de vez em quandoêle sentem o time Jogar per-feitamente entrosado.

O empresário Francisco Mel-
reles telegrafou onteni ao Vas-
co cancelando a temporada que
propusera organizar pelo Nor-
te do Brnsil. aproveitando a
folga da equipe no Campeonato
Carioca.

Os dirigentes do jVasco.ngo-ra. passarão a estudar a pro-
posta do empresário uruguaio
Goulart, que queríà promover
jogos do Vasco no Uruguai e
na Argentina.
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Pele e Vera Liicia se encontraram e fi-
nalmente se conheceram cara a cara, que de
fotografia já se conheciam.

Craques os dois, se entenderam logo
com a maior facilidade, e com felicidade
também.

Trocaram bola, apesar de não estarem
no gramado, sorriram para o fotógrafo,
sorriram para os fãs, sorriram um para o
outro: enfim, sorriram muito, o que é sem-
pre um bom sinal.

A tarde inteira, Vera e Pele deram um
show de simpatia; e para o leitor, que não
estava lá, as fotos da última página dão uma
amostra do charme dos dois.

Fotos de ALBERTO JAC0B
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TEATRO
YAN MICHALSKI

BASTIDORES

Iracema fie Alencar está colaborando peln uri-
vieira vez, em O Patinho Torto, com uma
das nosstts jovens companhias, o Grupo Decisão

Estreou, no último dia 14,
no TNC, a nova produção
do Grupo Decisão: O Pati-
nho Torto ou Os Mistérios
do Sexo, de Coelho Neto.
Com esta encenação, o elen-
co homenageia o centena-
rio de nascimento do escri-
tor, que nasceu em 21 de fe-
vereiro de 1864 e faleceu
em 1934. A peça se baseia
num acontecimento autên-
tico — o caso de uma moça
chamada Emilia que na
realidade era homem — que
foi noticiado pela imprensa
em 1917.

Antônio Ghigonetto, um
dos fundadores do Grupo
Decisão, é o diretor do es-
petáculo, cujos cenários e
figurinos são de autoria de
Sorensen." A música da épo-
ca foi compilada por Valde-
mar Cavalcanti. No elenco,
a grande novidade é a vol-
ta de Iracema de Alencar,
ao lado de Sueli Franco,
Hulda Machado, Carlos Ve-
reza, Marilena Carvalho,
Emilio di B i a s i, Sérgio
Mamberti e João das Neves.
A t i t u 1 o de curiosidade:
Glauce Rocha é a co-produ-
tora do espetáculo.

O Serviço Nacional clc
Teatro promoverá na próxi-
ma segunda-feira, em duas
sessões, em vesperal e à noi-
te, no TNC, a apresentação
do filme Henrique V, de
Laurence Olivier, baseado

ria peça de Shakespeare.
Trata-se de uma verdadei-
ra aula de história de tea-
tro, com uma tentativa de
reconstrução de um espeta-
culo da época, no Globe
Theatre.

Pena Ela Ser o Que É,
será o titulo português de
Pity She's a Whore, de John
Ford, em tradução de Ma-
nuel Bandeira, a ser apre-
sentado por um nôvo gru-
po organizado pelo Museu
de Arte Moderna, sob a di-
reção de Martim Gonçalves.
No segundo nndar do Mu-
seu está sendo preparado,
um teatro, cuja planta obe-
decerà a uma inspiração eli-
sabetana. Lina Bo Bardi,
que já trabalhou com Mar-
tim Gonçalves na Bahia,
será responsável pela arqui-
tetura cênica e pelos figuri-
nos. No elenco, veremos
Leia Biilcão e Heleno Pres-
tes nos papéis principais, ao
lado de Isolda Cresta, Ênio
Gonçalves, Nelson Mariani,
Armando Garcia, Carlos
Guimas, Fábio Camargo, Li-
sete Fernandes,' João das
Neves, lida Hassen, André
Valli, Mauri Oliveira, Luis
Dantoni e Lucinha Lewin.

A partir da próxima se-
gunda-feira, a Galeria Ma-
cunaima (Rua México, es-

quina de Araújo Porto Ale-
gre) apresentará, com a co-
laboração do Serviço Nacio-
nal de Teatro e do Conse-
lho Britânico, uma exposi-
ção sôbre Arquitetura e Téc-
nica Teatral da Grã-Breta-
nha, na qual estarão inclui-
das, principalmente, plantas
e fotografias do já famoso
Chlchester Festival Theatre,
inaugurado em 1962. Esta
exposição integrou a repre-
sentação britânica no Setor
de Teatro da última Bienal
de São Paulo.

PASSARELA
GILDA CHATAIGNIER

~~,

Karen Bessy é a nova
revelação áa canção jran-
cesa. Tudo começou esta
semana de grande movi-
mento na Cote d'Azur. Ka-
yen — que é de origem
grega — trabalhava numa
boutique elegante de um
cabeleireiro, ao lado de
uma casa de discos. En-
quanto atendia ãs clientes,

Mulher
é sempre

notícia
Karen cantava as músicas
da temporada. Agradou
tanto, que a lojinha estava
sempre cheia. Um dia, eia_
tamente na véspera jesti-
va do 14 Juillet, Karen
Bessy recebeu das mãos do
dono da loja de discos, um
magnífico contrato par a
gravar. E tudo indica que.
ela será sucesso.

Soufflê de camarões
RUTH MARIA

Refogue com todos os
temperos meio quilo de
camarões. Junte uma
colher das de sopa de
maisena, 3 colheres de
queijo ralado, 4 gemas,
meio litro de leite e uma
colher das de sopa de
manteiga. Leve ao fogo
até ficar com a consis-
tência de mn creme es-

pêsso. Deixe esfriar e
misture as claras bati-
das em neve. Ponha em
um prato próprio para
soufflé. Polvilhe com
queijo ralado e leve ao
forno quente durante 25
minutos. Pode-se tam-
bém fazer pequenos
soufflés em forminhas
individuais.

Você, couro,
xadrez e sapateiro

A escolha de comple-
mentos requer sempre bos-
sa, para não cair no co-
mum. Há várias formas de
combinar bolsas, carteiras,
sapatos e até mesmo cha-
pèuzinhos. Você pode com-
binar com sucesso tecidos
com couros, e apelar para
a imaginação. Vejamos
concretamente nos dese-
nhos:

* tênis forrado de algo-
dão xadrez. A carteira é
igual e tem tiras de couro
perto do éclair e sóbre uma
pequena bolsinha. Conjun-
to ótimo para ser usado
com calça cemprida.

sapato com salto de
sola, bem abotinado, no gê-
nero de Jeanne, Moreau.
Use-o com sacola de loni-
ta, bem rechonchuda, com
alça média e couro contor-
nando a parte de cima.
Ideal para fazer compras.

chapéu e bolsa em
algodão xadrez. O chapéu,
tipo Sherlock Holmes, é
cortado em copos e 'tem
aba virada. A bolsa tam-
bém é feita em casa. Cou-
ro cru no fecho e na alça.

Todos êsses modelos são
feitos em casa. O forro das
bolsas deverá ser fino. Pe-
ça auxilio ao sapateiro na
colocação dos detalhes em
couro.

ZUNZUNZUM
Realizou-se na Cidade de
Socorro, em São Paulo, o
casamento da Srt.a "Vilma
Oliveira Santos com o ci-
rurgião-dentista Antônio H.
Simões, pertencentes a
tradicionais famílias pau-
listas. À cerimônia estive-
ram presentes autoridades
locais e grande número de
familias de São Paulo e do
Rio, inclusive a Condêssa"Pereira Carneiro.
ir

Jantando na Churrascaria
Ho Leme, o Governador
Aluisio Alves, ão Rio Gran-
ãe áo Norte.

Gilda Reis Neto está exul-
tando com a possibilidade
de acompanhar aos Esta-
dos Unidos sua sobrinha
Ângela Vasconcelos, Miss
Brasil.

A sensação das noites ca-
riocas è o show das boné-
cas, na "boate Stop. Esta
semana lá estavam Abilio

Pereira de Almeida, Célia
Biar, Zélia Hoffman, Deise
Lucidi, Luis Mendes, Antô-
nío Bandeira, Maria Pom-
peu, Ana Maria Sagres e
Mário SaladiniA

Incrível, mas aconteceu de
verdade esta semana em
Cambridge,' Inglaterra.
Naomi Cárter Brown ti-
nha dois apaixonados que
eram gêmeos. Para decidir
a escolha de qual deles se-
ria o seu marido, a moça
promoveu um torneio de
cricket. O vencedor, Chris-
tophèr, foi eleito marido.
E o perdedor, David, tam-
bém levou Naomi ao altar
como gurçon d'honneur.

Os costureiros italianos Ba-
ratta e Faraoni inventaram
o vestido ant e-sem-parte
superior. É um prot esto
contra a nova moda, mas
apresenta uma jalsa casti-
ãáde: os decoles são tão
ousados que quase atingem
a nudez.
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Desenhos dc Diana

A menos que nos provem
o contrário, acreditamos ser
inteiramente destituída de
fundamento a noticia de quo
Sir Laurence Olivier viria
ao Rio para participar dos
festejos do IV Centenário.
Um boato semelhante, e
Igualmente gratuito, cir-
culou recentemente a res-
peito do diretor Peter Hall,
que viria para dirigir Sonho
de uma Noite de Verão...
Parece que alguém esta que-
rendo promover-se de uma.
maneira barata e não mui-
to honesta.

PANORAMA

PEÇAS EM CARTAZ
BOLSO — 27-3122 — O

CUNHADO DO EX-PRESI-
nENTE — 21hl5m — Vesp. 5.a
e dom., 18hl5m — COPACA-
BANA — 57-1818 r. Teatro —
QUALQUER QUARTA-FEIRA
211i30m — Veps. 5."- e dom.,
I6h (a partir do dla 15)., DUL-
CINA — 32-5817 — AMOR A
8 MÃOS — 21hl5m — Vesp.
5." e dom., 16hl5m„ GINAS-
TICO — 42-4521 — OS DI-
REITOS DA MULHER —
211i30m — Vesp. 5." e dom., lGh.,
JOVEM — 46-3166 — ANT1-
GONA — 21h30m — Vesp. 5.".
16h30m e dom., 17h„ MESBLA— 42-4880 — TRÊS EM LUA-
DE-MEL — 21h — Vesp. 5." c
dom., 16h., PRAÇA — 37-7003
O HÓSPEDE INESPERADO —
21hl5m — Vesp. dom., 18h..
MAISON DE FRANCE —
52-3456 — DESCALÇOS NO
PARQUE — 21hl5m — Vesp.

quarta, lon., quinta e domin-
go, 161-1., RIO — 45-9051 —
MISTER SEXO — 211ll5lll —
Vesp. 5.", 16h e dom., 18h„
RIVAL — 22-2721 — A QUIN-
TA CABEÇA — 21hl5m —
Vesp. 5." e dom., lGhl5m„
SANTA ROSA — 47-8641 —
OS CANGURUS — 21h30m —
Vesp. 5.'1, sáb. e dom., 16h30m.,
(a partir do dln 16) e TNC

22-0367 — O PATINHO
TORTO ou OS MISTÉRIOS
DO SEXO — 21h — Vesp.
dom., I6h.
TEATRO INFANTIL

ARENA DA GUANABARA
Largo da Carioca — JOAO-

ZINHO E MARIA — Sáb. e
dom., 16h, BOLSO — 27-3122 —
A ONÇA E O BODE —sáb., 16h.
e dom., 14h45m, e PRAÇA —
37-7003 — O FILHOTE DO
ESPANTALHO — sáb., 14h e
dom., 16h.

TELEVISÃO

LEI DE BURKE

Na galeria de detetives da
literatura policial existem os
tipos mais inteligentes, hu-
manos, maquiavélicos, pessi-
mistas ou frios. Há o inte-
lectual Phil Trent, de E. C.
Bêntley, como' o surpreen-
dente padre Brown, ou o
gordíssimo cervejeiro Nero
Wolfe ou Hercule Pirot, com
seus bigodes frisados a
quente. Existe até o policial
mesmo, o velho inspetor
Maigret, de Simenon. A ne-
cessidade de imaginar tipos
singulares fêz com que fôs-
sem criados detetives que
colecionavam, que eram vi-
ciados em ópio, que passa-
vam fome por falta de tra-
balho e até mesmo uma so-
gra que resolvia os casos do
genro nos fins de semana.

Por tudo isso, nada apre-
senta de nôvo esse policial
milionário tolamente sofis-
ticado — de nome bíblico.
Amos — cujas aventurinhas
são temperadas com a apa-
rição de mulheres estética-
mente simpáticas e varia-
das cenas de um portentoso
Rolls-Royce. A Lei de Burke,
aos domingos à noite no
Canal 13, para quem já se
deu ao trabalho de olhar
com seriedade a literatura
policial é uma subtentatlva,
de imitar os mestres no as-
sunto. Até mesmo a batida,
figura do chinês (já usado
como mordomo, secretário,
ou filho n.° 1) é ainda em-
pregada desta vez como
chofer. Esse oriental do fil-
me em foco é um voyer in-
corrigível. Sempre que cha-
mado à ação parte para o
carro levando as roupas que
o patrão deverá mudar, cer-'tamente, sob suas vistas,
desde que existe espelho re-
trovisor. Temos nele, a figu-
ra mais divertida da série.

Burke é Masterson. Trás
do Oeste, onde esqueceu a-
bengala, a canastronice e a
elegância. Analisando a fi-
gura do tira rico, é fácil
perceber suas pulsões sub-
conscientes: afirma-se fa-
zendo parte do organismo
coator, necessitando da pre-
sença de inúmeras deusas
no seu mundo tristonho de
solteirão altamente suspeito.
Estão na moda os meninos-
secretários. Com boa pinta e
discutível eficiência. Burke
tem um. Mais lógico, mais
inteligente que o patrão, é
êle que desvenda os misté-
rios. Apesar de t.udo, dentro
da mediocridade ambiente
atual, A Lei de Burke é as-
sistível: a) pelas mulheres;
M pelos atores razoáveis
chamados a colaborar; e)
por algumas piadas no tex-
to. Neste caso não se trata
da Lei de Burke, mas sim
da lei da TV nativa, quase
sempre falta de imaginação.

PARA HOJE — No 2: Jcrnal
Feminino, ás 18h45m- Jornal da
Cidade, às 19h55m; Aristocrata ê
o Sucesso, às 201il0m; Viva o Vo-
vô Devülc, onde sobressaem o
texto de Sérgio Porto, a coreo-
grafia de Gilberto Mota e os
arranjos musicais de Radamés
Gntitnlll. às _,01i20nr. 300 Segundos
de Música, às 211.20m; Jornal En-
celsior, com Jorge Sampaio, Sér-
Bio Porto, Luis Jatobá, Moacir
Lopes. Fernando Garcia e outros,
às 22h25m. — No 6: Aventuras do
Pnpeye, às 181_45m; Reportei- Esso,
com Gontljo Tcodoro. às 201i;
Ponto Crítico, sem dúvida, o me-
lhor enlatado americano atual-
mente entre nós — vale a pena
assistir, às 211_35ni: Por Trás da
Notícia, com o Jornalista Mauri-
cio Caminha de Lacerda, às 221_25m
— No 9: Repórter Continental,
embora, o narrador Ivan Borghl
possua uma dicção razoável, dà
i\ impressfto de que a câmara

.tem garras, às 19h30m; Tclespor-
te Paclt, às 19h40m; O Mundo
dos Esportes, para quem gosta de
basquete, trata-se de tima trans-
missão direta, às 211.50m; Mesas-
Redondas de Gilson Amado, um
programa cuja finalidade cultu-
ral compensa os erros de ordem
técnica, às 22h40m. — No 13:
Pergunte ao João, às 181_35m; Pa-
pai Não Sabe Nada, com restrl-
(,'ões, às 13h45m;Showzínlio Kel-
Ioíjs, com nnimaizlnhos vitimas de
terríveis necessidades neuróticas,
às 191-10m. Uate-Pronto, com João
Saldanha malhando o time do
Snntos, às 19h50m; TV-RIO Jor-
rial, pois prometeram dinamiza-
lo, às 19hõ5m: CL-6-1, com o íe-
nômeno Consuelo Leandro, ás
21hl0m: ordem do Dia, com
Heron Domirigues; Frente a Fren-
te, ainda com Heron Domingues,
às 22h40m e 23h05m respectiva-
mente; Reportagem Ducal, às
23h55m.
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Ha muito tempo que o Rio não consegue reu-nir numa mesma ocasião tantas senhoras elegantes,como aconteceu na noite de quarta-feira, no Tea-tro do Hotel Copacabana Palace, para assistir à pe-ça Qualquer, Quarta-Feira, que marca a volta deTonia Carrero ao palco carioca, de onde se encontra-va afastada há quase dois nos, desde Tiro c Queda.Viram-na ainda, pela primeira vez, contracenando
com Jardel Filho. Na platéia estavam os casais Ra-fael de Almeida Magalhães e Hélio Beltrão Jo.---éWillemsens, Otávio Guinle, Carlos Eduardo SousaCampos, Rui Gomes de Almeida, e Sras. Vasco Lei-tão da Cunha, Artur Bernardes Pilho, Maria Hele-na Nobre e Lurdes Catão. Após o espetáculo, a pri-meira pessoa a beijar Tônia foi Cecil Thiré que dei-xará as pressas o palco do Teatro da Malson deFrance para cumprimentar sua mãe.

Vai recrudescer a briga judiciária entre os ex-sócios de uma companhia de financiamentos. Háacusações até de estelionato.
Já fazem sucesso absoluto, em São Paulo e no

Rio, o.s tailleurs de lã tecidos a mão. Serão a grandemoda do próximo inverno.

O decorador Ênio Moreira ofereceu um jantar
para o pintor (e homem de igual bóm-gôsto) Emes-
to Lacerda.

No Jirau, muito elegante, a Sr.a Rachel Rud-
ge Leite, num modelo de Chanel.

Está passando temporada no Rio a Sr.a Hele-
na Pessoa de Queirós, hóspede de seu irmão, Sr.
Edgard Pessoa de Queirós.

• Já no Rio, de volta de uma temporada euro-
péia, o Sr.e Sr."- Andréa Sávio que, todos os anos,
visitam o Velho Mundo.

O Ministro da República Popular da Hungria,
Sr. Gustav Droppa, vai receber dia 20 para um copo
dc vinho, na Rua Cosme Velho, 123, em festa de des-
pedida do Conselheiro Lorinc Soós e apresentação do
Primeiro-Secretário Miklós Vass.

A Embaixatriz lolanda de Melo Franco chega
hoje de Paris para passar um mês no Rio e rever
amigos.

A Sr.a Lurdes Catão vai dar jantar esta sema-
na em homenagem à Sr.11 Ivone Lopes, de passagem
pela Cidade. A noite será de black-tie.

A Sr.a Magalhães- Pinto tem-se interessado
muito pela aquisição de quadros. Recentemente com-
preu duas telas grandes de Marcier e duas naturezas
mortas de Scliar.

A Sr.a Oto Lara Resende arrumou suas malas
e a dos filhos e trocou o Rio por Caeté, interior de
Minas, onde foi passar férias na fazenda da sua mãe,
Sr.a Israel Pinheiro.

Harry Stone já de volta do Chile, onde mante-
ve importantes contatos com o Governo relacionados
à indústria cinematográfica.

Dia 14 de julho, o Sr. William Monteiro esta-
va tão alegre quanto os franceses em festa na data.
Motivo: seu aniversário, que comemorou reunindo
amigos para um souper em sua residência, que vi-
rou em festa de despedida, em face de sua partida
para os Estados Unidos. Foram-lhe dar os parabéns
e o adeus os casais: Sérgio Lacerda, Alberto Soares,
Silveira Sampaio, Embaixador Hadock Lobo é Fer-
nando Veloso.

A revista Boletim Cambial ofereceu coquetel do
seu 9.° aniversário na casa nova, em Botafogo, onde
se concentrou um grande número de banqueiros e
homens de finanças. Fazendo as honras da casa
João Alberto Leite Barbosa, ajudado pelas Sras.
Edite Pinheiro Guimarães e Marisa Miranda Frei-
tas. Entre os convidados, os Srs. Jorge Brando Bar-
bosa, Alberto Bianchi, Deputado Augusto Viana,
Aluísio Clark Ribeiro, Sigmund Weiss, César Melo e
Cunha.

O produtor do Big: Bossa Show, Carlos Eduar-
do Vilela, lastimando-se das dores de cabeça que tem
tido com o espetáculo. Primeiro, foi o ator Fernando
Mariz que o abandonou; depois, o baterista foi con-
vocado para prestar serviço militar. Afirmou que
tem trabalhado na raça.

Em recente recepção na residência da Sr."- Ma-
rise Miranda Freitas, foram exibidos alguns traba-
lhos do pintor Newton Resende, Presidente do Clube
dos Diretores de Arte do Brasil. Os trabalhos entu-
siásmàràm os casais Sílvio Schille, Joaquim Xavier
cia Silveira, Ramón Avellaneda, Luís Carlos Thedim
Carlos Perry, Fritz Alencastro Guimarães, Aluisio
Freire.

O Teatro Jovem vai encenar a partir do dia 29
de julho A Moratória, peça de Jorge Andrade, que
versa sòbre o drama dos antigos proprietários rurais
do interior paulista. Cleber Santos está pondo toda
sua disposição na montagem, que pretende ser uma
das suas realizações mais sérias.

O Floresta Country Club vem realizando com
grande sucesso jantares dançantes aos sábados. Nos
dias 18 e 25 deverão estar presentes os Trigèmeos
Vocalistas. Carminha Mascarenhas e Luciene Fran-
co. Haverá concurso de surt, twist e hully-guHy,
com prêmios .para a melhor dupla e para o me-
lhor grupo.
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AiSSALTOS-Tlk

Vemos rom espanto que os a?--
saltaiitcs já estão agindo no interior
dos elevadores, em prédios familiares.
Seguem os casais que saem dos han-

cos: funcionam, portanto, 110 horário
comercial, e quem sabe passam a noi-
te vendo programas de televisão em

aparelhos roubados, como pequenos
burgueses do cririie. Pensávamos que
a polícia só ern desafiada aherlamen-

te pelos terríveis filhos da miséria,

egressos de tôdas as prisões, para os

quais não tem 11 mínima.importância

voltar para a Ilha Grande, esse doce

lar dos iucorrigíveis. Mas agora ve-

mos que há facínoras estrangeiros,

quadrilhas internacionais bem orga-

nizadas, que provavelmente chegaram
ao Rio atraídas pela fama de cidade
sem lei, que é a nossa triste fama. Há
mn banco em nula esquina', uma loja
ein cada (-.-quina, em cada esquina
uma bilheteria de cinema com tóda a
féria à disposição. Mas os assaltantes

preferem assaltar pessoas, nada que-
rem eom as firmas. Para que arriscar
a liberdade assaltando um banco, se

podemos seguir calmamente o casal

que retira o seu dinheiro, se podemos
entrar no elevador eom as nossas.vi-
limas, tudo isso depois de verificar
minuciosamente a intensidade do po-
liciamento do quarteirão èm que A:a-
ruos agir? ÍSão há policia no quartei-
rão: dentro do elevador, as facas se
erguem sobre as pessoas que pagam
impostos para viver numa cidade ci-
vilizada.

Turistas argentinos são baleados
na Vista Chinesa e no Mirante Dona
Marta. A noticia ê publicada nos jor-
nais da Argentina. Alguns meses de-

pois. uma família argentina vai visi-
tar a Vista Chinesa. 0 chefe da fa-
mília diz: "Não tenham medo de as-
salto. Depois que balearam o juiz ca-
na.len.-e _ <> milionário platino, o po-
liciamento ali deve ser rigoroso." En-
tão. o bandido mascarado .-urge com
o revólver na mão, e fuzila o incauto

que pretendeu usar de lógica para
compreender a polícia do Rio de Ja-
neiro. Bem feito.

O Leblon é um antro de crimino-
sos. Seus botequins são assaltados; as
moças que voltam de madrugada têm

que entregar a bolsa. Todos os dia-,
os jornais especializados publicam
esses pequenos casos, e no entanto o
Leblon continua deserto de guardas e
totalmente às escuras. O racionamen-
to de energia .. implacável, os gatm
nos também. Onde está a policia? Fu-
rando pneus.

Pela notícia policiai é que se co-
nhece uma cidade. Felizmente, os jor-
nais cariocas, com raras exceções, não
divulgam com destaque esses peque-
nos casos. Porque, se o fizessem, ba-
veria uma crise política que só ter-
minaria, ou bem com o fim dos as-
saltos, ou bem com a queda do Go-
vernador. Náo estou sugerindo que os
deputados c.-taduais derrubem o Sr.
Tm los Lacerda — mesmo porque èle
é inuito sabido para cair numa fria
dessas — mas, ao menos, poderiam
fazer alguns discursos pedindo um po-
liciamento mais efetivo. Ou será que
o problema só voltará a ser agitado

quando voltarem a morrer os filhos
de famosos jornalistas? Ou quando co-
meçarein a morrer os jornalistas?
Quanto a mim. se me assaltarem numa
esquina, entrego o dinheiro e miío cor-
rendo. Não creio que a minha vida

pode ser medida por uma manchete
a mais, ou ;i menos.

Mau projeto
Não há classe com menos harmonia que a

de compositores de música. Basta dizer que,
enquanto o. autores teatrais têm um só orga-
nismo, a SBÀT, os musicais têm pelo menos
cinco: a própria SBAT, a UBC. a SADEMBRA,
a SBACEM. a SINFOBRAS, a ADDAF...

Agora há um projeto de lei na Câmara
cm que sc cria uiii órgão central dc cobrança
e fiscalização dos direitos de reprodução mu-
sieal, constituído pelas tais sociedades. Auto-
res e compositores de música estão alarmados:
sabem que cm última análise eles é que sus-
tentarão o nôvo órgão, além de sustentarem
as sociedades já existentes. Além disso o pro-
jeto estabelece que os fabricantes de discos pa-
garão de direitos autorais 6 por cento, quando
autores e compositores estão cobrando atual-
mente a pereentagein de 8.1 por cento sobre o
preço do disco. E ainda por cinta os 6 por cen-
lo ficam sendo ua realidade 4, porque 1 por
cento irá para a Ordem dos Músicos e mais 1
lior cento parn um siudicato a ser fundado...

Senhores deputados, o projeto é o n."
1 W9.A-1963. Cuidado com ele. t contra o Vi-
nícius, o Tom, o Caimi.. .

57\'amos parar
O Gabinete do Ministro da Guerra divul-

gou ontem "um documento apreendido cm No-
va Iguaçu'" com instruções para ação dos fa-
niiosos Grupos de 11. Como é assinado pelo 

"Co-
mandante Supremo''', está na cara que deve ser
atribuído ao Sr. Brizola.

O documento é inipressiouante.., pela lo-
lice de quem o redigiu. Ali se diz que a bur-
guesia nacional será aliada do movimento, e

"nós a apoiaremos após a vitória", mas tam-
bém se ordena que sejam incendiados, além
dos edifícios públicos, os estabelecimentos co-
merciais c industriais. Isso sem falar em plan-
tações, celeiros, depósitos de cereais e arma-
zéns gerais. Fogo em ludo! E viva a burguesia!

Ministro Costa e Silva: o Sr. deve mandar
prender quem descobriu êsse documento. Ou
encarregar alguém mais inteligente de forjar
um outro. 0 Sr. Brizola era um espiroqueta
vermelho, mas nunca um débil mental.

Marechal Castelo Branco: baixe uma or-
dem para parar êsse fabrico de planos cohens
chineses on nacionais, que comprometem não
apenas a honra como a inteligência das Forças
Armadas. Eu, que discutindo com os amigos,
costumo defender a turma da FEB, fico com
a cara no chão.

Não ir ao Alvorada

Êsse filme italiano que está passando no
Alvorada, O.s Dias São Numerados, foi liberado
pela censura, mas devia ser proibido para
maiores dc 40 anos. Começa com um enfarte.
Tem cenas de grande melancolia, como a da-
quelc Iiomem maduro, careca, perdido no meio
de uma dança de brotos. É um bom filme, mas
confesso que me senti mal. E no fim morri.

Os entregadores suicidas

Um amigo me conta que ontem à. noite, no
Leblon, quase atropelou um ciclista. A Incide-
ta não tinha lanterna nenhuma. Bicicleta ne-
iiluima lem luz 110 Rio; e à noite, principalnieii-
te quando o ciclista é escuro c está vestido, de
escuro, tudo é um convite ao desastre.

Aqui deixo mais esta sugestão ao Coronel
Fontenele. Mas não, pelo amor de Deus, para
êle mandar esvaziar também pneus dc bicicle-
ta. Dar uni prazo de poucos dias a tôdas as ca-
sas comerciais que fazem entregas com bici-
delas para instalar as luzes, sob pena de apre-
ensão. Os entregadores serão os primeiros a
colaborar na campanha...'

Seios liberados

Não se trata de monobiquini, mas dos seios
d Duília. Viagem aos Seios de Dnília 6 nma
novela do saudosíssimo Aníbal Machado que
vai aparecer agora no cinema. A certa altura
o censor implicou com o título. Achava um
tanto marota aquela viagem aos seios. Preferia
que ficasse 110 singular, seio. Depois concordou
em que de ecrto modo ficava pior. 

"Peitos" en«
tão, nem pensar. 

"Busto" 
podia dar a idéia de

que Duília era uma estátua do passeio público.
E os seios foram liberados.

Mistérios' do Almirante

Numa tarde da semana passada doig jorna»
listas que esperavam o carro de um outro, ali
porto do conjunto de jornalistas do IAPC, no
Jardim dc Alá, viram o Almirante Pena Boto
chegar sozinho e à paisana, saltar de seu car.
ro e ficar a contemplar longamente aqueles pré-
dios e os da Fundação São Sebastião. Os jorna-
listas demoraram mais de quarto de hora: cada
vez o Almirante mirava com mais atenção as
janelas dos edifícios. E lá ficou depois; que os
jornalistas partiram, estes com uma pulga (ver-
melba) atrás da orelha.

'ERA TURA
LAGO BURNETT
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MUSICA
RENZO MASSARANI'

Ainda nada foi comuni-
cado ao público carioca sò-
bre os autores e as músicas
ciue constitui rão a base
principal da.s manifes-
tações do Segundo Festi-
vai Internacional do Rio,
para cuja abertura faltam
apenas 20 dias. Além dis-
.so, não teremos mais o
anunciado Ricardo Malipie-
ro nem 1 parecei a Dansc
des Morls, cantata de Ho-
negger aue era fixada para28 e 30 de agosto, sob a ba-
luta de Jacques Pernoo com
a declamação de Doublier,
a Associação de Canto Co-
ral e á OSB. Aliás, parece
que foi suprimido também
o Oratório de Santa Clara,
de Francisco Mignone. queo autor deveria reger em
estréia mundial e que a
ACC teria estudado e can-
tado de graça.

A 1 de outubro deste ano,
os Seminários da Bahia co-
memorarão seu 10.° aniver-
sário. Na espera, o Reitor
daquela Universidade, Dr.
Alberico Fraga, e o Conse-
lho universitário, concede-
ram o titulo de Doutor Ho-
Horis Causa ao Prof. H. J.
Koellreuther que de tais Se-
minãrios foi o fundador e
continua sendo o animador.

O Departamento de Músi-

N O T A S
ca da Universidade de Bra-
silia remete os estatutos do
1, Concurso Nacional para
uma bôlsa-de-e s tudo s de
composição, por um periodo
de dois anos, bolsa aue po-dera ser de Graduação ou
cie Pós-Graduação'. O.s con-
correntes deverão ter me-
nos de 30 anos de idade o
enviar alé 1 de agosto, qual.
quer trabalho de còniposí-
cão contràsslnado por um
pseudônimo, A bolsa de
Pós-Graduação é de Cr.S ..
100 000 mensais; a de Gra-
duação. no valor de um sa-lário minimo de Brasilia.

A Comissão Pró-Cenfcená -
rio de Alexandre Levi leia-
bra que no próximo dia 10
de novembro comemorar-
se-á o Primeiro Centenário
do nascimento do cómposl-
tor paulista. Lembra tam-
bém que Levi estudou em
Paris com Durand e Ferro-
ni, "datando dessa éuoca a
composição das suas Varia-
ções sóbre o tema Vem cá,
Bitu, que escreveu movido
por uma Incontida saudade
de sua famiüa e de sua ter-
ra natal. Um dos mais im-
portantes trabalhos de Le-
vi é a Sinfonia em i\Ti Me-
nor, na .sua bagagem desta-
cam-se aincia o poema sin-
lònio Còinala e a Suite Bre-

sillicnne; para piano, sa-
lientam-.se Allegro Appas-
sionato, Tango Brasileiro.
Scliumánianas.'-

E a Orquestra Sinfônica
Nacional? Pensando nos
meses que se seguirão ao
Festival, estará preparando
algo? Como seria táo lógico
e necessário, um pouco de
música nova e atua,? A pro-
metida estréia mundial das
duas importantes partituras
vencedoras do concurso or-
ganizado pelo Conselho Na-
cional de Cultura a a Aca-
demia Brasileira de Músi-
ca, para honrar os 100 anos
de Ernesto Nazaré? Ás ce-
lebrações dos centenários
de Nepomnceno, Levi e Ri-
chard Strauss? A homena-
gem devida ao desapareci-
do Paul Hindemith? Muito
poderia ser estudado e pre-
parado, desde já. para dar
ao nobre conjunto nacional
o relevo e a utilidade nacio-
nais que ainda não alcan-
çou por completo.

* * $
Noticiário — Hoje, ãs 21,

na ABI recital dc violão de
Griselda Ponce de Leoa. —
Dia 26. na ENM, concerto de
obras da compositora bra-
sileira Olga Pedrario. con-
fiadas ao conjunto do m.°
Borislav Tchorbov.

Não sei se essa moça —
Carmem da Silva — exis-
te ou náo existe, se é gen-
te de carne e osso ou pro-
duto imaginário de angus-
tia e desespero. Isso não
vem ao caso. Nome' ou
pseudônimo, real ou ima-
glnária, de uma ou de ou-
tra forma, ela marca sua
presença com Sangue sem
Dono. um depoimento co-
rájoso que se superpõe á
rotulação clássica de ro-
mance para afirmar-se
como epopéia: a epopéia
de uma moça da classe
média, que consegue um
arremate edificante para
a sua longa jornada de
aventuras o experiências
na luta pela subsistência,
ern terra estranha.

A ânsia de liberdade é
a tônica de Carmem da
Silva. No começo, é ape-
nas uma reivindicação
pessoal, a revolta de uma
môca contra os preconcei-
tos da moral burguesa, ne-
cessidade de afirmação,
vontade de escapar à roti-
na e, sobretudo, uma in-
tensa capacidade de amar
livremente, fiel ao instin-
to, no ritmo exclusivo da
batida dos ovários, para
usarmos aqui a sua obser-
vação pitoresca (ou cien ti-
fica?).

O Com a prisão de um fi-
lho do Presidente da Co-
missão Geral de Investi-
gações configura-se no
Pais a existência de um
re gime idêntico àquele
que Machado de Assis des-
cobriu em Itaguai; o re-
gime de Simão Bacamar-
te, o álienista que, a pre-
texto de livrar a cidade
dos efeitos da loucura.,
acabou metendo três
quartos ãa população, no
hospício e, mais tarde, di-
ante da revolta do povo.
modificou os seus pontos-
de-vista, soltou todo s
quanto tinha na conta de
doidos, passou a perseguir
os que demonstravam sin-
toma de absoluta norma-
lidade e, por fim. chegou
ã. conclusão áe que o úni-
co maluco era èle próprio.

A menos que essa pri-
são sirva aos interesses da
chamada revolução, é li-
cito encará-la como sinal
de que o pânico se apro-

O A história de Simão
Bacamarte (O Álienista)
pode ser encontrada com
mais outras 13 do mestre
em Contos de Machado de
Assis, uma seleção apresen-
tada pelas edições Melhora-
mentos, de São Paulo, com
prefácio de Francisco clc
Assis Barbosa.

Os outros contos são:
Evolução, O Espelho, Missa
do Galo, O Caso da Vara,
Trio cm Lá Menor, A Causa
Secreta, Papéis Velhos, o

"Saber como libertar-se
não é nada: — dizia aquê-
le herói de Gide, em O
Imoralista — mais árduo
é aprender a viver em li-
berdade." Carmem da Sil-
va parece que conseguiu
aprender ambas as coisas.
E deu até um sentido al-
t místico a seu sentimen-
to, ao transportá-lo do
plano individual para o
coletivo. Como aquela me-
nina louca que aparece
a páginas tantas de seu
livro, invadindo os apar-
tamentos dos vizinhos
sempre â procura de al-
gtima coisa indefinida,
Carmem continua buscan-
do a liberdade, com a úni-
ca diferença de que ago-
ra já não a aspira para
si somente, mas para tó-
da a humanidade, para o
povo que ela aprendeu a
amar no exercício diário
do sofrimento, um dos di-
reitos que realmente a
Constituição assegura ao
povo.

N ã o a tomem, porém,
por uma demagoga. Apro-
ximem-se dela, leiam-lhe
o livro e assim compreen-
derão. Nem me venham
com falso puritanismo,
apontando a audácia de
certas confissões, a crue-
za de algumas cenas, em

xima do fim. Foi um ude-
nista, por sinal, o Depu-
tado Aliomar Baleeiro,
quem fêz a denúncia há
algumas semanas atrás:
eliminados cs negros, os
leões começam a comer os
ingleses.

Mas, enquanto os mem-
bros da CGI não se deci-
dem a prender-se a si pró-
prios, o povo que não par-
ticipou da Marcha da Fa-
mília cotn Dutra pela Can-
delária (como dis o For-
tuna) consegue desaba-
far-se n a s crônicas de
Carlos Heitor Coni, ago-
ra reunidas em livro, O
Ato e o Fato, pelo editor
Ênio Silveira, da CiviVna-
ção Brasileira. Publicadas
no Correio da Manhã, dià-
riamente, ao impacto dos
acontecimentos estarrece-
dores que reconduziram o
Brasil ao plano das de-
mais republiquetas s 11 l-
americanas, as crônicas de.
Coni constituem-se muna

Diplomático, Verba Testa-
vientàría, Teoria do Meda-
lhão e A Chinela Turca.

Para quem gosta de ler,
ou reler, o velho Machado,
a seleção da Melhoramentos
é muito boa; para os que so
interessam por sua obra, de
um modo geral, vale a pena
possuir a coleção completa,
em três volumes, da Aguil-
lar.

O Uma gripe violenta

suma — a moral da his-
tória. Não se trata disso.
Mais terrível que o ato de
escrever é o de existir.

Pode-se discordar de
muitos conceitos de Car-
mem da Silva (da raça ne-
gra, por exemplo, ela tem
a mesma concepção de
Christine Keeler); pode»
se renegar tóda a sua filo-
sofia existencial, se che-
ga a constituir-se em íim
sistema filosófico essa vi-
vencia angustiada de mu-
lher que se faz delibera-
damente mal amada; po-
de-se até (temos de nos
adaptar à realidade politi-
ca) identificar propósitos
subversivos nas cento e
poucas páginas de Sangue
sem Dono. Eu não identi-
fico, é bom que se escla-
reça.

O que não se pode negar
é a impressionante pre-
sença da romancista, de
quem não se ouvira falar
antes e que — por isso ln-
clusive — nos surpreende
com a profundidade de
sua mensagem, seu domi-
nio verbal, a segurança do
estilo e, como síntese. de
tudo isso, o poder de dra-
matizaçãú que torna den-
sas todas as páginas do li-
vro.

válvula de escape dç to-
ãos os que, não sendo ôe-
neficiários do Governo áe-
posto, não viram motivos
para aplaudir um movi-
mento que até agora, à luz
do Direito e dos sãos prin-
cípios da Democracia, não
conseguiu justificar-se.

Na República ãe Simão
Bacamarte, Carlos Heitor
Coni não poáe ser com-
partido evidentemente ao
barbeiro Canjiquinha,
cujos sentimentos de re-
volta perderam a nobre-
za diante da ambição do
poder que éle chegou a ter
nas mãos. Coni nãú tem
segundas intenções. Éle é,
acima de tudo, o escritor,
o homem de pensamento
que se insurge corajosa-
mente, a despeito de tô-
ãas as ameaças, contra a
perseguição que se move
neste Pais contra a inte-
Ügência.

nos afastou, estes dias, des-
tas páginas, mas vamos fa-
zer um esforço para tirar a
diferença, pois as pilhas de
livros continuam acumulai!-
do-se pela casa. Muito obri-
gado.

O Livros e informações
para a Rua Maestro Fran-
cisco Braga, 307, ap. 302, Co-
pacabana.
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Qual seria o anel do poeta
se o poeta fôsse doutor?
— Uma saudade brilhando
na cravação de uma dor.

CATULO DA PAIXÃO CEARENSE

:•:¦:•!•:

•:•:•:•:*:•:

^i /iT.Ti i_^T_*J
Achei-te tal diferença

quando de nôvo te vi,

que, estando em tua presença,
tive saudades de ti.

ANTÔNIO SALES

Maria não parte um ramo,
mesmo fraco e pequenino.
E Maria se quisesse
dobraria meu destino.

NILO APARECIDA PINTO

Eu a amar-te, tu a amar-me

Qual de nós será mais firme.
Eu como sol a buscar-te,
Tu como sombra a fugir-me.

Esta trova i atribuída a Aluísio Azevedo,
mas não há prova de que êle a tenha feito.

Para matar as saudades,
fui ver-te, em ânsias, correndo.
— E eu que fui matar saudades,
vim de saudades morrendo.

ADELMAR TAVARES

Saudade, palavra doce,

que traduz tanto amargorl
Saudade é como se fôsse
espinho cheirando a flor.

BASTOS TIGRE

Tem alicerces de areia
o que constróis cada dia,
vida que corres tão cheia

para a morte tão vazia.

VICENTE DE CARVALHO

A chave de fita escura,
com que fechei teu caixão,
é a mesma da fechadura

que trancou meu coração.

SOARES BVLCÃO
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As almas de muita gente
são como o rio profundo:
— A face tão transparente
e quanto lodo no fundo!

BELMIRO BRAGA

Até nas flores se encontra
a diferença da sorte:
umas enfeitam a vida,
outras enfeitam a morte.

JERÓNIMO GUIMARÃES
(cigano brasileiro falecido em 1891)

Eu tí minha mãe rezando
Aos pés da Virgem Maria:
Era uma santa escutando
O que outra santa dizia.

Esta trova * atribuída por íms a Catnlo da Paixão Cea-
rense e por outros a Augusto Gil, mas, na realidade, até
hoje, ninguém provou que pertencesse a om ou a outro.

Não há tristeza no mundo,

que se compare à tristeza
dos olhos de um moribundo,
fitando uma vela acesa.

AMÉRICO FALCÃO

Surpreendente maravilha
a que agora me acontece!
Mipha mãe é minha filha,
à medida que envelhece.

JESI BARBOSA

No meu tempo de estudante,
se algum mal me acontecia,
não sei como — tão distante! —
minha mãe logo sabia.

VALDEMAR PEQUENO

Tu fingiste que me amaste...
Eu fingi que acreditei...
— Fôste tu que me enganaste
ou fui eu que te enganei?

BENEDITA DE MELO

Cada palavra relida
da carta que alguém nos fêz
é um pedacinho tia vida

que a gente vive outra vez.

AUGUSTA CAMPOS

Tu gostas do que não gosto j
e eu sofro por ser assim.
Vou ver se de mim desgosto
Para gostares de mim.

LUÍS OTÁVIO

Debaixo de nossa cama,

que tu deixaste vazia,
o meu chinelo reclama !
o teu chinelo, Maria...

ANÍS MURAD

Parece incrível, parece,
mas é verdade patente
que a gente nunca se esquece
de quem se esquece da gente.

JADER DE ANDRADE

Maria dos meus amores,
Maria dos meus pesares,
— ai de mim quando te fores,
ai de mim se tu ficares.

BATISTA NUNES

Iw^BfPft^BSHjsSBSSfiSttí^iBB^l1

Uma mulata bonita
não carece de rezar;
abasta o mimo que tem

pra sua alma se salvar.

ANÔNIMO
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ROTEIRO
ESTRÉIAS

CONFISSÕES DE UMA MU-
Ml BR CASADA — Produç&o
francesa. — Dlroç&o <le André
Cnyatíto — Oom José-Marlo
Nivt e Jivoqucs Ohorrlor, —
Pranco-brtúa. — Prolb.: 18 anos
— SCALA. — Hor.: Hh 15m —
lOh 15m — 18h 15m — 2011 13m
s 22h 15m.

CONKISSOES DE UM 110-
MEM CASADO. — Produçfto
francesa. — Direçfto do André
Coyat.te, — Com Jacques Char-
rior e José-Marlo Nat — Fran-
co-brns. — Prolb.: 18 nnos. —
CORAL — Hor,: 14 — 16 — 18
— 20 e 2211.

OS DIAS SAO NUMERADOS
Produç&o Italiana — Dlro-

çfto de Elio Petri — Com Sal-
vo Randono, Paolo Ferrari —
Metro — Prolb.: 18 anos —•
ALVORADA — Hor.: 14 — 16

18 — 20 e 22 h.

A LENDA DA ESPADA MA-
GICA — Produçflo americana
em côrcs — Direçfto do Nat-
han Juran — Com Janette
Seott e Ronald Lewis — Co-
lumbla — Prolb.: 10 anos —
VITÓRIA — LEBLON — CA-
RIOCA — Hor.: 14 — 16 — 18
— 20 o 22 ll.

MARISOL NO RIO — Pro-
duçfto espanhola em córes —
Direção de Ferniuido Palácios

Conl Marlsol • Isabel Gar-
cez — Condor — Livro —
PLAZA — OLINDA — MASCO-
TE — PAISSANDU — PARIS
PALACE — RIO PALACE —
Hor.: 14 — 16 — 18 — 20 e
22 h.

ADEUS, AMOR — Produção
americana om cores — Direçfto
de George Sidney — Com Ja-
net Lelgh e Dick Van Dyke —
Columbla — Livro — S. LUÍS

Hor.: 13h 20m — 15h 30m
17h 40m — 19h 50m — e

22 h.

NORMAN, O MARUJO MA-
LUCO — Produç&o Inglesa —
Dlreç&o do Rort Asher — Com
Norman Wlsdom e lan Hunter
— Rank — Livro — COPACA-
BANA — AMÉRICA — IMPE-
RIO — IMPERATOR — Hor.:
H — 16 — 18 — 20 e 22 ll.

CALIFÓRNIA — ProduçSo
americana — Direção de Ha-
mil Perroff — Com Jack Ma-
honey e Faith Domergue —
Royal Filmes — Prob.: 10 anos

REX — BOTAFOGO — TI-
JUCA — IPANEMA — Hor.:
1411 — 15h 40m — 17h 20m —
19h — 20h 40m — 22h 20m.

TIKO E O TUBARÃO —
Produção Italiana em cores —
Direçfto de Folco Qullicl —
Com Al Kauwc, Marlene
Among ¦— Metro — Livre —
METRO PASSEIO — COPACA-
BANA — TIJUCA — AZTECA

PAX — PALÁCIO IIIGIE-
NÓPOLIS — Hor.: Hh — 16h

181i — 20h e 22h.

CINEMA

CONTINUAÇÕES

AS AVENTURAS DK TOM
JONES — Produção inglesa em
côrcs — Direçfto de Tony Rl-
chardson — Com Albert Fincy
e Susamioli York — United
Artists — Proib.: 18 anos —
BRUNI COPACABANA — BRI-
TÂNIA — Hor.: 13h 30m —
15h 40m — I7h 50m — 20h e
22h lOm.

OS REIS DO SOL — Produ-
ç&o americana em cores —
Direção de J. Lee Thomponson

Com Yul Brynner e George
Chaklris — United Artists —
Proib.: 14 anos — BRUNI BO-
TAFOGO — ESKYE TIJUCA

ROYAL — SAO PEDRO —
Hor.: 14 — 16 — 18 — 20 •
22h.

AMORES CÉLEBRES — Pro-
duçfto francesa — Direçfto de
Michel Boisrond — Com Bri-
gitte Bardot. Alain Delon, Sl-
mone Signoret o Annie Girar-
dot. — Art. — Prolb.: 18 anos
— ART PALÁCIO COPACABA-
NA — Hor.: 13h 15m — 15h 30m
^- 17h 45m — 20h e 22h lOm.

O GRANDE AMOR DE NOS-
SAS VIDAS — Produção ame-
rlcana em córes — Dlreç&o de
David Swift — Com Hayley
Mills, Maureen 0'Hara, Brian
Keith — Rank — Livre —
BRUNI FLAMENGO — CARU-
SO — BRUNI SAENZ PESA —
BRUNI GRAJAU — FESTIVAL
— ROSÁRIO — REGÊNCIA —
Hor.: 14' — 16 — 18 — 20 e
22 h.

AMOR E DESEJO — Produ-
çfto americana em cores —
Dlreç&o de Richard Rush —
Com Morle Oberon e Steve
Cochran — Fox — Prolb.: 18
anos — PALÁCIO — Hor.: 14
— ló — 18 — 20 e 22 tí.

O PROFESSOR ALOPRADO
Produção americana em có-
res — Dlreç&o de Jerry Lewis
— Com Jerry Lewis e Stela
Stevens — Paramount — Ll-
vre — ÓPERA — BRUNI IPA-
NEMA — MARROCOS — RA-
MOS — Hor.: 14 — 16 — 18 —
20 e 22 h.

O GLADIADOR DE ROMA —
Produçflo italiana em cores —
Direçfto de Mario Costa — Com
Gordon Scott — Jamaica —
Prolb.: 10 anos — PATHÉ —
MAUA — PAK ATADOS — Hor.:
14 — 16 — 18 — 20 o 22 h.

ÁGUIAS EM ALERTA —
Produção americana em cores

Dlreç&o de Delbert Mann
,'— Com Rock Hudson e Mary
Feach — Universal — Livre —
MIRAMAR — ALASCA — MA-
DRI — CENTRAL — SANTA
ALICE — Hor.: 14 — 16h 30m

19h — 21 30m.

LAWRENCE DA ARÁBIA —
Produçfto anglo-americana em
córes — Dlreç&o de David
Lean — Com Peter 0'Toole,
Alec Gulnhess o Anthony
Quinn — Columbla — Prolb.:
10 anos — CAPITÓLIO —
Hor.: 14 — 16 40m e 22h20m.

REAPRESENTAÇOES

VOCÊ ME PERTENCE —
Produçfto amerioana — Dire-
çfto de Wcsley Ruggles — Com
Herry Fonda e Barbara
Stanwyck — Columbla — Ll-
vre — VENEZA — Hor.: 14 —
16 — 18 — 20 t 22 h.

TARZA E A MONTANHA
SECRETA — Produç&o ameri-
cana — Com Lox Barker e
Bronda Joyce — Proib.: 10
anos — FLÓRIDA — ART PA-
LACIO TIJUCA — ART PALA-
CIO MÉIER — Hor.: 14h —
¦15h 40m — 17h 20m — 1911 —
20h 40m o 22h 20m.

CLÁUDIO MELLO E SOUZA

AS ÁGUAS SUJ/

DA MARUJADA !

OS PROTESTOS

DO PÚBLICO
Antes de atacar um problema, pela vos de

m leitor, vamos afastar um problema. O pro-
blema a ser afastado é o que dizer a propósito
do Nas Águas da Marujada, que anda sendo exi-
bido por ai, como se não houvesse nada de bom
a dar ao público. Já se vê que não gostei do
filme. E duvido que alguém, em pleno uso e gozo
das chamadas faculdades mentais, possa gostar
de Nas Águas da Marujada.

Parece tratar-se de uma comédia, pois per-
cebe-se que as situações, os ditos e a história
são feitos para nos compelir ao riso, mas nos
impõem uma irremediável chateação. Não sei
quem fica pior neste filme. Se as mulheres que,
num barquinho, correm atrás de seus homens,
num enorme navio de guerra; se os homens que
escapam às mulheres; se a França, cuja repre-
sentante é a que, áo ponto-de-vista moral, não
fica em boa situação; se as norte-americanas,
que não escapam à hipocrisia e são de uma vir-
gindade bem pouco tolerável; se os atores, cujo
dever profissional os obriga a fazer papéis bem
ridículos; ou se, finalmente, o público, que ao
sair do cinema passa a si mesmo um atestado
de mediocridade.

Há quem ria, mas ri por vício, o que é uma
maneira bem pouco nobre ãe divertir-se.

Dito o que, passemos ao pi-imeiro e mais
importante problema. O problema dos cinemas,
no Rio. Vejam bem, senhores exibidores, não é
êste critico impertinente que os condena. É um
leitor e, portanto, um espectador como tantos
outros, que pagam caro para ver um filme, e
que são, sistematicamente, desconsiderados, áes-
respeitados. Quem os condena, é o Sr. Guy Piai-
fair,.indignado morador do Leblon, na Riia Ge-
neral Urquiza, 31. Diz êle, em sua carta, que,
como estrangeiro, é permanentemente deslum-
brado pela hospitalidade brasileira, mas como
freqüentador ãe cinema não pode deixar de pro-
testar contra o seguinte:

— Péssima projeção. Depois de pagar
Cr$ 500,00 para assistir à exibição de Too Late
Blues, no cinema-garagem Alvorada, fiquei ãe-
cepcionado por ver o filme quebrar-se pelo me-
nos três vezes, com som quase impossível de se
ouvir, com luz ãe projeção fraquíssima, e até
com parte do filme virgem visível.

Junto-me a esse protesto do Sr. Guy: recen-
temente, no Bruni Ipanema, qziando da exi-
bicão ão filme Os Amores Célebres, meus olhos
ficaram irritados eom a falta de foco em que
foi projetado uma seqüência inteira daquele fil-
me, justamente aquela de Brigitte Bardot com
Alainã Délon. Mas o Sr. Guy tem outras queixas:

— Fechamento da cortina antes do fim
do filme. Quase toãos os cinemas fazem isso,
deixando ãe mostrar os títulos ãe apresentação,
como no caso âe O Professor Aloprado, e às.
vezes destruindo completamente o ambiente
do"filme, como no fim ãe Deus e o Diabo, cuja
cena final tem um grande poder dramático.

Êste, meu caro Sr. Guy, é um dos muitos
pequenos crimes que os exibidores cometem
contra o filme e contra nós, que lhes damos de
ganhar. O que se há de fazer: respeitar a inte-
gridaáe âe um filme, especialmente a de um
bom filme, exige sensibilidade, educação e até
mesmo inteligência. O Sr. não acha que já é
âemais?

A terceira queixa âo Sr. Guy, com a qual
me soliãarizo, é a áesfiguração, por vezes com-
pleta, âos letreiros âe apresentação. O Sr. Guy
acha, e eu acho com êle, que qualquer pessoa
sabe que directed by se refere ao diretor, que
music by diz quem fêz a música, e assim por.
ãiante. Muitas vezes, uma apresentação já está
tão ãentro ào filme, já integrada na ação ou
crianão-lhe um ambiente necessário, e é ãe tão
boa qtialiâaãe que suprimi-la ou âescarregar-lhe
em cima uma traáução, áessas de letras enor-
mes, é mesmo meio chato.

Vejamos se os exibidores respeitam e levam
na ãeviãa consiâeração o protesto áe um espec-
tador, perfeitamente identificado.

Agência

SANTO CRISTO
RUA SANTO CRISTO. 2»

FONE: 23-8734
Expediente: 9.00 às 18,00 hs.

BANCO
BoaviSTa s. a.

Uma completa
organização bancária

ARTES
HARRY LAUS

SALÕES
NACIONAIS
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Bilhetes
da

Inglaterra

Londres (Via Panair) — O Serviço Nacional de Saú-
de, sistema de medicina socializada adotado na Inglaterra
e cuja excelência já tivemos ocasião de enaltecer, acaba de
baixar instruções sóbre sua utilização por parte dos estran-
geiros que se encontram neste país.

O Ministro de Saúde, em declaração oficial, esclareceu
que a obrigação dos médicos de atenderem gratuitamente
aos clientes não se estende aos que vêm à Inglaterra deli-
beradamente buscar tratamento de saúde. Na realidade ls-
to seria um abuso por parte do estrangeiro, procurando ex-
piorar o Serviço Nacional de Saúde. Na prática, acha que.
o viajante sem nenhuma conexão residencial com a Grã-
Bretanha não deverá ter serviço médico gratuito para unia
condição de saúde já existente antes de aqui chegar ou que
poderia esperar pelo seu regresso à pátria de origem.

A expressão conexão residencial é assim definida:. 1)
Visitantes que tom ligação de nascimento ou residência com
a Grã-Bretanha e que não adotaram outro país como do-
mlcillo permanente; 2) Visitantes que aqui ficam por longo
período em decorrência de sua ocupação,' ou seja, membros
de representações estrangeiras, estudantes ou imigrantes
admitidos pelo Ministério do Trabalho.

Entretanto, acredita o Ministro que a assistência mó-
dica gratuita cteve ser dispensada a todos os visitantes cujas

Oo Correspondente

condições de saúde sofreram alteração aqui, ou cuja exa-
cerbação de condições já existentes não lhes permite espe-
ràr o regresso à pátria. A dificuldade, entretanto, de dis-
cernir cada caso fêz com que o Ministro deixasse a crlté-
rio de cada médico a decisão sôbre o assunto: não have-
rá punição para aqueles que venham eventualmente con-
trariar as disposições expressas sôbre tratamento de es-
trangeiros, tanto por dispensá-lo como por se negar a fa-
zê-lo. ... .... v. _. .

Uma das maiores dificuldades nos últimos tempos que
a medicina socializada vem enfrentando é a de dispensar
serviço médico de maternidade aos visitantes. O problema
tem sido assunto de inúmeros debates no Parlamento nos
últimos 15 anos.

O custo do tratamento dispensado gratuitamente aos
visitantes estrangeiros tem sido orçado em torno de um
milhão de libras por ano.

Ficou entendido que o pronunciamento do Ministro da
Saúde recebeu o apoio do Comitê de Serviços Médicos Ge-
rais da Associação Britânica de Medicina. Entretanto, es-
ta organização, em recente conferência, decidiu que não
poderiam submeter-se a tratamento médico gratuito os es-
trangeiros que não tivessem pelo menos três meses de re-
sidência na Grã-Bretanha.

RADIO
Hugo Mund estará dia 20 com
seus desenhos na Galeria Verseau

Caiu um profundo silèn-
cio sôbre a realização dos
Salões Nacionais de Arte
Moderna e de Belas-Artes.
A última noticia divulgada,
aliás muito bem recebida
porque fêz justiça às pre-
tensões da diretoria do até
então sacrificado Museu Na-
cional de Belas-Artes, refe-
riu-se ao local de instalação
de ambos os certames como
sendo o Palácio da Cultura.
Depois, a frase final de
Hamlet'...

O mais surpreendente é
que há uma Comissão Na-
cional de Beias-Artes en-
carregada de todas as pro-
vidências relativas ao as-
sunto e nenhum comunica-
do expede, quando já em
maio tudo deveria estar es-
clarecido. Se há, de um la-
do, o direito dos artistas
prejudicados (e sabemos das
dificuldades com que mui-
tos se debatem para apre-
sentar um conjunto ao júri
de seleção) em pedir e mes-
mo exigir esclarecimentos,
haverá, naturalmente, o de-
ver moral da Comissão em
estar atenta às suas obri-
gações e, se fôr o caso, pres-
tar conta das dificuldades
ou lmpossibilidades surgi-
das. Quando assim não age,
por temor das conseqüên-
cias, comodismo ou subser-
viência, terá de ser conside-
rada inepta.

Uma das finalidades des-
ta coluna é a defesa dos in-
terêsses dos artistas, como
outra é a informação dos
leitores sôbre o valor e ati-
vidades dos mesmos artis-
tas. É em nome da primeira
que estamos falando. Há de
saber a Comissão que de to-
dos os pontos do Brasil vêm
concorrentes aos prêmios
dos Salões; que todos eles
estão à espera, com o traba-
lho aperfeiçoado ¦ por novo3
conhecimentos, para a con-
frontação dem ocrática de
va'lôres. Sabe que os prê-
mios já concedidos por anos
e anos (ainda que algumas
vezes tidos e havidos como
Injustos) são a única opor-
tunidade de muitos poderem
viajar em busca de conheci-
mentos de difícil conce-
cussão no Pais.

Não vamos agora discutir
se é certo haver a discrimi-
nação entre Belas-Artes e
Arte Moderna; se é pouco
ou muito o valor do prêmio
pago aos vencedores; se é
certo dar o prêmio sem exi-
gir uma prestação âe servi-
ços, quando da volta dos ar-
tistas; se, neste último caso,
a culpa cabe ao artista ou à
lei que regula o problema.
Trata-se aqui de pedir um
esclarecimento. Sai ou não
sai o Salão? Se não sai,
quais as razões que justifi-
carão a quebra de tão longa
tradição? Os artistas têm o
direito de uma explicação. É
em nome deles que transmi-
to êste apelo.

INAUGURAÇÃO — Inaugu-
ra-se segunda-feira, dia 20,
às 18 horas, uma exposição
de desenhos do artista pe-
ruano Árias Vera, no salão
do 5.° andar de H. Stern. O
artista estudou na Escola de
Belas-Artes de Buenos Ai-
res é sua primeira, indivi-
dual data de 1959. A apre-
sentação é do critico Marc
Berkowitz e a mostra tem o
patrocínio do Departamento
Cultural da Embaixada do
Peru.

A 7." DE TCHAIKOVSKY
O programa Primeira Classe

da RADIO JORNAL DO BRA-
SIL oferece, na sun audição de
amanhã às 22 li 5 m, uma lm-
portnnte primeira audição no
Brasil: a Sétima Sinfonia, em
mi bemol maior, de Tchaiko-
vsky. Trata-se de uma grava-
ção estereofónica, inédita nu
Brasil, do maestro Eugene Or-
mandy ã frente da Orquestra
Sinfônica de Filadélfia. A obra
resultou do trabalho dc restau-
ração, instrumentação e edição
do compositor russo contem-
porãneo Semyon Bogatyryev.
partindo dos esboços da Sinto-
nia que Tchaikovsky não che-
gou a concluir. Nos quatro mo-

DEPÓSI TOS
POPULARES

LIMI TA DOS
ATÉ

crs 2.500.000,00
Só opera no Rio de Janeiro

vimentos da Sinfoniu-Allegro,
A n d a n t e, Vivace e Allegro
jMacsto.so — destacam-se as ca-
racteristicas que fizeram a glô-.
ria do compositor: impetuosl-
dade, riqueza melódica e es-
plèndida orquestração.

Hoje e todas as terças e sex-
tas-felras, nas audições das
13 h 05m e das 22 h 05 m, o pro-
grama Primeira Classe da RA-
DIO JORNAL DO BRASIL
apresnta as músicas solicitadas
pelos ouvintes. A correspondeu-
cia deve ser endereçada à Ave-
nida Rio Branco, 110. Para
hoje esta prevista a seguinte
programação: lS-hStn — Pri-
meira Suite da ópera Carmen,

de Bizet (Orq; de Detroit &
Paul Paray) * Clair dc Lune,
da Suíte Bergamasque, de De-
bussy (Daniel Ericourt, piano;

Caixinha, dc Música de Lia-
dov (Kóstelanetz) * Poema de
Flbich (violista Perez Dvorecky
& orq.) * Um Americano em
Paris, de Gershwin Orq. NBC
& Toscanini) * Valsa de Mu-
setta, da ópera La Bohcme, de
Puccini (Orq. Carmen Dragon)

O Amor das Três Laranjas,
marcha, de Prokofiev (Orq.
Frank Purcel) * Vôo do Be-
souro de Rimsky-Korsakov
(Reg. Leibovitz). 22h5m, Or-
feu no Inferno, Abertura, de
Offenbach (Orq. Filarmonia &

reg. Herbert von Karajan) *
Concerto n." 1, para violino e
orquestra, de Paganini (Yehudi
Menuhin & Alberto Erede) *
Os Prelúdios, poema sinfônico,
de Llszt (Reg. Furtwanglèr). —
Amanhã, às 22 h 5 m, Primeira
Classe transmitirá, além da pri-
meira audição radiofônica no
Brasil da Sétima Sinfonia de
Tchaikovsky, a Canção sem Pa-
lavras n.° 40, em ré maior, de
Mendelssohn (pianista Walter
Gieseking) e Introdução, Ária
e Presto, de Benedetto Marcello
(I Virtúosi di Roma).

¦¦¦'¦¦¦.-\ 
JBRwKf - *'¦ ^:-£;&:í^ ¦:¦''¦"¦"—ò. ^. ^ ' *

A vida
de

Mon

Com a cabeça metida dentro de maqueta da
Capela Sistina, como Gülliver invadindo um pré-
dio de Lilliput, Charlton Heston anunciou à im-
prensa romana sua participação em mais uma su-
perprodução histórica: A Vida de Miguel Ângelo,
cuias primeiras tomadas já começaram numa pe-
quena cidade da costa da Toscana, e cujos interio-
res serão realizados, em Roma, em ambientes intei-
ramente reconstruídos.
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PELE DÁ
UM SHO W
DE VERA

ALBERTO JACOB
Texto e lotos

Como vai, minha rainha?
Vou bem. meu rei.

A mão de Vera Lúcia se entregou tranqüila à de
Pele, os olhos de Pele repousaram serenos nos de Vera
Lúcia: estava feito o encontro.

Não é de hoje que Vera Lúcia queria conhecer
Pele, e quando o repórter íoi buscá-la em Petrópolis
para, aproveitando a estada de Pele no Rio, apre-
sentá-la ao famoso jogador, ela desceu às pressas,-
sem sequer se maquilar, simples, simples, com um
lenço na cabeça, quase esquecida de ser ela própria
rainha.

Agora estavam lado a lado. Primeiro falaram de
coisas sérias, muito compenetrados com o encontro;
discutiram de sucesso e Renascença, comentaram olés
de gramado e olés de passarela, falaram de aplausos
e vaias. A conversa ia fácil, os dois se entendiam bem.
Ai um assinou autógrafo para o outro; começaram a
se elogiar, e era bom, começaram a brincar e era
ainda melhor, começaram a rir juntos e era ótimo.
Logo, estavam brincando como crianças, medindo
suas forças na queda de braço — Vera ganhou, mas
dizem que foi cavalheirismo de Pele.

A tarde escorria, os dois resolveram dar uma
volta a pé pelas ruas do Flamengo, mas os fãs os
descobriram, e imediatamente a dupla real estava
cercada por todos os lados. Assinaram, assinaram,
sorriram com a beleza de seus sorrisos e, quando vi-
ram, a tarde estava-se acabando.

Pele e Vera Lúcia se despediram como tinham-se
encontrado, encantados um com o outro, e se fize-
ram duas promessas: o primeiro gol de Pele seria em
honra de Vera Lúcia, o desfile de Vera Lúcia nos
Estados Unidos será em honra de Pele, seu rei.

9&tttt&K83gã^
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LASSIFICADOS
NAO PODE 8ER VENDIDO SEPARADAMENTE

Obras vão fechar França apresenta
o restaurante do Alpine de Redelé
SAPS por 60 dias nas fórmulas 2 e 3

(Coluna de Trabalho na página 3) (Seção de Automóveis na página 8;

COMPRA E VENDA: Apartamentos, Prédios e Terrenos
CENTRO
CENTRO — Voiicle-se aparta-
mento 306, Rua André Cavai-
cante, 142, eom 2 quartos, sa-
la e armários embutidos, com
uma varanda <ie 1,40 x 6,40 de
írente. Vor das 8 fts 12 h.
sábado e domingo tel. 36-0100.
CENTRO — Vende-so apnrta-
mento, 318 na Rua Monte Ale-
gre 102, Bairro Patlmo, cha-
ves com porteiro. Telefone:
36-0100.
CENTRO — Vcndc-se prédio
c| loja e sobrado. Blachuelo.
191-A. Tol. 43-1403.
CENTRO — Àp. con). mob.
tel;, gel. etc. Vendo. Tcl....
32-9089. 
CENTRO — Leiam coiíí
atenção este anúncio K'
publicado por uma firma
que já lançou 38 edifícios,
tendo sido entregues já 30,
dentro dos prazos contra-
tados. Aporá para surprê-
sa de muitos, vamos dar
o preço de nossas garagens
— em plena Cidade. Com
entrada dc CrS 40 mll, e
o preço total de CrS 300 000
(trezentos mll cruzeiros), é
ijuanto custa na realidade
o preço de uma cota de
terreno. Pagamento em 36
meses, em mensalidades, ou
semestrais. A única gara-
gem construída no nível
da rua, livre dc pagamen-
to de condomínio e eleva-
dores, podendo registrar no
R. G. Imóveis. Com pie-
na liberdade de usá-la dia
e noite. O conjunto Argos
Riachuelo, tem

VENDE-SE apartamento 104
da Avenida Bul Barbosa 280,
(Prnla), Ambiente seleto. En-
tresn imediata. Base 14 ml-
lliões com 50% financiado.
Grande desconto para á vis-
ta. Tratar hoje no locnl com
o proprietário dns 13 As 16
horns. Tem 3 quartos, sala,
dependenclns e garagem. Te
lefone 25-7108.

BOTAF. - VRCA

COPACABANA — Terreno —
Compro, preferível na Prata
ou perto dc praia. — Tele-
fones 47-3154 ou 32-3567 —
Leonardo.

TIJUCA — Vendo ap, vazio,
oto.. sala coni.. de frente.
3 500 000, el 2 000 000 ont.
rcst. em 1 ano. Inf. 31-1101
Br. Novais

COPACABANA — Viveiros de
Castro 09 — Vendo últimos
aps. peq. de fundos; 3 300
em 36 meses ou aceita-se Irn (JP ftindíK livinfl «IaCaixa. Trav Ouvidor 10. so-l"U UC ,UMUU1- UVIIig, Idld
brado —

TflNFIFDfK ."\_  Vonrie. OPORTUNIDADE — Vendo. ?Ir„No_alj.IÜIULCRUJ, JJU YBIIUB vazlo> 0 ap n 30, da Rua Tiniri p rr r 
~Ç

mos 2 últimos apartamentos,fe ^ 2SZlm'c-òf-..lt] 
" A ~ Rua Sao Francis

sendo 1 de frente no me-b^ %A.tí%Â$rü
lhor tipo do prédio e o ou^f^oáV,^^^^

Sr._La.uden.
IfãAEl.- - SAENZ PEÍÍA — Apartamen--¦-¦I8-308Í-. e_ 52-3511 < (je iantar, 3 ouartos c1 ar- íp* d0 '.*3 iíos-den- i,res°

CASA VAZIA - v. prixlmói , í ,Q '. 
,.7° , . ', '. 'lx°. ^ntreg» em 10 meses.av. Atm. prop. pi rest. boite .manos embutidos, 2 banhei- ?,"f„°o1- noeA- m- - TeI-

e lanchonete. T. cl Sr. Prei-! , , , , 42-1788.

^f?-»"dni 3'sr'imm completos. 2 quartos dejT|jUCA _ Rua do Mat0S0i
COPACABANA - Rua Siquef-ímPre?adaJe ?ara9erm- 

A4ca1171 - Vende-se ap. de sa-

APARTAMENTO dc luxo —
Prox. Praça do Cnrmo. ven-
do. q, s. coz. banh. social
com chuveiro elétrico, aren.
Entr. I 000 o saldo como
aluguel. Tratnr Av. BrAs dc
Plnn, OH. s! 205;. oláCarvalho.
ÁPENAS~Y5Õ0 mil vdmos. ap.
c! 2 qtos., sala e dependeu-
cia completa, dc frente. En-
tregamos vazio. Ver nn par-
te da manhã. Rua Vitorio da
Costa n. 70 ap. 203. Tratar
com Souza e Valente Imo-
veis. Hua Uruguaiana, 104. si
107. Tel._42-2658._Crccl 375. _

S^r^i^Ú^ ou 47-6529. (Cre-^yO^el. 2^431
LTDA. Av. Nilo Peçanha, 2ò^J^..::r^..^.^^^^^. T0^

nas Ruas Conselheiro Zenha

ORAJAU — R. Bardo do Bom
Retiro n." 010, em frente à
Igreja. Ap. om pintura, com
salão. Jardim de inverno, 2
grandes qunrtos, banheiro
completo, copa-coz., área com
tnnque azulejada, dcp. sm-
pregada e gnrngem. Entrada
CrS 2 500 000,00 e o restante
em 42 menes. Ver no locnl,
dlnrlnmento. Vendas excltisl

co Xavier, n.° 465 — (b
quina de Rua Dona Zulmi-
ral Tnrlnc nt _m_>ri_iman vna Waldemar Dcínato. Buara; — iooos os apanamen-7 de setembro, 124 s.° an-
tos de frente, com vestíbu-l^^^v^^^imb
0  53 ela  Sala  7 .apartamento; nôvo. acabado¦v «uiviu juiu í.lán conetnl|rj pronta entrega,
auartos com armários embu-iní".bamonto..,tle sra-nde luxo,

* "'.'" ""*¦... .. misturas a óleo. sancas, per-
tidos I 011 2 hanhfirfK \_- sianos, louça em cor, salão,IIUUJ, I uu L uail 5IIUJ IU 3 quartos, copa-cozinha. 2 bn-

nheiros sociais, dependências

PRAÇA SECA — Lotes resl-
denclals, água, luz, conducio
na porta, tono comércio, 12 _
.10. entrada 700 mll, saldo
financiado. ProprlatArio. Av.
Bimi.nl Cardoso, 72, s! 207 —
Tel.JSMKMO;
TERRENOS -- JãcarepaRÜa.
— Já pede construir. Prest.
11 400. Aftua e luz, próximo
L. Taquara. Vendas na Av
Ernâni Cardoso, 72, sala 207
1." andnr. Tol. 29-9249.

TERRENOS SEM ENTRADA -
JACAREPAGUÁ - Lotes pia-
nos, construção imediata —
no meio de milhares de ca'

milhões entrnda a combinar
23-0201, D*. Dlontsla. 23-3042,
(vazia).  _
CASAS - CAMPO GRANDE
— Com 2 ou 3 qts. etc,
perto do Centro. Rua Artur
Rios, 967. Infiel. 22-1132
e 22-3810.

r^'^™T_Z^'bamento de luxo; Constru-1iVi ma^_Z_7_.7i Z'^'- 
copiKíha' d«Rf*t^^ST^S^^Ssu já habitadas. Com ape.ra lampos, Z30. Vendemos . ,„,-. «vkV.«T-'»_l> Ia ° quano separaaos c oe-ídenciat como elas S NAI serviço, «tc smai 3 milhões,, ', <. 4n ,„„ .

ótimos apartamentos, comf° .de.C0 TA PEREI« pendências completas' deiB^E CrS 182 600 00 - 
S° ^ ^ ° ^ ",to >m C* 196°° menS3'S C

postos de sala e quarto seg VS!1!?! 
«^empregada. Obra em ritmo|Uma garantia na incorpora--_-c=rKio,Z|melhor local do Estado da

apartamentos, com- J™ 5e ^ 
«khka wt- pendências completas de DESDE CrS 182 600 00 ^p^Sí^râto^m?^^" , •" ouu .me.ns ls °

.K '. KEL S A Preco a oar r de lm_,r»_,„i, nu,, -™ .»»„ ¦ l0Z0UU'uu- Uei. nho tem parcelas; Ne-Sr. adquire um imove no
,„„„_, Je sala e quarto $e,gj VS E ^.empregada. Obra em ntmo!Uma garantja na incorpora-í.^^.^^.^^^^vver^^u.^.;,,""'. S 

"ü

parados, com dependências"? m ™m lra'ar na'acelerado. Ver no local e!çào. jAyme GORBERG — Lo-
de empregada. Obra em fun- 'ravessa ?M^,£nio" Lr.a,a['.Preç-0 f condições na|ja "A Econômica". Rua 7
daçôes. SINAL CrS 450 mil.K 

~ 
?*"'?í3J2'!»Ji México, 48, 7. andar#fde Setembro, 44, (esquina

padaria, mat. de construção,
of. automóveis. Vendo terr.
esq. 600 m2. cm Jacarepa-
guá, Est. Tindiba, Km 1,
encontra. Coutlnho no do-
mingo, 9 às 13 hs. ônibus
oue passam: 240. 980 e Ca-
xlas. Tel. 54-1990
BOTAFOGO — Praia, sniao, 2
qtos., deps. de empreg. Va-
•/.io. 6 500 milhões ílnanclo
45í;,_18^jDeses^e^52:T770J_

Vendo o ap.BOTAFOGO
708 da Praia de Botafogo esq.
Voluntários, com sala, 3 qts.,
banh.. coz.. área e dep. em-
pregada e garagem, vazio —¦

projeto Chaves, Sr. Loureiro: 42-3Ma.
CASA DE VILA — 2 sl., 1
qtos., banh. o/ box, coü.,
área. Contr. vencido. 7 mi-
lliões entr. 3 milhões, resto
em 4 anos. R. General Poli-
doro, 310, C 4. Ver das 14
ás 17 h. Tratar: 46-2155. —
Snntos.
CBS 500 MIL DE SINAL, ap.
grande Praia de Botafogo.
Tels. 23-3042 e 23-9201. — D.
Dlcnisln. Em cartório. 2 ml-
lliões, saldo a comb. (Aceito
enrro ou casa uos subúrbios);

aprovado, * mais de 7õíi
já foi vendido. Importàn-
tss organizações já (ize-
ram este dcrócío. A ga-
rantia da incorporadnra
tranqüiliza os investidores.
Aos compradores dc gara-
.tem, damos _ preferência
ha venda de apartamentos
de sala, quarto separados,
cj peça reversível, grande
cozinha, área e tanque —
Entrada de CrS 180 mil — _.- ----v.^-„__
por mês CrS 30 mil. Vi- PRAIA DE BOTAFOGO -

sitem o local: Rna Ria-;Vendo aps. de frente, com
chuelo. 349, junto ao Rei:vista maravijliosa nl Praia
da Voz. Sibràl Ltdn. Cre-:Botafogo, Flamengo, Urca,
ci 200. Tel. ?2-2í_G8. (Aeroporto. Ilha líasa etc. -

1 Projeto de Sérgio Bernar-
CENTRO — Ap. 1 qt. l sa-des _ Edificio Casa Alta
la. coz. bnnh. e entrnda — • 

m.,,!,..^,» internacio-Bua Cnrlos Sampaio 41. — u,ni P™Je<;ao íniernacio
Vendo ou troco. Tratnr com nal, para tino gosto, com-
o proprietário — Rua Eva-,posto de hall, » salas, 3 e
risto da Veiga 35 snla 1012,4 quartos, % banheiros so-
Tcl. 22-6017 OU 32-2156 Com - -
Magalhães. 

sj 810. Tel. 32-0929
CRECI 95.

|VBNDE-SE ap. de qt. e sala

Ttà boolonloo. ^™mM«yyy™?%te -_______$&.
Ver: Bnrnta Ribeiro. Otlj^^»?. -iTâclilto-

COPACABANA — Vcndc-se
ap. 203, Edificio "Rumath",
Barata Ribeiro, n.° 141. "2
salas. 2 quartos, varanda,
passagem, banh., cor... dc-
pend. completos do empre-
gndo, áren de Eervlço e gara

Porteiro Sérgio. :Resto a combinar. Ver pian-

COPACABANA

(esquina
da Rua da Quitanda). Tele-
fone 42-5136. Ver no local
diariamente até as 22 ho
ras. - UMA SEGURANÇA NA
CONSTRUÇAO: MÉSON ENGE
NHARIA LTDA. (B
TERRENO — Tijuca — 15
x 30. Dr. João. 58-7204. —
Dias úteis 52-5859,
TÍJUCA — Vendo ap. na Pra-
ça Afonso Pena, composto de
sala de 23 m2. 2 bons quar-
t-os, todo com sancas. per-
slanas e slnteco. banheiro em
jcòr etc. dependências compl.
Ide empregada. Ver na r

íquím Nabuco, 201. c| por-|quar|0 e WC de empregada,í^;.!%ornÀir4t7onapTe3_Sone

VENDE-SE cm Irajá. 1 cnsa|ta e comte. Rua Conselheiro
nova c vazia, 2 qts., snln, co-iZenha, 84, tel. 34-4W3.
zinha. laje, grande quintal Tiniri i—¦ ~~f,
murado, preço Cr* 2 800 000.11IJULA — JUmO . ríãÇa
Entrada imediata. Ver e tra- r„-, D-s, -^-.|—-_.!„ »'r Rua Major Medeiros, 43, iaeM rena apartamentos c

^^^^m^Jmâ ^^^S°": 2 grandes quartos, ótima
sala (todos com varanda).Peçanha. 26. 11. and-, s/ llOGilPAN. » LEBLON

- Dr;. Fablâo ou Capnnema. ÃRKÕÃDÕR?^aiielÍnhõ . . , .
vendo ap. novo, vaiio, banheiro completo, copa-co

195. com Cunha. Tel. 23-0216- „. «. ,--e 23-1330 pertinho do Colé-;UUanaDara. — PA. 21 403,
Blo Pedro II, soltar na Ruai . ,Barfio de Bom Retiro, 666. | projeto aprovado e regiS'

EXCELENTE NEGÓCIO EM MA
DUREIRA — Bem em trente
a estação: Rua Carolina Ma-
chado, 542;548. Aparta-
mentos de 2 e 3 quartos,

VILA ISABEL - Ap. em'!..,!. nB b.ni.1,» R.,_.l"rf-"''' 
^^ ^^ *

^^.t_^t^^^X^,n.p dePendências comP|e,flS ~
etc. 30-3018 pcia manha, jtuioveis soo os n.us ZOJ e'A PENAS CRS 2500000

CASA gde. no Rocha, Cr$ 15VENDO np. grando. com pe«

CASCADURA — Terreno —
Ven<le-se, de 11x60x10, de cs-
tiulnn. R. Florentlna, 303. —
Tel. 52-01)1)2.
CASA '-_-_ 

Vendo. Meier. Bias
da Cruz, ótima, 10 milhões.
Tcl. 34-4600.

VILA ISABEL - Vendemos
apartamentos em 1,a loca-
ção, com sala, 2 quarlos e
deps. compls. Excepcionais

297 — 9.° Oficio. Vendas
exclusivas: IMOBILIÁRIA M.
CAMPOS — Av. Ernâni Car-
doso, 72, 3.° andar — Cas-

^r,5aí%n^SN^^^«^^l^ (aZüleJ° 3,é ° ,e,0)'^ ™—<>" V- ,,, U„a
ne 27-6136.
COPACABANA — Compro ap.
si., qto. conj., por 3 500 mll; IAPARTAMENTO saln, 3 cits.,
sendo 1600, mil _ vlsta, 40012 banhs. soclnis. coz.. dep,
mll em tres meses e o res-
tante em dois anos. Sr. Má-
rio. Tel.: 28-5898. "
COPACABANA — fpanenia —
Compro ap. com 3 qunrtos e
demais dependências. Parte à
vista c o restante 9 mllhóes
em 90 dias pela Caixa Eco-

área de serviço com tanque
e garagem. S'nal de CrS 100
mil e prestações de CrS 29
mil. Depósitos no Banco do

32-1039 e á noite 28-4055.
TIJUCA — Vendo ap. de
luxo, com sala, 2 t 3 qts
dep. completas, garagem —
Rua Félix da Cunha 38.

UM LANÇAMENTO EXCEPCIO'

compl. empreg. Tratar telefo
ne 26-9198. Preço CrS 16 500
mll. Chaves c| porteiro. Rua
Sambalba._303i_ap._ 202.
A VENDA. ap. vazio no Le-

Dio^li!?2^o^^^òi:p'àdõ da Guanabara, vin-|NAL NA ÍIJUCA - Rua José
nômica. já auto^ado pe^TíS^SSSájtes:\cMoi í0 ™ásm^0 dâlHigino, 388. Excelentes
com^^Niitôn'"^?:- suÍÕmItSSí ^o^f^'^^*' Vocé ,em 93™1'3 to-;aparta.mentos de 1, 2 e 3
COPACABANA — Vende-áe o:— IMC. Te:?. 52-8251 .52-2809 (gl 

' '
apartamento 903 da Rua Sl-i Junto ao Macumba. CRE-
queira Campos, 33. Hnil, sã-101 577.  nn•" " amplos quartos. ,bH- OR$,goo SINAI,.:—'Saldo;em

condições de pagamento, si- cadura — Corretor Respon
nal CrS 1700 mil e saldo
tae. e tinanciado em 48
meses. Ver Rua Conselheiro
Paranaguá, 48, diàriamen
te. Vendas: INSTITUTO BRA
UIFIPÍl HF IMAVFK . tíil\tatt_a_ fàciiitaüa,. vila vai-JILClKU VI IflWVCIJ, R. fie qU0ire, H,m Grapiuna 185.
xico, 148, sala 1105. TelsJ0bra mlcl"da'

sável — Milton M. Campos
- CRECI 352. Atendemos
diariamente, inclusive sába-
dos e domingos.
VENDE-SE ap. de um ou dois
quartos c! dep.. garagem

32-555 e 42-3347.
VENDO ap. novo, ci qt., sa
la. dep. emp., cop., íac. 5

CENTRAL
Anunciem em nossas agên
cias. Rua Dias da Cruz,

macões diariamente no lo-
leal'ou em PREDIAL JOBER,
CRECI 477. Av. Almirante
Barroso, 90, 7.° andar, gr,
717 - Telefones 32-9527
e 52-4555.
ENGENHO N6VO — Vendem.

anos- EntíèíS-imeSiatà Ver 74"B e Av- Suburbana n.« M aps. dois quartos e mais
R vise S irâbèr * an 503 1° 136, Largo de Cascadura. dependências. Pequena entra-k. wsc. o impei, 10, ap. ouj._L.___r _—_  rt._ Tríl.n- ,.._, „ 7.{.^i-nu_ ._com porteiro. ATENÇÃO — Osvaldo Cruz. úa. Tratar com o Zèzinho .no

bar da. Run, Cabuçu. 97.

quena entrada. K. Paraná,
620. Tratnr B. Dios da Cruz,
119; J
VENDE-SE 1 cnsa gronde « l
mela-agua non íundos. ter-
reno 12x33. E. Borja Bela,
1020, Agua Santa. '¦/'
VENDO terreno comercial de
11 x 05 na Bua Adolfo Ber--
liiunlnl. 324. CrS 15 milhõei.
Tel; 28-3506; y'
VENDEM-SE 2 nps. saia com
17.75 m. com 3 quartos •
dependência tíe empregada^'
cm ílnal de construção. Tra»
tar com o proprietário ilo
local. Rua Raul Bnrroso, 2S.
Engenho» Nôvo,
LEOPOLDINA
Anuncie em nossa agência,
R. Plínio de Oliveira, 44-M.
APARTAMENTOS — 1. 2 e 3
citos., vendo. Entr. desde 300
e 130 pprest. desde 35 mll —*
Encosta morro, final constr.'
Pode morar. 20-0904. 46-4797.
BONSUCESSO — Vende-so
casn com 2 quartos, sala, co-
zinha. dep. de empregados, 9
outra nos fundos, <iuarto«-
saln, cozinha. Luiz íerrelra,
233 — Perto do Posto Diana,
na_Av._Bra.sil.
APARTAMENTOS — PróXl-
mos da Praça do Carmo, de 3
qts., com armários embutidos,
sala. coz., banh. com., área

;arn_rem — Entrada 1600 o

914, sala
205 com Carvnlho. ¦ .¦•
ATENÇÃO! Jardim Amé_r
rica — Casas e aps. ja.
prontas c| 2 e 3 qtos. e
demais dep. Vendem-se —
Entra a paritir 1250 mil

presi. 50 mii. Tratar no
Jardim America: R. Jor-
niilista, Geraldo Rocha, 205

escritório da Cia. t
ATENÇÃO PENHA —
Lançamos os maiores e
melhores aps. no centro
da Penha, já prontos c| _
qtos. grandes. P. armários
embutidos, 1 salão, copa-
cozinha, área com tanque
e dependências completas
de empregada. — Preço:
G900 mil de ent. 1600 mtl
e prestações de 70 mil, sem
juros. Tratar c| Antônio
Nonato & Cia. Ltda. Av.

JMENSAIS — salas comerciais
ou sala e quarlo conjuga
dos. APENAS CR5 18 000,00 sJ^Sj^fôí 

~ Trat"
MENSAIS. OBRA INICIADA - 
Grande valorização: no mes-
mo edifício grande e luxuo-
so cinema. Vendas e infor-

_...__ — ^_ ._._. ____. Vendo prédio de viln, comi - _ 
LINS. B. DO MATO ^^^«^^«JexCEIENTES CASAS DE 2 AN-'"!---d-1--Co-í,T',lho ínADK D,,, 

r,,t,,mL: Brás de Pina, 96. Ioja B-l
DARES — Rua Cachambi,: (Largo da Penha). Infor-

tels.. 31-0801 •
APARTAMENTO — Vnvn, 43-2473.; Oa
pronto, frente, vazio, sala,!ADRIANO. 122-A, el 9, vdo.;

nheiro, cozlnhi
cias pnra
ga imediata. Ver e tratar
local.

• ¦ , • ,,,. ipronio, irenie, vazio, saia,!«"'"»•"'. '"-»i w -'. "'"• jrí j i -i im.i._..-Informações e reservaslquarfos, sala, banheiro so-;2 quartos, dcP. compi. dem-*#*.- bí-^'.'_m''emPv 9uaf"31*099!.'
local. Av. Maracanã (an-cial em côr, área de 5eivi-ísXe"nnotiSc| B-?ffl»^k^^*ff^»-^íSS?N' Jardim na frente' amploâtênçXc

_. n •_>¦_>_ j. r> _•_..!_. n. '.. i-.... _ i.'... -,«'_ '-.'i., '.... .,. _ ic/. "":".;a %' .'. ef ..'.,:.'....:_.!-! li..:-.  Vende

CONJUGADO cl moveis no-
vos, inc. gel., frente, com-
prar e morar. Rua Washins-
ton Luis, 50, sobreloja 202.
Preço 3 100 mil. Tratar no
ap-
LARGO DE SAO FRANCISCO
— Ap. ite. 2 400 entr. e l 200
em 22 meses. Tel. 52-7770.
VENDE-SÊ apartamento dê
frente, vazio, próximo à pra-
ça Cruz Vermelha, quarto e
sala separados, cozinna e ba-
nheiro. Tratar pelo telefone
32-8463.

ciais em cór, copa e cozi
nha, área. lavanderia, de,
pendências de empregada
e garagem. Sinal de 500 mll
na promessa 500 mil, sal-
do financiado em 3 anos a
combinar — Tratar pj tel.:
26-0281 ou 46-7603, com
ANITA GELBERT. Preço
CrS 13 800 000,00 — Raro
e único negócio.
VENDO, na R. Álvaro Ramos
n.° 181. fundos, apartamen-
to. I sala. 2 rits., e demais
dep., ótimo negocio de rnra
ocasifio. visitas no local, no

GLÓRIA - S. TER. ~"~-;
sTOT\rTÊRisÃ.~vrteí'r7'R.!VENDEMOS excelentes apar-
Almirante'Alexandrino n. 622.
5000 ;-.',Tel.'- 22-5643;
VENDO casa grnnde na GÍo-
ria, dois pavimentos. Serve p<
comercio ou escola. Entrego
vazia. Tel. 25-8041, Sr.-Hlpô-
lito.

CATETE —
FLA. - LARANJ.
APARTAMENTO DE COBER,
TURA — Sala e quarto sepa,
rados, com cozinha e ba-
nheiro completo. Elevndor
até a porta. Grande varnnda
oom 40 m2. Situado na Praça
Sáo Salvador. Para ver tratar
pelo telefone: 45-7127 pela
manha até meio-dia

APARTAMENTO" PRONTO" -
Rua Pedro Américo, n. 166,
bloco B, ap. 608. Vende-
mos apartamento de frente,
vazio, ótimo quarto, banhei-
ro completo e cozinha. Pin
tado de nôvo e com sinfe
co. Na escritura 1 800 mil
e o saldo em 3 anos. Cha
ves com o porteiro, Sr. Ri
beiro. — Tratar com Rocha,
Mendonça Imóveis (CRECI n.
285). Av. Graça Aranha, n.
333, grupos 609/10. Teis.
42-0610 e 22-0245.

tamentos em inicio de cons-
trução de sala, 1, 2 e 3
quartos com dependências
completas. Edifício sôbre pi

s com garagem e play
ground. Construção de IR-
MÃOS TOROS ITDA. Sinal de
CrS 200 mil e prestações
mensais de Cr$ 40 mil. Ve
ja no local na Rua Macedo
Sobrinho, n. 38, próximo á
Praia de Botafogo. Tratar
na PREDIAL JOBER. CRECI n.
477; Av. Almirante Barroso,
90, 7.° andar, gr. 717. Te-
lefones 32-9527 e 52-4555.

vi ÁO VILA DA PENHA

l^í,ír_^e^?^K^°rtoí cobèmira ém"ípane-|tigo n.° 33 da R. Costa Pe-ico, dependências comple-fe 1í'"ap-, 3»,i. «"•.üa ^Icái.ÍMeihorèsTdét.Tcj Maoiía-lqüinlal, dependências com-c™""10™:^ nSueS^iv'
!5RSS5K^^S£-|5«Kr««!b) SMOe??. M-92Cl.|.i.> jií.L-.-i.-.í ._..-,«lí.' y. 

... 
... %. iBIcuIba. Sinal dei SOO mil. do 58-0522. Av. 28 Setem-V. , JL.....,,. . .jB, míiSSSSSa&°.r0' .34a-— ...-  _ jpieias oe empregaaa e ga-t,.elm e D1(lSi ua Rua. uicidio

ATENÇÃO! Meier — Rua' APADTAMFNTÍK Ho Lr.üo. 138, s| 6. Te!. 49-0907.
Magalli&és Couto n. 620. raQem- ArAKIAMtNIUi OeL^^,

casa -_"vende-.-i"e "Run 
D„nníinício_ das noras _alnda «s-|sala, 1, 2 C 3 qUartOS, CO- ]

COPACABANA - MAGNÍFICA
OPORTUNIDADE - Vende-se
apartamento em final de
construção. Entrega em no-
vembro próximo, com 3 qts.,
sala, cozinha e banheiro c|
azulejos em côr. Quarto e
dependências de empregada.
Sinteco, persianas. Edifício
em pilotis, construção esme-
rada, play-ground. Entrada
CrS 6 milhões, restante fa-
cilitado. Trafar com Sr. San-
tos. Tel. 52-4567 - Dias
úteis, horário comercial.

™- ma .vazio) 23-3042 e 23-9201. . . ... , ,, -. í , . , '. i«icuilia. Sinal de 1 500 mil.n? d. Dionisia. R. Alberto de reira), diariamente ate as 21 sfas de empregada etc. Sl-isaido a combinar, chavesCiI"r,0S -!- c: M - horas e na ORIEl, Av. RioíNAL desde CrS 200000,00fe82p5orteiro- Tratar te'-:
Branco, 131, 8.° andar, gr.ie PRESTAÇÕES MENSAIS de: 'IPANEMA — 2 qts. snla,'ban

coz. w.c. de empregada, sa-
ragem, posse imediata, pre-
dio s| pilotis. novo c mo-
derno. Preço CrS 6 000 000 de
entrada t CrJ 6 000 000 em 2
anos. Ver hoje. das 9 às 17
horas. IMC. Tels. 52-2809 e
52-3251. CRECI 577.

802. Telefones 22-6205 e
420998 - CRECI 16

de CrS 38000,00. -- SÒ-
MENTE 4 PAVIMENTOS -
FACHADA MODERNÍSSIMA
- PILOTIS - ELEVADORES

j— GARAGEM — Grande va-

qSânSrd^b^s/^fdemaifrente a Associação Atléticajlorização. ao lado do Co

RUA ENGENHEIRO CORTES
SIGÁUD 210 — Prédio em

ragem, ptiot'"¦a^mfcmore*-'Mesquifa, n. 134, bem em

TIJUCA - SALA, 3 QUAR-
TOS — Na Rua Barão de

Franciscà 330, ca:
sala. 2 quarlos, saleti
dencias, qulntnl. Preco
3 800 COO.OO. Inicial Cr.S
1 300 000,00. resto 60 00.00 __
36 meses. Trntar no n. 259

tdicp0; £&£ ítéólS°teetop,áf::Tijuca, vendemos amplos légio Batista — Garantia
absoluta: conta vinculada àG^s^o^isS^ToR^aparfamentos de sala, três, ...... 4

qmb^SSíSS^^WW^ "zinha e banheiro!«nstruÇa0_Ja aberta no
bara. 25. Gr. 1 702.

PÇA. BANDEIRA
S. CRISTÓVÃO

COPACABANA — Vendo, R.
Min. Vlv. de Castro, 43, ap.
203. c/ 3 qts., sala, cozinha
e copa, dep. empr.. arma-
rios emb. c/ garagem 
11500 000. c/ 3 000 000 ent.
rest. fncll. em 1 ano. Inf.
31-1101. Sr. Novais. ^^

CASA na Pc;n. Argentina Cr3
2 milhões a vista. 23-3042.—
D.» DloiiiSM. 23-9201.

COPACABANA — Vende-se
ap. todo dc írente, com 2
qts. e sala, dependências, ata-
petadas. arm. emb., coz.
americana. Ver na Rua Ml-
nistro Alfredo ValadSo (es-
quina de Figueiredo Maua-
lhaes), 77, ap 704. Chaves ci
o porteiro. Tel^_ 37-1703.
COPACABANA"— Saía, 2
quartos, sendo 1 reversível

cozinha com boxe para
geladeira, banheiro em côr

LEME - COPAC.
A 3 800 c| 3 300 ap. vazio de
frente em Copac. 23-3042. D.a
Dlontsla, 23 — 9 201, Aceito
carro.

sa II. Llnsite mês. Preco CrS 3 "50 mil1 , 
' , 1 , 

'
aem. depen-_ ver vara crer! Ap. dcjzmha, banheiro, area comirento, 

de ? quartos, sala,, _j.»._jí_-:„ --_pictas de empre- tanque, dependências com

LINS — Vendem-se aps. ¦.!-•
Elos, com dois e três quar'
tos e mata dependências. Si-
nal tle tim milhão. Rtia C;
buçu ll. 97. Tratar com
Zezlnho no bar <ht esquina.

deps. com.

^e°máEdiâioTbreegpu|P'etas de empregada e ga-
i ãt <u„_\ rl ISa mil •»_»»• Trtnnt MC CDCUTC molnerodor do lixo, 2 quar-lotis. Sinal Cr- 350 mil e ragem. IODOS UC FRENTE — tos. sala do 20 m2. banheiro.
prestações mensais de çr- .. , . . ._. .  cozinha e area de serviço
100 mil. Nao tem parcelasjJinal llò IJÜ mil e preSla-com tanque. Estrada Vicente
*. _i __. t • i__u___.i T?r>_tut4iinn -.___.' '_-!.. r*. ...„..-1\%..-. i iíi/\ t-v..- ___.___.

APARTAMENTO. Bonsucesso.
Vendo, vazio, 2 qts.. ampla,
sala, slnteco e persianas. —
Tratar com o proprietário,
diariamente. Praça dns Na-
çôes!_142!_ sobrado.
APARTAMENTOS dc luxo
em construção, com elevador,
incinerador do lixo, 2 quar*

intermediárias — Escritura, -4 _,„-,;. j. r.A jc m;i Ide Carvalho, 1490 — Praça
imediata èin .Cartório — Ç0« menSaiS Oe Ui /.} tu\V "Ido Oarruo;

UNS - MSDELUX0-I^^^Àu^^íjInforniações e vendas diária- ^&^ig
Pavimentos térreos: jardim, «es,^ venda, ver e tratar mente no local ou na PRE-'no 'ocal ou na LiML —i   —

Tel. 30-1949. Nunes.

completos, área de servico|Banco da lavoura - Cons\, - ...  
c| tanque, quarto e deps.|trução de Elias Sieinberg -—>siVe 

para empregada. Payj-E;^^'X^^-l
de empregada e garagem.! Informações e vendas oià-menj0 SUperjor. 2 ou 3 dor-ic^Joonui dcentrndn.^es

riamente no local ou no;mjtórjos e banheiro social.  
~

CONSÓRCIO MICHIGAN ME-,310 mi, de sina| e 41 mil
RIBEL - Av. 13 de Maio,!mensais Um negócio como

Ótima localização. Apenas 4
apartamentos por andar e 8

CASA gtle (cl garagem) na|naujmentOS Entrada facili-Cancela. 23-3042. R. Dloni- H0»1»10»1"1- uiil.ouo lowu

Ilo. TrMo!-vendo!cs ,"t''rla- tada de CrS 300 mil e pres-
obrajtações mensais de CrS 65

. Construção de H. MEN-

Varanda, Sala, COZinha e de-klnião Nacional de ImoveislDIAL JOBER — CRECI 477. partir de 500 maSde entrf~

pendências completas, inclu-\^_\\ th. t'™.'. 32^8858 — Av. Almirante Barroso, 90, a™ liilT^f ^x ^^v%^e.
7.o andor, gr. 717. Telefo- f^-^-^^^.

da — Cnsn. novn, vazia, no
Jnrdlm America, parcelas 

'_

combinai-. 23-3IM2. D. Dionlsla
:;.1-9'2i)l. Aceito troca x wrr.
BRAS PINA — Vende-se coiíí
íortável casa. òtlmameutv

tações a combinar m
tratar na Hua Parnnn, 994
— Adenlr.

SÀO CRISTÓVÃO
inlcinda. Vendemos mngnifl
cos aps. 2 qts., sl., bnnh.
coz., dep. ccmpl: e garagem;!*, AU/iri , . vj-í.ma.' -.j;
ótimns condições de pnu. — DLUWlli e VeildaS eXCIUSHcentro dé ter. 12 x 35, cem
Ver Rua Capitão Félix, 34,' , i ,', i i n Dnfnniriú 6tlm0. ap.'nbs:fundosv'na Rua

ÁREAS c' cnsas, até B mil
m2. na Estrada do Monteiro,

..... .-,  em Campo Ora-nde, OB. Tra-
17 O annflr calac ir , tar na Rua Campo Orando n.

_, ^;f; ,,' \_L_\_\'' ipoucos. Informações no lo-pn si m. 01 okvaiaõ. cm-
208^ Tels: 22-0058 aU,; Rua Heráclito da Gra-íma^iu^lúT^

42-4723. ^ 
|çar 93í até as n horasl^f-^™ftpSa^oTra

IVENDO prédio. 2 pavimentos,- CClMU DnalTratar cem 
':Moreira 

c Dins.ou com a ujnul — Kua:tei. 49-9907. — Rua Lticidio
133. $/ 6. Preço CrS

das 9 ns 17 horas. Tratar Co-;VaS de JUUO BOGORICIN Barfio de_Me?qulta _9Sl. iMeXICO, 148, gr. 905. TelS.«WM*'

2^g"-^c'r27lclc{0^;(CRECI 95). Av. Rio Branco,;J™íf 2^7&c^:42-5312 e 42-4574. Cor-atenção ^TU. ¦ R. COMP.
KuancoU"«^ir262a!Tels. 52-8774 e 22-2793ÍANÍ). - GRAJAÚ
mf1SE^pr2l/^íN0 LOCAL, hoje e diàriamen-|VlLA ISABEL
cj 2 qts., s.; coz banh. e depMç a|é 22 llOfaS

156, 8.° andar, sala 801.^ ü_y_T'-T 5^n,4BnrSo!retor JULIO BOGORICIN
CRECI 95.

APARTAMENTO em Co
pacabana — Vende-se em
final de construção, na R
5 de Julho, com 2 quartos,
hoa sala, banheiro comple-j
io, cozinha, área com tan-
que, dependências de em-
pregada. Condições de pa-
(Tamento facilitadas. ' Én-
treja em setembro. Tratar
para ver pessoalmente com
Fernandes — Creci 400, na

APARTAMENTO Teodoro da
tanque e área 

"azilleja-lde 
cmp.de frt.', vdo. enf lfl\'v_^ir.J^-^__.'": jf1™- 71"^, vdo. c; 3 ots.

--¦- - '—--*•• " a mllhóes, 50% TIJUCA — Cobertur-i, Snenz ?¦ „cof• ,™"P" entrego vazio- ... . '. ver no locnl, maiores det. c|
Machado — 58-0522. Av. 28
Setembro,; 345.
BARAO DE-6: :FRANCISCO
473/103, ci 3 qtos.. s„ sale-
ta, copa, coz,. dep. de emp.
peças todas amplas entrego
vazio. P. 11 milhões. 50"., fl
vista. Ver no local. Tratar cl
Machado: 58-0522. Av. 23 Se
tembro, 345.

dos e WC de. empregada,,!001!'0?0- „ „ ,n. \\- Prln/iixui UüKpI r, h vista o rcst. em o anoa. Ver.Pena — Vende-se uelo ap.
íino F_,*r_T_r!, »™ - »f«-J!'lno loc!l1' Tratflr oi Macha- de luxo. pinturas a óleo,(SUO. fcntrega em o meses, cl0 58-0522. Av. 28 Setem- sancas e florões. patinados,
elevadores ja funcionando.! i,ro, 345, (piso Parquet do Paraná, duas
Luxuoso hall dc entrada, APARTAMENTO-^—'R—sta lGalM| - qnnrtos, 2 banheiros
com jardim tropical. Prè-Ulexandrlna, 48H507. qto. s.tíT,m0Tes Çôr, copa-cozinha
ços fixos c irreajustãveis a|coz; e mais dep. ver no lo-i"™.1' s?'1±lt,'1f'1;''°í; 

£S5?'
partir de Cr$ 7 600. com....cal. trntnr c Machado. TeliFMfè SfflS « ?..,Slm'
ÇrS 

1900 de sinal e o res-^a^-^Setembro,awtggSS? Uru^°lana.^"Saik
tante facilitado e finan-IAPARTAMENTO Edifício Is- 924. TeU. 28-2572 e 23-2927.
ciado em 30 meses. Cre-IÍ5J-c-..ven<?P.im Rua Conde de

LINS — Ocasião — Ap. fren-
te, nôvo, vnzio, 2 qts.; saln,
deps. e garagem. Cr$ 3 500
mil, a comb. e o saldo 55
mil pi mis. Freitas. — Tels.:
22-7240 e 52-3300.
LINS — Vendo urgente duns
cnsas velhas cm centro de
terreno, 11,00 x 77,00. Preço
único CrS 10 milhões. Ver

ENG. BE DENTRO
Cnsa pnra noivos, nn. Rua

Mário Calderaro, 140. Ver no
local. Trntar com Moreira e
Dins na Rua Lucidio Lago,
138 s fi. Tel. 49-&907;

nes 32-9527 e 52-4555,
JARDIM SULACAP— Vende-
se casa. Rua Bárbara Hélio-
dora, 487. Terreno 12/40,b^Sd«i^p^^:
50% íinanciados. Tratar z\\$&SS£. JS3ST. *_______
o proprietário, tel. 58-5502.
MÉIER. — Vendo ap. c 2 qts.,
grila, coz., varanda, toda en-
vkiraçada etc. 7 500, c| 3 000.
Entr., rest. 48 meses - 29-7585

Pagamento facilitado em 3
ftiios. Tratar R. Conde Agro-
lonso 1034 — Penha, Sr.
Hngo diariamente, exceto aos
domingos; ^_

.CAXIAS. Casns de laje com
MEIER — Chave de Ouro —peq. entrada e 25 mit porVeutle-se ou troca-se ap. de més, ou menor entrada, cl
2 qts. e clep. compl <ie empr. maior prestação. Av. Rio—Pe-
Aceita-se Caixa ou IPEG. — trópolls. ISlIl-A, s1 201.
Ver na Rua Venanclo Ribei'
ro, 131, ap. 209.

ATENÇAO PIEDADE — Ven-
de-se um ap. vazio. Preço ..
4 500, com 2 milhões de entr.
— Tratnr com Morela e Dias,
Rua Lucidio Lago, 138, s| 6.
—_ Tel._49-9907.
ATENÇÃO.-MARECHAL HER;
MES — Vende-se uma linda
ca.sa. Preço 8 milhões. Tra-
tar com Moreira e Dias, Rua

"|COMPRO cnsa ou terreno dft
Bonsucesso até a Penha. —

^."n-J^rnJ^ .S? _____? L^o, 138. S| 6. Tel
Nelson. Tel. 34-0920 c 34-7613.
LINS DE VASCONCELOS —
Lançamento. Vendo aparta-
mentos em Inicio de cons-

49-9907.

ci 456. Ver c tratar no lo-
cal, das 9 ãs 32 horas, ou
na P.A.H. Ltda. Tel. ...
52-167T.

Bonfim 422, ocupado s| con-
trato. Tratar tel. 34-1280.
ÁREAS, para incorporações -
Vendo no Lnrgo de Catumbi,
na Praça Verdun, no Grajaú
e no Estácio. Inf. 38-4486.DOMINGOS FERREIRA, 10 - „„„„ „ ,¦ auoKu» — viet» iw, na , , .... ,, COMPRO, Alto da Boa Vista,

Rua da Quitanda, 30. 2.0,JlintO a AV. AlIantlCa, Ven- Laranjeiras etc, um terreno
limiar irruno 209 Telcfo-lj »__¦ , para hospital, com mais de-- -"p "S-70M'_ demos ótimos apartamentos soo^^jorge.

APARTAMENTO 402 Rtia lpl-
ranga 104 c| sl. 3 qts. onn.
copu, coz. área cj tanq. dep.
emp. facilita-se. Chnves no
¦403. Inf. 42-5884.
COMPRO em Laranjeiras, Al-
to da Boa Vlstn. etc. uni ter-
reno parn. hospital, com mais

^^^y^J^J^^r^ Es^ída coronèitembutidos, 3. banheiros so- edifício de 8 andares, bem

COBERTURA - Na Rua Ba-
nes 52-2899

fQuí"^l"el"troTlrrá I - 2 ^^^ ^' 3 ""' -
vicentc"dc ca^aího. 

rRea-'!plos 
quartos, com armários!rão de Mesquita, 134, em

lotes

vazio, na Rua Pedro Américo,
151, cora sala e qunrto conj., Vieira, 22U, Facilita-se o
hnnheiro completo. .'cozÍnha:|PaíamenV'- ,rr,ra„1.ar.„?° '°-
área c/ tanque. Preço Crs .. \eal ou pelo tel. 34-1280.
4 500 000,00 sendo 301;, de
entrada « o saldo a combinar
— Chave c/ porteiro. Tratar
c/ proprietário Sr. Romy. —
Tels. 45-7267 e 23-2090,
CATETE — Ap. vendo. 2 qts.
sl. coz. banh. compl. Telefo-
ne 45-5303.

APARTAMENTO — Rua Ba-
rata Ribeiro, 344, ap. 503 —
2 qU.. peq. qt.. gar... 1 sl.,
copa, dependências — 15 ml-
lhóes, entr. 6 milhões. Ver
qualquer hora. _____

CATETE — Vendo cobertu-
.ra super-luxo, 3 qts. Inf
31-1101, Sr. Novals.
LARANJEIRAS — Vendo ap.
qt. snla sepnrndos e grandes.
Tratar c| porteiro. Rua Gen.
Ollcérlo,- 156.
LARANJEIRAS ——Vendo
na R. Conde de. Avelai- 1
jrrande ap. c] salas, 3 qts.,
demais de;vncL, garagem
própria. Av. Presidente
Vargas, 590, gr. 1 802.

A 150 Pi MES entrada a com
binar e parcelas anuais, ven-
do ap no Lido. Crs 11 milhões,
Ronaldo Carvalho 292. D. Dlo-
nisla 23-3042 c 23-9201. Aceito
enrro.

PS'AÇA SÃO SALVADOR —
Aps. com sala, 2 qts.. ba-
nheiro, cozinha, dep. empre-•gada e áren com tnnque —
CrS 3 milhões de ntrada e
o resto financiado em 3 nnos
eem juros — Ocupados sem
ccntrato. Vendns exclusivas:
Waldemar Donato. R. 7 de
Setembro. 124. 8.° andnr. Te-
lefone: 43-8000 — CRECI 5,
IÍLA PAISSANDU 94.~<Ed.
Berna), an. 901. frente,
edificio pilotif, nôvo, lado

pendências completas, Ape-
nas 2 por andar. Todos de
frente. Construção de GOLD-
FELD & CIA. LTDA. Informa-
ções e reservas: Av. Nilo

AVENIDA ATLÂNTICA — Ap.
vnzlo, 3 qts., 2 sls., todo ata.
petndo com ar condicionado
próprio, 30 milhões k combi-
nnr. Tel. 47-3572.

MARECHAL HERMES — Rua Dou entrada de 2 milhões.
Pocatu. 15. Vendo casa de 2 Te!. 30-0598. Delgado.
""rwi0^"?™/1103 

W* JARDIMl'AMÊRIOA-Terre-Chaves R. Américo da Ro- „n „nmí,Mal: »mtn «mt-* icha;:.1,355, 
MEIER — junto ã igreja
Coração de Maria vende-se
casa. 1500., 500 facilitado,
saldo 5 anos. Ver e tratar
R. Visconde Tocantins, .6

c! 4. Sr. Rubens, das 9
ãs 16.

TI II IP A  Anartamunlnc rllCASA — R. Sllva Pinto. 17,!truçfto altamente financia,  IIJULH — MjjaiiailieillU» t||V(l0> C| tel.r 5x35i C| 3 qtos,;;<ios, sito na Rua D. Romana lhõesi Tratnr comi Moreira e;iia Rua 24 de Maio. 316. Pre-

'(MÉIER — Riachuelo. vende-
ATENÇÃO MÉIER E TODOSimos apartamentos vazios, no-
OS SANTOS — Vende-se uni vos, de snla, 2 qts., banh.,
lindo palacete. preço 12 ml- coz^ área e dep. empi\ Ver

coz. c mais dcp. ver no n. 165.4 quartos, salão, 2 banhei-,?ocal> tratar cl MachBd0 _ 48-igi9.
ros sociais, toilete, copa e||g- Av-2S Set'mbro. "¦
cozinha, terraço de serviço, GRAJAÚ - Ampla sala, 1
dependências de empregadaj0u 2 quartos, ambos com
e garagem. Todos de fren-(dependências completas. —
te. Obra já iniciada. SinalI ótima planta e excelente

Tratar pelo teleíone Dins. Tel. 49-9907. — Rua
Lucidio Lago, 138, sl 6,

JACAREPAGUA
CR* 100 MIL DE SINAL, —
Parte cm cartório, casa vn-
zia. R. Ana Teles, 291)103.
D. Dionisla. Tels. 23-3042 e
23-9201 — Aceito troca terr.
ou np. na Leopoldina.
CRS 300 MIL SINAL — Entra-

r c *>nA *t da em cnrtórlo. casa vazia naCrS 200 mil e prestações;localização. Rua Luís Gui- ^0aid!''D TDionis""-2Ba-
mensais de CrS 65 mil — marães n° 40 entre as:<!a'r^- 2±2-.

ciais, copa-cozinha, área (lêemifrente ai"ASSOCIAÇÃOpoucas unidades a venda. Ruas Teodoro da Silva eláíSS^áSSái^SSSS?
serviço com tanque e de-ATLETICA TIJUCA, vende-se

Uruguai,' 545. Tel. 38-3804
(trecho sem bonde) até as
22 horas e na 0PIEL — Eli
zeu de Almeida, Av, Rio

ótimo apartamento de cober-
tura (9.° andar) de sala, 2
quarlos, cozinha e banheiro
completos, área de serviço
com tanque, dependências

Informações no local. RuajVisconde de Santa Isabel. Sfaí^^!*^^0"1
Boas condições: sinal de
140 mil e mensalidades de
30 mil. Um empreendi-
mento garantido pela VI-

60,00 o m2 Tratar na Trav.
Ouvidor 18, sob. 22-3981 —
52-3511.

.... . Branco, 131, 8.° andar, gr.íTÓRIA ENGENHARIA S A -m-iai \_\\h\ «ia / nu '.»-»..•—-. ,>.-,.
Peçanha, 26, sala 810. Tel.; e errepae garagem !802. Telefones 22-6205 e i Vendas exclusivas da ORCAL Krtos^^^WIQ7Q _ lnl in ROMP. Preco: CrS 6580 mi. Sina 1/17 noo8 rDEriu íiuawc.c ... n... p qu«mw, va dnua e uepen l s> dep_ c ent_ de car.

JACAREPAGUA — Vendo ter-
reno 36x65. Rua Firmino do
Amaral. Tcl. 23-6389.

JACAREPAGUÁ - (PRAÇA
SECA) - CASAS, sala, 2 ou

cos desde 6 300 COO.OO c| fi-
nanciamento.

ATENÇÃO ANCHIETA —
Vende-se uma casa para nol-
vo, preço 3 milhões. Tratnr
com Moreira, e Dias, Rua Lu-
cidlo Luso, 138. si 6. Telefo-
ne- 49-9907. •_ _
ATENÇÃO MÉÍÊR — Todos
os Santos — Vendo prédio,
terreno 11x30. três moradias,
1 vazia de frente com 2 qte.,
sala, saleta, cozinha, banhei-
ro e boa área. ótimo nego-
cio. Ver na R. Almirante Ca-
lhelros da Graça, 43.

MIGUEL FERNANDES, 187.
c/ 7, vdo. c; 3 qto.';., 2 sls..
copn. coz. e mais dep. P. 8
milhões, c/ 50Ç_, à vista, rest.
ft comb. Ver no local. Melho-
res det. c! Machado 58-0522.
Av. 28 Setembro, 343. 
MÉIER — Vendo. R. Pedro
Carvalho. 98 ap. 214; quarto,
snla cto. Tratar 42-5384.

A 100 MIL SINAL — Caia
vazia, centro de Pilares, pnr-
te um cartório. Tel. 23-3042.
D. Dionisla. Tcl. 23-9201 —
Aceito troca. R. Luiz Simo-
lli, 33.

MiilER — Vendo ap. c/ 2
q.. yala, coz,, banh. em côr,
pintura k óleo, sinteko. Rua
Pedro de Carvalho, 120, ap.
416, bloco A, el 3 000 000,00
tle entrnda e o restante k
comb.

ACEITO caixa — Shinl Cr$ 20
mll; casa em Casca<lura. Sa-
íintórlo, 222, c| 3 — Preço
l 500 mil.
ATENÇAO — Vendo np. con-
Jugado; 300 de entrada. Tel

32-0929 - JÚLIO BÕGORÍ- Prefô; CrS 6580 mil. Sinal.42.0998 - CRKI 16
CIN — CRECI 95. Ide CrS 320 mil e prestações'

APARTAMENTO, vnzlo, snla.
dormitório, banheiro, cozinha
etc, na Rua Rodolfo Dnntns
n.° 85. ap. 306 — Vende-se
motivo de viagem. Preço de
ocnslao 4 500 à vista. Ver no
local.__<las_ 16 as 19 horas.
BARATA RIBEIRO : 463, ap.
602 c 604. esq. Figueiredo Ma-
galhães, luxo 4 apts. pl an-
dar, com qto. conj. banheiro,
coz. todo pintado e slnteco,
pronto p! morar. Sinal a com-
binar, snldo em 24 meses. Pre-
ço especlal para pagamento
n vlsta. Chaves cj porteiro.
Tratar com J. Mi Imóveis.
Tels. 42-2723 e 32-0922 (Creci
165).

ministro v. castro, 15 — de Cr$ 64 mil. Construção
Ent. Imediata, ap. fronte,
3.° andar, sala, qto. CrS 
3 800 Ver c/ porteiro M
ROCHA — México, 164, s/
61 — 42-0279 — CRECI 73
ÓTIMO npnrtnmento frente,
Av. Copacabana, saleta, gde.
sala, 3 grandes qts., 2 jardins
de inverno, cozinha, banh. e
qt e b. de empregada, área.
tanques — Tel 47-7033.
SALA e qto. sep., saleta,
coz., tanque, frente, vazio.
Av. Cop., 820, 6." andar —
7 500 mil. 37-6523 até 21 h.
UM POR ANDAR — Vencia-
se uni apartamento na Rua
Santa Clara, 132, em espleu.

COPACABANA 851 ap.íoorelídido acabnmento. Informa.

de H. MENDLOWICZ e ven-
das exclusivas de JÚLIO BO-
GORICIN (CRECI 95). Av. Rio
Branco, 156, 8.° andar, sa-
la 801. Telefones 52-8774
e 22-2793. No local, hoje
e diariamente até as 22 ho-
ras.

imáwcic í rr ' í s. dep. comp.. ent. ae car-iMOVtli, Av. Rio Brancoidencias completas. Jardim ete- R"ariA,lllb,a' 52\,L,°;;?f,a
fc? 156, gr. 2 825. Tels. [quintal. Sinal CrS 264 mil ete—^^

niooooo em io meses a com-122-7264 e 52-7091. In-lmensalidades de 40 mil, NoiÀ Venda

TIJUCA
ap. c' :
te, 6 200 000

binar, rest'. 104121,50 men-
sais Inf. 31-11

«CTt d»!n.° 156, gr. 2 825. Tels. [quintal. Sinal CrS 264 mil fel^fli^«
D0, c/ 2 000 000 ent.! ?7.77A4 __ O 7nQ1 In \__ .i-j J j 

" 
_in -| ..- Xloo, 121.:«>l;0.v.,3?el..-32-725o.

Cr.S 85 500 Cl 100

oi. "sr. Notais"] formações no local ate asiponto nobre do bairro! Rua!no'.m.tóv:a.XrdV\uxo?npr6xcim2
TIJUCA -Rua Conde dei 21 horas. Florianópolis, 1161.-TôdaJD%"%nS^^

Vendemos|condução p| qualquer poii

no comercial, vendo entr; 1
milhão. Tratar c| Emerson.
Tel.: 32-3464.
ÓTÍMÕ" ap. s.j 2 qts.. Rua
General Polidoro, 183, com o
port. Tel.: 26-9189. Entrada
milhões.

PRAÇA DO CARMO, v. casa,
3 q. sala. ent. pnra carro, la-
ge. Tratar R. Tomfts Lopes
n._U.
PENHA. R. Nicarágua, 175,
L. I — Vendo casas, aps. o
salpões Industriais, na Pe-
nha. B. Pina, V. Carvalho,
P. Carmo, V. Kosmos, V.
Penha etc, c| Antero. ¦'

NILÓPOLIS — Vende-se lia
R. Sonres Neiva cnsa c| 4
dep. de laje, quintal mu
rado, recém-constru Ida
lnabltada. Preço: 1800 mll
à vlstn, também íaclllta-se.
Tratnr ha _.. Conceição n.
105, 21.9, grupo 2 113 ou na
Av. Mlrandela, 237. snla 106
—_Nllópolts.
QUEIMADOS — Vendo terr.
12x30. Preço 150 mil. Telefo-
nc 23-0389.

sombra, 3 quartos, armár.osls quartos, 2 salas, grande va- íôes el o Sr. Carlos Rosa na
etc. parte financiada, en- randa, dep. compl. emprega- portaria, no horário de 14 às
trega imediata  Telcfo-'da- ,U!i°- todo a oleo, slnteco l" horas,: hoje..
nes- 25-9244 e 

"3''-8660 pronto 
pnra mornr. Sinal alVENDO cu alugo, pl tempo

Vm_mc"r,n,.„-,_,.'_:— comblnnr. snldo cm 4 unos rada — Ap. de qt., sala e de-
ir".;. VT ^RANJEIRAS 

—Preço especial para pagamen- pendências na Avenida Co-v. np. ae qto. e sl. etc. Ed.lto á vista. Chaves C| portelro.lpacnbann. 698, ap. 703, das 10Eobie_ pilotis. Crs 4 500, e/iTratar com J. M. Imovels.iès 12 heras.
Teli. 42-2723 e 32-0922 (Creci vENDÊ-SÈ apartamento 15

SANTA CRUZ — Av. Antares,
, \-ili-rã~"i":aí\ rrsSido^.õl 2651 c Pedro I — Vendo lotes
alugueiu'Ve_J_? casa «zlffde!^ ««Oij» *»»?'*&* 5™

••laje) em NilrtpnlHi,j23-3g42.|mensals; Te' " 

50% flnnnc. 45-8268.
SECADOR VERGUEIRO," 2Ò3|
I 027. Vendo ótimo qt., sl
conj., vazio, à vlsta 4 000, ou
combinar 5 000. Tratar Av. P.
Varsas, 59011607.

165). final de construçáo por mo'
tivo de outro nepròcio. Ver e
tratar no local da.s 9 àe 12
hs. Rna Cerqueira Campos,

CASA de luxo, altos e bal
xos, vdo. R. Dilermando Cruz
n.° 179, c/ 3 qtos., ótima s.
coz., var., goragem e mais
dcp. constr. nova. P. 60 ml-
lhôes c/ 50'r à vista. Ver no
local, melhores det. el Ma-
chado. 58-0522. Av. 28 Setem-
bt_J_5.
MORAIS E SILVA, 86ÍÍ04, la-
tcral. Vendo ap. sala, 2 qts.,
dep. e garagem. 2 milhões à
vista, o restante a combinar.
Sotic. Tel. 32-1619.

Bonfim, 130, esquina dei VILA ISABEL
Marquês de Valença. Numjaps. em prédio acabado deito da Guanabara. Vale a pe
ponto excepcional, um tipoiconstruir com sala, 2 quar-;na ver hoje! Construção e'^^5^23'"201' 

'B"a 
_| S^g»fg^S;

de ap. familiar raro no bair-
fo,'»3 quarlos, ampla sala,
dep. completas, inclusive p;
empregada. Sinal de 300
niil e prestações de 50 mil.
— Um empreendimento da

COPACABANA — Ap. conju-
gndo de írente, cm fnse de
acabamento. Preço 2 600 mll

com 50%. Tel. 36-6403. Elias. 168. ap. 804, Copacabana,

¦ (t

MARIZ E BARROS, 372/603,
vendo ap. grande e vazio,
frente I. Educação. 9 200 11-
nanciados, Tel. 34-8772.

tos e dep. completas de em-llncorporação da CONCIL — .°£sa ^^»tso?sI_:r-I)^t0!uj
pregada. Negócio de opor-jRua México, 148, grj ^S.^y^^-J^^
tunidade. Sinal de CrS 1 700 Tèl. 42-5312 e 42-4574 -^^'^t;. <§$$*%_
— Parte fac. em 1 ano eIVendas Júlio Bogoricin -!»'0'047' - Jumo a p°utc
saldo em 48 meses. Ver nalCRECI 95. õãsqãBürã - rrüTtn

pontei— V. 5 moradia, vazia,Rua Conselheiro Paranaguá,!jacarepaguá" -..q»» pj sprjmeiSfTctcom 2 qts., segunda TODOS OS SANTOS — Ven-
rnMril n„, u;„:.. 4_IOÍj(0 r....l._. _- t \;.- y.?,.;. =*"?• SÍL>'í"~t,iv'_.',-su.^'. "lioom 3 qts.. ns outrns: sl.. qt.. de-se financiado np. 101 dnCONCIL. Rua México, 148,'4e. Corretor no local. Ven-p200¦¦= eatrMiai-.Tei.--íb-toss.^-,BnT.. bnnh., ter. 10x50. áeíveRua José Bòniféciol 1035. -

.1—• ...I,,,!,,., J- IUCTITII JACAREPAGUA — Cnsa. qto.;pnra remir, ou bloco aps. Pre-|Chaves c| o zelador. Tratnr
03S eXCIUSIVaS O0 mllllU-Isula. coz. etc. Preço 2 000, c/,co 7 000 milhões com 3 OOOiiia COAD — Rua Frederico

800 èlltradai 29-7585. jrest. a combinar. Ver com Méier, 15, sloja 202, Méier.
AREPÁGUÁ — Vende-se Abreu, na Av. Suburbana To _ 20-7596.

casas e ap. novos, prontos pl 1'° J° 47-? ~~ J"nt0 «¦ pohté VENDE-SE bela reâldencln•' ''-- ¦¦'-¦""""-'¦ cem todo conforto perto de
toda conduçno e todos os
morendos. Tratar com o do-
no, Sr. Serra, na Av. Su-
burbana, 10 135 — Cascadura

gr. 905. Telefones 42-5312
e 42-4574. Informações no
local alé as 22 horas. Ven-
das JÚLIO BOGORICIN -
CRECI 95.

TO BRASILEIRO DE IMÓVEIS^
— Rua México, 148, 11.°
andar, sala 1105. Telefo-
nes 32-5555 e 42-3347.

ser habitados, com 2 qts.. sl.-. Sr Cascadura.
etc., próximo toda con<luçáo|CR$ 1200 à vlsta e 50 p/
entradas a partir de 600. — més, casa c! 4 qts.. uo Sam-
Tratar ua Rua Cândido Beni-paio — 23-3042, D». Dionisla

cio, l 585. 123-9201, aceito carro.

RAMOS — Casa em trer.
10x36. Peq. entr. — 30-2540.

RAMOS — Espetacular, jun-
to ao Cine Rio-Palace. Rua
Emílio Zaluar, 110, Edifício
Brasil-Porfugal, 40% vendi»
dos em prazo RECORD, últi-
mas oportunidades, aps. c{
sala, 1 e 2 quartos, cozi*
nha, banheiro em côr, dep,
p| empregada e área c] ian*
que, garagem no parquea*
mento, 4 elevadores, play*
ground, PISCINA — A partir
de 58 mil de sinal, saldo
em prestações de 37 mil.
SEM QUALQUER PARCELA IN-
TERMEDIÁRIA - 5 anos pa-
ra pagar. OBRA JA INICIADA
— Ritmo acelerado — PRA-
ZO FIXO PARA ENTREGA. -
Conta vinculada a construção
BANCO BORDALLO BRENHA
S. A. — Fundação a cargo
da ENGEFUSA (Engenharia de

tf.rb.sno ,, p^o^;í. ^ Fundações S. A.) — Consfru-
8BSSS88S&Í rasi mCesal En9ennar,,a Comer*
Caminho de Itararé, 687 — 

ção MAROS EMPREENDIMEN-

TOS IMOBILIÁRIOS ITDA. Av.
Rio Branco, n.° 156, grupos
1725126. Edifício Av. Cen-
Irai. Tei. 42-2680. Atendi-
mentos no local diariamente
até as 22 horas. Grupo Ar-
quitelônico Português,

REALENGO — Junto linha
do trem. ca.sa rocuperítveil,
tereno 22 dc frente, 80 de
íundos. água, luz e fõrrja. —
DA bons lotes. Bnse CrS 
6 000 000,00, metade à vista.
57-4933 ou 37-5250 — Sr. Go-
mes.

II 000. ent. 6 000. rcst. 30 me-
ses. R. João Rodrigues, 31:
Te!. 22-5643.
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iSpollB, Vale 1 SOO mtl i_i._ LjrcIALUtAK LAUVArlcHIU]to;tíiio distante (100 mortos din;V.VSINDO torreno Ei RPHAÇA DO CARMO
torr. 10x30 — so-aaio ii
HAMOS 

"- 
Vdo.ap. - nia., P° ffiiUU-.tft ° lllv' ",,J

Bala. Ou troco por cnsn — L______-í__-___: . _.
Tol- ao-tt-M•.  RAMAL DE
^.fZzu77^^m7i;m[c777MArHCARATiBA — Boaventura, 1Ó27, compo*

EM NITERÓI DE CASAS RESI
DENCIAIS - Alameda São

!diu iprniiw -Profftiealii e Hostu.,
Valo i ooo. Vondo (urget-bo);sòmonlo por ura mllbflo, —
Av, PnriM.iipull, 1 20_. Telofo-
nc aa-lDO-

GUARATXBA9x40. Vor R. Onpltilo Qrusi
1020, Trav. Tomnz Lopnfl ll.
VENDEM-SÉ 2 oftãiiH. umn
com 2 qunrtos. solu, co.Mnl.n,
banheiro; 2 viuimdn., umn nn
ítonto » oul.ni nos fundos.
A outra com quarto, milu,
nozinhu, banhoiro o varonda,
Rua Ernesto de Molo, SI18, es-
quina com Rua Alenanr, Bnr
tio». Cavalheiros. Duque de
Cafrtn».^_
"VENDO terreno — Vlln .lnr-
tüm dn Penhn, 10x30. Telefo-
naJW-1240.
VEÜIDÊ-SE' umn cnsn com a.,
2(líts., varandn, com 1 linlpdo, .-.«¦»

S^tunáf^u^ttís^nos, tamanho 12x40. Preço
esquina, Area tfldtt murada.
Tratar no km 6 dn EBtrada
Itlò-^Teresópolls. Imbnrò. —
Procurar o Sr. Witldenuir W
íavor, no Posto do Gasollliii
Ipjtainsa.

MUli.lQUI — Cnsa pequena,
ams confortável. .1 (ÍOO mll. H.
Doze Outubro S37, íundos.
Tol.: 23.111)22. 
MURIQUI — -...Torreno plano15_._, próximo n Eslrada do
rodagem. Vondo-so urgento.
60(1 mll it visto. Tol; 311-7348
— Vult.r. ; ¦ - . _;_._
MURIQUI -: —¦ 

'TERRENOS"" 
A

LONGO PRAZO - Praia e
Cachoeiras. TERRENOS pia

VENDE-SE um terreno em
Plilbfetil; medindo 11x40, príi-
ximo da EstaçAo. Preço: CrS
330 mil. Tratnr com Antônio.
Rua-aa. Gamboa, 103.
VENDE-SE uma cnsn Di ín-
milla de tratamento, c| «a-
raiíoih. Ver e tratnr na Rua
Orfto Magrlço, ; 120. Penha..
VH-A .DA PENIÍA — Cn-
sa de luxo. Vendo nn R.
Almirante Ingrnns, "730 —
Parque" Stfnta Isabel, íirú
ximo ã Estrada do «Ini»-
fungo, casa. de 2 pnv., c'
área construída de 360 mi
*— sendo pav. térreo 2 q.
Rala, baniieiro, copn, cozi-
nha, dcp. empregada, três
grandes varandas s! 1 en
vidrnçada, garagem e sub
solo, pav. superior f. q. -
Niiht,- snleta, copa, riizinha
— banheiro em côr, 3 va
randas, sendo 1 envldra
«.*dn* armário embutido —
Séryé.tfl.res..— escola, cá-
sa' saúde, laboratório. Pre-
i;fr'13 500. Sinal 5 000, sen-
tio que 3 500 já estão fi-
nanciados pela Caixa* O
rertnnte 5 000 aceito car-
vo.ou no ato da escritura.

a partir de 800 mil, entrada
de 10%. Muriqui o presé*
pio do ramal. Infs. ç vendas.
Av. Pres. Vargas, 529, _\
805, Tel. 23-5614 Atenção:
Atendemos aos sábados em
Muriqui. Praça Coronel Bon-
dim, 100, ao lado do cine-
ma, concjüçãó.grátis.aos in.-
teressados. - CRECI 48.
PETRÓPOLIS —
TERESÓPOLIS
AVENIDA ALBERTO TORRES
(Reta) — Vende-se belíssimo
terreno plnuo. 30 x 30. Tra-
tnr com Joaquim Snntos.
Av. Delfim Moreira, 031. Tcl
318-1 _— _ Teresópolis.
PETRÓPOLIS — Vendc-sê
apurtumento cm prédio re-
ccm-construido.no centro, na
Rua Alencar. Llmn. 42, com
snln e qunrto separndos, ba-
nheiro e cozinha. Trntar no
locnl. sala 215. ou tel. 47-8874;
no Rio. 

Ias de 2 e 3 quarlos, sala,
cozinha,.quintal, banheiro e
dependências completas.
SINAL de CrS 180 mil e
PRESTAÇÕES MENSAIS DE CR$
35 mil. TAMBÉM NO' MES.
MO LOCAI EXCELENTES APAR.
TAMENTOS TODOS DE FRENTE
de 2 e 3 quartos, sala, co
zinha, banheiro e depen.
dências completas. SINAL
DE CRS. 180 mil e PRESTA-
ÇÕES MENSAIS DE CRS 39
mil. LOJAS de vários tama
nhos SINAL CRS 500 mil e
PRESTAÇÕES MENSAIS DE CRS
40 mil. Incorporação. do
CONSÓRCIO MICHIGAN MERI-
BEL LTDA. Vendas e infor-
mações diariamente no lá
cal ateis 22 horas ou em
nossos escritórios na Guana.
bara: Av. 13 de Maio, 13,
12.° andar, grupos 1208(9
Tels. 22-0058 e 42-4723.

PETRÓPOLIS. Araras — Ven-
do áreas com cachoeiras, des-
de 5 000 m2, a 37 500 mensais.
Tcl.: 22-8309.

AUX. ¦ R. DOURQ
SLOI ROCHA MIRANDA —
Vdo, casa vaz ln, reformada.
2 qt*., ter. todo murado e
mals mor. nos íundos, 5 300,
e 2 300 e 50 p. m_s. Imob.
CtpmUdo. -Mda.. Av. Brás de
Pino. 914,. s) 208, tel. 30-3196
CHECI 249..
_ft_ENÇÃO— Vendo ns duas
«-•asas'da-Rua ItalRnvn. 399-P:'
cnri .terreno de 12x30. com
fãgímda de l ooo 000 snldo a
cphíbihar. Ficn perro 

'da

Jg.cja Santo Teresinha. 'en-
tré Coelho Neto e Rocha Ml-
vajgylft. jjjgua gXXug* <• .
Ã. GHAVE DE OUHO IMO-
BÜIARIA . LTDA. Está ven-
deíido a moradia dc altos e
Mlxõs da Estrada Vicente de
Carvalho n. 880, nn Vlla
Kosmos, linha do bonde, c
4 áts. etc. P. 10 000, c| 3 000
.nlèileár' 100. Tratar nn Av.

¦ Stíburbnna, 6 570, _| 304 —
Pilares.

TERESÓPOLIS — Residência
no Centro — Vonde-se. Preço
ocasifio. 3-quartos, living com
lareira, garagem c demais de-
penclCnclns, terreno- 800 m2.
Entradn: CrS 5 milhões, res*
tnnte financiado. Ver tratar
Teresópolis, R. Saragosa San
tos, 255. Tel. 2870.
TERESÓPOLIS, Eíjtaclo do Rio
— Vende-se uma cnsa, com
4 quartos. 3 salas. 1 varandn,
3 banheiros completos, uma
cozinha nmerlcnnn. com 3ni
e 20 ' 

de bitlcíio" copa, de 4
portas, refrigerado, com Jar-
dim to d P- Ruas calçadas,
água, luz,, telefone 2544. Iu-
formações no locai, it. Agua*
pey. n. 140, Alto Bairro de
Fátima. '

ILHA fiÒ GOVERNADOR —
Tnuíi — Cnsn, ótima cl 2
tlts etc, vnzla, garnaem, ter-
rono 12,40 x 30,00, Vor e trn-
tnr no locnl. Rua Maestro
Arturo Toscnnlnl, 312. Inlcln
om frente no 1 710 dn Av
ParnimpiiA, Base noln (6) ml-
lhões.

ILHA DO GOVERNADOR -
A CASA É SUA! No melhor
ponto, junto a Portuguesa,
antigo Jóquei Clube Guana-
bara. Logo no inicio da Ilha,
15 minutos do centro da Ci*
dade, condução à porta, zo-
na silenciosa,-clima ameno.
Sala, 2 ou 3 quarlos, jar-
dim, quintal, varanda, de-
pendências completas, sin-
teco em tôdas as peças, pis-
cina e play-ground próprios.
Mensalidades: 40 mil e sinal
de 300 mil. Incorporação,
Construção e Vendas a cargo
da VITÓRIA ENGENHARIA S|A
— Rua üruguaiana, 55, sls.
604J7. Telefones 23-5705 e
23-9205.

— Vendo-se, o/ morar
Contrato de 7, ronta 5.

Al.: 10, Pedro Alves, 247.
6AB E RESTAURANTE —
Vendc-sc urgente, oportu
nidade única. Casa multo
grande. Aluguel antigo e
contrato «ôvo. Tratar ein
Queimados com o Sr. Brito
na Confeitaria Pio XII. _
BAR. e| mor. Olaria, feria 700,
ontr. 2 milhões. A Lisboeta.
Av. nrag do riiia, 295, «ob. —
Ponha. [_
BAR 

"cl 
mor. folia 30Ò", òlítr.

1 200. A Lisboeta. Av. BrAs
de Pina. 295, aob. Penha, -
BAR meir.Olaria, l'cíía~83Õ
entr. 1 700. A Lisboeta, Av.
Brfaj de Pina, 205, sob. Pe-
nha. _^
BAR mer."feria 300 mll, entr.
1 mllhfto. A Lisboeta, Av.
Brás dc Plnn, 295, sob. Pe-
nha. . . . j.
BAR. em VlfíArlo Geral, fórla
1 mllh&o, boa moradia, ven-
de-se com 2 milhões de on-
trada, ver na Rua Bulhões
Marcial, 901, tratnr na Rua
Mayrlnlc Velfra, ll, sl 902, e]
Rodrigues,' empresta 300^
BAR — Vendo"" com longo
contrato, na Rua Silo João
Batista, 44.
BAR. — Féria 900, mal trab.,
sl comida, 7 contr., alug. 5,
Vcr e tratar na R. Joaqulna
Rosa. 336. Mèler, c| Barbosa,

PAQUETA — Troco cnsa em
Teresópolis. no hnbltc-se, 4
cits;', 2 sls snooker. gnrngem
Jardim, etc. por outra 2 qts

Bala a combinnr. Sr. Jnlme
Tcls.: 28-4027 — 57-3208;

PRAIA DE ICARAÍ-Apar
lamento.c|; 150 metros qua-. í!
drados, em final de constru- iNijuSTR] £
ção, ha Traia de Icarai, n.jc. comerciais
185. Três amplos quartos, :ÃRMÀzÉM'_^-vond-._e", con-

i , . i l • . trnto dc 5 anos. Boa copa,
Sala, dOIS banheirOS, depen- grando íérla. informações

com Lui.:, Run Darke de Ma-
tos. 116, Hlfflcnópoll... Bon-
suoeisO'. Somente das 8 às
13 .horas. _
AÇOUQUE — Vendo, ótimo
negócio. Run General Gallo
ni. 335-B — Bonsuoèsso

TERESOPOLIS - Em cenlro
de jardim com 13000 m2
de área, a apenas 150 me-
tros da Igreja Matriz de Te-
resópolís, já se encontra em
lase final de construção o
mais luxuoso e confortável
edifício da cidade: EDIFÍCIO

ATENÇÃO — Vende-se 2 cn-
sas, cada c| 4 cômodos, asua.
luz. taqueada. forrada. Preço
3 300. Entr. 400, prest. 40. —
Tratar na Rua S. Pedro, 11,

l^fSi^ínffaiü. PLANALTO. Ç| piscina, play:
ap; tipo casa em Irajá, 23-3042
D, Dlonlsia 23-9201. Rua Tu-
Tiahai 33 ap. 202. Chnves 304
aceito carro ou terreno. )_¦
A'100 MIL de slnoi. .'Entrada
em"tartorlo — Vendo ap. va-
aio, em. Maria da Graça.. Mi-
ráudíi. Vale, 242. D. Dlonlsia.
23-3042 c 23-9201. Aceito-np.
lio Centro. ;
CAÉA VAZIA Cl 400 r. 25,m.
3^«1Í mts. de S. Joilo a pé
E,;ds. terri 9x55. Inf. R-. "S.

,T&ào'a7, si 3. Tel. 2493 —
JMorttt.,. ¦;,...  ^-_i_^
C/tSA VAZIA c| 200 u 15 m.
modesta. V. urgente. Inf. R.
£S. Jofto 27, s| 3. Meriti.-'—
Tel.: 2493.
CASA. VAZIA — Pavuna; Av.
t;j 4 terr. 10x50 —.3500 _c|

ground e garagem para to
dos. os aps. Sobre pilotis,
aps. todos de írente, visfa
deslumbrante, acabamento
esmerado, 2 tipos: sala e 1
ou 2 quartos.,Prazo rigido
de entrega, condições ex-
cepcionais:. 10% de sinal e
o saldo em 36 meses sem
juros. Conheçam neste fim
de semana no seu próprio

L6£:.Í"VF>èf 24¥ 
aX interesse. Nada igual na ci

Haíí_- I ;dade. Vendas exlusivas: ICAL
Oiy 500 MIL DE SINAL .¦--. . ,
Ett&Kcla em cartório, cnsa v.i-;— IrmaOS LaiTiarQO LlÜa.
Kt»:(de luxo) cm Cavalcanti. _ . ._ _.„_, inoíit
t*ir.-23-3042 e 23-92oi. - d.ifels. 22-7482 t 4Z-861 1.
miònlsla. R'. Limeira, 98 . ; .. :. . ,,,
Afeito troca, ap. ¦_¦ _¦¦ Em Teresópolis. Av. Delfim
Sel castííêõ¦»-.aps-'Moreira 118 Tél 3148 —
chi íinal dc construção — -"loreira, 1 IO., lei. Jlto
Entr1. CrS 800 mn e men-TRECI 223. -

dências de empregada, com
garagem. Construção de E.
Garzon & Boeckel. —Tratar

pelos telefones 3891, 4564
(NITERÓI)._3_-__
PRAÍA OAS FLECHAS -Rua
Presidente Pedreira, 131,
esq. de Nilo Peçanha. 1 ou
2 quartos, sala, banheiro e
dependências completas. Si-
hai üè CrS 90: rtijl/fe. CrS .20

mensais. A construção
você paga de acordo com
o andamento da obra
CrS 312 500, por etapa
construída. Vendas e infor
mações diariamente até as
21 horas. Inc. Imobiliária
Administradora Niterói S. A.
Cpnslr. Soe. de Construções
Luzitana Ltda. Depósitos em
conta vinculada no Banco
Mercantil e Industrial do
Rio de Janeiro S. A. Um
lançamento da Imobiliária
NqvWXYork $., A,. .Ay-.Rio
Branco,- 131, Í4.° andar,
telefone 31-0060.
S. FRANCISCO (Clinrltns) —
Vendo ótimo apartamento —
vazio, térreo, quarto, sala
cozinha c| armaria embuti-
do, banheiro completo, ba-
nlielro-de .empregada, 2 áreas
— .sendo uma de 21 m2, duas
entradas e 'garagem. Ver Rua
Leonel Magalhães, 16, ap. n.
102-B, • tratar pelo tel.
52-4241. Orslnl. 

AÇÍÕÜGÜB — Vende-se, no
Centro. Tel.: 48-3047.

MODAS — Am-bcs '-'.. i.exot.,
vnuio por nilo conlicoor o
rnmo, Preco 8 mllbAòs i.'om 3
íi vlstn. Tel. 42-5190 — Sr.
Canário.  __ _
OTNSOHS no Ccütvó com fé-
rins do 1 mllbfto ató 5 ml-
lhões. c| bons contratos. Inf.
R. Mayrink Veiga; 11. sl 902.

Roelrlgue.., flnnncin-sc.
PASTO — Vendo-se 

""oiiúlpã'

monto nom.pleto cm funcio-
namento c[ 3 elovadorcn, 2
compressores, _ graxolros,
miU|. dc lavar e ii vapor e do
aplicação de Undorseal, mo-
tivo do posto acabar pl en-
troga das chaves. Vcr nn R.
Marquês do Abrnntes, 178.
aarní!om__Auto Esporte^
PBNSÂÕ. Vendo c| 15 qunr-
tos, contrato nòvo. Rua Luis
de CamOcs, 114-A.
POSTOS DE GASOLINA
e garagens. São ns melho-
rei, negócios da atualidade.
Mas se pretendem comprar
ou vender, náo o façam s|
primeiro conversarem com
o Sr. Castanheira, "Rei em
Compras e Vendas de Pos-
tos e Garagens" e o único
corretor especializado, com
mais de 20 anos de experi-
ÍMieia no ramo — Rua II.
Lôbo n. 75, sobrado — Au-
xilio técnico e financeiro.
Tel. 48-9405.

CAFÉ, Bar e Restaurante, o]
moradia. Vendo-se na Rua
SAo . Crlstovfto. 80, oportunl-
dade para família.

POR MOTIVO de outro ne-
gócio, vende-se quitanda e
mercearia. c| bebidas, boa

gioradla, 
R. Pirnnjl, 213 —

Harla.
CAIPIRAS, bares, lanchone-
tes cl ohopo, aalg., vendo no
Centro e nos melhores bair-
ros. Ajuda-se na entrada. —
Bons patrícios, temos casas
para 2 e 3 sócios e para ca-
sais. Vlstte-nos; nfto se ar-
ropenderA. - Garantlmos-lhe
tun bom negócio. Rua S.o
Januário, 28, sob,, cl Acftclo
ou Paiva.
CAIPIRA — Calo ExpreEso.
Zona Sul. F. 15 milhões,
ótimo contrato, inst. novas.
Vendemos com 45 milhões de
entrada, emprestamos pnrte
da entrada a Juros bancário..
Av. 13 de Mnlo 23 5.°, salas
509 a 518.
CAIPIRINHA — Zona Sul
F. 4 milhões, feita em pé,
muito lucrativa, tudo novo,
negocio s| defeito, nenhum.
Vendemos com 14 milhões dc
entrada, emprestamos parte
àa mesma a Juros bancários
Av. 13 de Maio 23, 3.° and
snlas 509 a 518.

PÔSTO. GARAGEM E BAR -
Vendo na Ponha, um grande
negócio. Tratar dlretamen-
te. Av. N. S. da Penha n.
218 OU 22-2466^
PENSAO — Vende-se de 3
andares, pode fazer hospeda-
ria. Rua Felipe Neri, 5 —
Praça Maua;'
QUITANDA, passa contrato
de loja grande, serve para
qualquer ramo. Aluguel c/
sobrado, 25 mll. Contrato nò-
vo, 5 anos. Rua Estáclo de
Sá, 146
QUITANDA — Vendo, mo
tlvó outro negócio, Rua Ho
nário', 18-A, Todos os Santos,
QUÍTANDA c| mor. íerla 800
mll. entr. 1- ÍOO. A Lisboeta.
Av. 

"Brás 
de Pina. 295, sob.

Penha.
QUITANDA ol mor. Penha,
íerla I 400, ent. 2 800. A Lis-
boeta. Av. Brás d« Pina, 295
sob. Penlia. 

AÇOUGUE — Vende-se na R.
S. Gabriel, 318. Tel. 29-7163
AÇOUGUE — Zona Sul, te-
mos dois, íérlns de 6 e 8 ml-
lhões. Sr. Amandlo, — Rua
Humajltá n. 109-D.
ATENÇÃO! Bares, cafés,
caipiras, restaurantes, pa-
darias, confeitarias, lan-
choheies, postos, garagens,
hotéis, prédios — Só nossa
organização lhe assegura
bons negócios. Transações
imediatas c| financiamen-
to. Av. Pres. Vargas, 446,
2.° andar, cl Antônio Quei-
rós, na A CONFIDENTE

CAIPIRINHA — Copacabana
— F. 1800 em cachaça, pel-
xe-Irlto e cerveja; tudo no-
vo. Vendemos 7 milhões de
entrada e emprestamos-lhe
parte da mesma a Juros ban-
cários. Avenida 13 dc Maio
23, 5.° salas 509 a 518.

RELOJOARIA — Bonsucesso,
ót. ponto. Passo barato. R
Uranos, 497. 1." and., s/ 2.
VENDEM-SE 3 quitandas e 2
botequins, ambos com mora-
dia, entrada l 500 000,00. —
Tratar na Rua Aracoiaba 31
— Marechal Hermes.

CAIPIRINHA ¦—' Tijuca —
F. 1000 em pé. Contr. sete
anos, edifício, inst. nova, —
Vendemos 3,5 milhões dc en-
trada e ainda lhe empresta-
mos parte da mesma a Juros
bancários. Avenida 13 de
Maio 23, 5.° and. salas 509
a 518.

ARMAZÉM secos e molhados
e toda a propriedade, livre
desembaraçado. Vendo em
Cava, Nova Iguaçu, ünico no
locnl. Baratissimo. Telefone:
52-1353. Sr. Carvalho, após às
17 horas
AÇOUGUE — Vendo ou troco
por vacas de leite. Preço CrS
2 000 000 milhões. Estrada
Luis Lomos n. 628.

CAFÉ E BAR — Vende-se c
teleíone e moradia.. Contrato
novo, grande movimento de
cerveja e cachaça. Negócio
lucrativo. Vonde-se multo la-
cilltado. Vende-se por motivo
de viagem. R. Senador Pom
peu. 182.
CONFEITARIA Copacabana -
Vende-se, motivo saúde. Tel
57-8766.'

LOJA - Em galeria -- Itnu
Fmuolico SA, uu — Vondo ou
nlugn-se, Tcl, 27-5.110.
LOJAS EM MADUREIRA -
Rua Carolina Machado n.°
5421548. Em frente a esta-
ção e junto ao Super Mer*
cado Disco. Lojas e sobre.

GRANJA hom sltundii, em
Cnvn, Nova Jgunçn. Capnel-
dado 0 mll cabeça», »iill-
nhelroH, ofiBoa, àguíl .corrente,
todas dopondÒnolas, gnra-
íions,. depósitos. 12 mlíhOfi.
-10',;, sinal. Tol.: 52-in.W. Sr.
Carvalho, depois dns 17 horns.
GRANDE ini-oi-monto*"—~" SI-
LIoh e ehiicMri-.'., nu Rs trn tin
Rio—Teresópolis, km 22, fren-
te paru o asfalto, a 40 mimi-
tos dn Prnça Mauá, com fór-
ga;, luz c água dc cascata, Inia* dp vário, tamanho. Aboas torro*, áreas do 1000 a lu-" ue vaiirojailiaillllB H
5 000 m2. Preço a partir do
480 mil, prostaçOos a pnrtlr
dn 4 (100 som entrndn o sem
Juros. Posso imediata. Trona
e ônibus na porta, 2 km dc
prnla, rios, pesca e cnçn, —
Aproveite a grnnde Oportunl;
dnde. Informações c vendas
na Rua do Ouvidor, 183, sala
509. Tel.: 43-4205. ConduçAo
grátis sem compromisso dc
compra. — Subida sábados e
domingos. Reserva dc lugar
do 2."- a 0.»-felra. Sábados
até o* 12 horas.
JACAREPAGUA — Sítios,
vendo Hem entrada, área
de mll a 10 mil in2, água,
luz e asfalto, planas e ar-
bnrlzadas. — Av. Franklin
Roosevelt. 23, s|loja. Tele
foiie 53-6963, Sr. Mário. —
Sábados e domingos no lo-
cal, Estrada dos Bandei-
rantes, 7 873, Largo do Ca-
morim.
LINDOS SÍTIOS — Local
aprazível. Sinal 30 mil. Tc
lefone 30-7006 ou sábados e
domingos em Nova Iguaçu,
procurar Antero na caixa do
bar da R. Mal. Floriano', n
1945, dns 9 ãs 10 h. Também
Inf. c| planta* e fotografias,
na Av. Mlrandela, 237, s| 106
em Nilópolis.

PARTIR DE CRS 28000,00
MENSAIS. Valorização cerla,
pois no mesmo local se
construirá grande e luxuoso
cinema. Intormações e ven*
das diariamente no local ou
na PREDIAL JOBER. Creci 477
— Av. Almirante Barroso,
90, 7.° andar, grupo 717.
Tels. 32*9527 e 52-4555.
LOJA c| moradia. Vondo —
Eua Adriano. Preço 8 000, olS0% entr. Tel. 29-7085.
LEBLON — Vendo lojas
Internas e externas. Ver e
tratar- na Av. Bartolomeu
Mitre, 808.

CHAVE A ÓLEO
WESTINGHOUSE TIPO F-100 — De

comando à distância, 7 200 Vx600 AMP. —
Vende-se nova. Ver na Rua Conde Pereira
Carneiro, 371 — Estrada Vicente de Car-
valho- (P

LANCHA
TIPO LST

NOVA
COMPRAMOS
ou em muito bom estado

Por carta ao n.° 4295 832 a/c do
Hotel' Excelsior Copacabana. (P
VENDE-SE — Loja do ferra-

Bens, louça*, materlal de
construção etc: ótimo ponto,
Brande movimento, grande
estoque, bom contrato, motl-
vo ide saúde. Detalhes no lo-
cal. — R. Aristides I/foo, 249.
— Rio Comprido.

RELÓGIO DE PONTO —
Vendo IBM, elétrico, autom.
00 mll — S8-2037.

LOJAS — Freclftam-se, uma
para bar, uma para açougue,
em qualquer bairro, logo que
sela pronto. Tratar com Sr.
Barros. Travessa SSo Domin-
gos, 7. Tel. 43-3087.

PROFISSÕES
LIBERAIS

SÍTIOS, N. Iguaçu — Ven
dem-se todos plantados de
laranjeiras, com 1 Unhas
dc> ônibus. Area de % a 5
mil metros, plantação, a
partir de 8 000,00, sem en
irada e sem juros. Trntar
Av. Nilo Peçanha, 131, sala
208, N. Iguaçu.

VENDE-SE urgente. Motivode viagem a loja 3-C, da
Conde Bonfim, 904. Tratar
na mesma rua, 801. Está
desocupada^

SITIO — Est. do Rio-Fri-
¦burgo 01,5 — Vondo area
de 30000 m2 com cascata.
Preço 3 500 a vista. Ver plan-
ta e tratar na Travessa Ou-
vidor 18, sob. — 22-3981 —
52-3511. "

ATENÇÃO — Vendo para
renda um conjunto de 3 ca-
sas de laje vazias, a 3 mlnu-
tos da estação de Olinda. —
Preço Cr$ IO milhões. Entra-
da 2 5C0 000,00 e o restante
100 mll por mês. Tratar na
Rua Bernardino de Melo n.°
1 919 s| 10. Estaç&o de Nova
Iguaçu.

SITIO X AP. — Para pessoa
de bom gosto e pasosr fins
de esmana no Est. do Rio —
Base 15 milhões. Detalhes
pelo tel. 23-0313 das 14 às
18 ti.

GRANJA — Vendo, N. I«ua-
çu. 38 000 m2. 2 casas, 1400
m2, capacidade 15 000 aves —
mutta égua. Tratar c| o pro-
prlotárlo, tel. 38-7210

VBNDE-SE um bar com
duaa lojas e moradia, alu-
guel .12 000, com contrato de
4 anos e 8 meses. Tem um
bom quintal. Rua Tempo-
ral 91. Telefone 30*2388. —
Ramos.

VENDÉ-SE bare restaurante
Rua Moncorvo Filho n. 40-A
e B. Horário comercial.

SITIO SEPETIBA — Vende-se
com 14 000 m2 de terreno, ca-
sa nova, ainda nao habitada,
CrS 3 000 000,00. Tratar com

Sr. Oliveira, na Rua Ge-
nernl Castro n. 80, em Se
pctlba ou com o proprietário
tol.: 22-8846. 
SITIO SILVA JARDIM, 13
alqueires, bons e multai.
Águas, toda mata, venda do
Sr. Jorge. Estrada do Mato
Alto.

AÇOUGUE. Vende-se na Rua
Bela Vista, 135. Informações
22 JJ*-?1 • J^í-ü--0?--!1150--——
AÇOUGUE — Vende-se. Férl»
mensal 3 milhões. Facillta-se
Tel. 54-2609.

CAIPIRAS no Centro — Te
mos diversos bons contra
tos, boas inst., tudo hora
rios comerciais. Melhores dc-
talhes na Av. Sub.. 6 570. s|
207, e Praça da República,
79. cl Marinho. ^^^

VENDE-SE a melhor íregue
sia de *jSo deixa 8 000,00 por
dia. Proço' de .caslüo. Rua
Süo Salvador^,1; LáranjiilifoB-
VÊNDÉ-SÉ um açougue, bõa
féria. Ver e tratar na Ave-
nida dos Italianos n.° 900 —
Rocha Miranda.
VENDO caso de aves e ovos
por motivo de outros ne?,o-
cios casa multo boa. Rua
Assuncáo. 13 — Botafogo. .
VENDE-SE uma quitanda ou
aceito sócio. Rua Paula Frei-
tas, 31, í. 800, entr. 1200, t.
niilliões.

SITIO — Vendo belo terreno
80012 m. PreB. Dutra, K 40.
155 mil. Tel. 34-4600.
SÍTIOS grandes c pequenos
A 1 liora e 30 tío Rio. ótimos
sedes, ótimo cliraa, ótimos
lucros, ótima realidade. Av.
Roberto Silveira, 173. — Ca-
chOülra de Macacu, Estado
tío Rio — Lauro Scrpa.

DR. JOSEPH N1GRI — Ou-
vido, nariz e garganta. Rua
Conde de Bonfim, 377, sala
502. Praça Saenz pena 2".,
4.* e 6."s.. das 15 às 10 hs.
— 38-4541.

SALA e quarto RÚ6tlco, I.
T. V. 21 pol., 1 geladeira 8
pés. R. Gustavo de Andrade
44. Esta rua começa na Estr.
Monsenhor Félix 873. Irajá.

NOVA IGUAÇU

FARMACÊUTICO — Precisa
se para dar nome a farina--
cia. Rua Américo da Rocha
n." 631-A '— H. Gurgel.
RAIO X RITER — Vende-se.
Tcl. 22-4960.

VENDO uma geladeira marca
Consnl tipo escritório, por
80 0)0 00, mesas tipo secre-
tárla p| 30 000.00, um arma-
rio de aço com divisões por
50 000,00 e uma máq. de cos-
tura Singer c| motor por CrS
70 000,00. T.-atav pelo teleío-
ne 52-3338, gl D. Neuracy.
VENDAS DIVERSAS — Com-
pro, reserva dc domínio, es-
crituras, otc. — Resolvo hoje.
Tel. 42-9282.

JÓIAS
ANEL com brilhante, um qui
late, branco, sbml-puro — CrS
350 mll — 37-3760.
JÓIAS — Vende-so uma pul-
seira o um anel, ambos de
ouro. Tratar com o Sr. An.
geli — Tels.: 22-7401 • ..
22-7367.

NOVA IGUAÇU — Vendo no
Centro casa nova de laje c|
2 qts. sala e demais dopen-
dencias. Preço Crí 4 500 000.
Entrada 1 200 000,00 e o res-
tante a combinar. Tratar na
Rua Bernardino de Melo n.
1 919 sl 10.
NOVA IGUAÇU — Casas.
Vendem-se no centro e no
subúrbio, com 2 e 3 quar.
tos e demais dependências.
Entrada de CrS SOO a 1500
restante a. combinar. Tra-
tar Av. Nilo Peçanha, 151,
1.° andar, sala 208. Nova
Iguaçu. Creci 372.

COMP. E VENDAS
DIVERSAS
A VISTA — Compro e pago
multo bem para m| uso, pia-
no, TVi geladeira, máq. Ia.
var ou costurar, ac. Scan
dalll, vlolflo, eletroia etc. —
36-4818,
A DINHEIRO, compro, mon.
tar residência, pago multo
bem. plano, TV, geladeira,
ac. Scandali, violío. eletro-
la ou estéreo, móveis etc. —
37-1504.

VENDE-SE Philips estereofó-
nica, TV GE, móveis etc., tu-
do novo — Rodolfo Dantas,
85, ap. 306 — das 16 ás 19 hs.
VENDE-SE mot. viagem mi-
mlógrafo nôvo manual — 1
guarda-roupa, de 2,30 de larg.
e outros móveis avulsos — R.
Barata Ribeiro, 369/1003. —
Atende depois das 14 hs.

VIDROS de perfumaria — Ll-
quldo — Montenegro, 146-E.
VIDRO — Vende-se com ..
2,50xlmx5m em armação ds
duroalumlnio. CrS 35 000,00.
Tratar Rua Santo Amaro n.
36, loja 8 — Catete.
VENDE-SE cofre Vile. No-
va de Gala, ventilador pé.
registradora Huglm, fogáo 6
bocas, com exaustor, refres-
queira etc. Tratar Av. Pas-
sos, 92.

AÇOUQUE — Vendo, bom nc-
gócio. Rua Engenheiro La-
íaicte Stóckler. 583-B — Vlla
Jardim da Penha.
ATENÇÃO Boutlques e ofe.
de costura, cintos e botões,
confeclono peq. e grande
quantidades. Entrego e apa-
nho a domicilio. Tel. 31-3120
— Aires. .

ILHAS

salldade de CrS 50 mil. dc
sala, 2 qts., banli. e dep.
do -emp. Entrega em sçis
meses. Ver e tralar no lo-
cal; 

'R. Miranda Vale, 270,
próx. áo viaduto. __.-'—
itNtíivUMA — Vencle-srT ca-ia:
S"qts„ saia e dependências,
«-ijiávea de 500 m2. 7 milhões,
mptade financiada, — Alba-,
nóTragoso, 128.
INHAÜMA — Íotc"ox'Í7," por
18 750 mensais. Tel.t 22:830!)
IRAJA — Oliveira César, ia.
— Vendo casas novas, vazias,
renda 50 mll íneiibnis. dois
quartos, sala, cozinha,, ba.
nheiro, três milhões e qui-
jjhcntos mil à vistn, aceito
«ertas. Tel. 22-4795. Dr
Silvio," depois 18 horaa.":-.:

TERESÓPOLIS — Em centro
de um pio porque totlo grama-
do, ílorltío _ em pomar, na
mals ílna' e residencial rua
da cidade (junto k Av. Pell-
cluno Sodré). vendo direta-
mente ma.nl.lca vlmida, lu-
xuositmente mobiliada, o «e-
conidu. com telefone, alia fi-
delldudc, geladeira _tc. e c)

segui/ntèfl acomodações;
grftttdc e' confortável J.irdim
de inverno, amplo living c;
lareira, sala de Juntar. 3
belos dormitórios. 2 banhei-
ros sociais em cõr, depen-
dínoliis"para;;empregada, am-
pia cozinha. ...àRiia quente
central), garagem; -;asa para
caseiro, estufa dc plantas.
Alto luxo é conforto. Preço
excepcional de Crí 22 milhões
0| financiamento. Chaves na
Ar. Delfim Moreira, 118 em
Teresópolis. 
TÉnÊsSpÕÍ-ÍS .- ..lToTe''bãr.
xos, 4 qts., 2 salas, .sinuca
garagem, Rua do Campo do
Teresópolis P.C. — Chaves
no u." 81. No P.lo: Sr. Jai
me. Tels.: 28-4027, 57-5208.

ATENÇÃO^ vendo.no Jardim
Guanabara .terrenos, casas e
áps. — Av. Erasmo Braga.
227, 5.° andar, sara 514. Tel.
22-2393, das 9 As .12 horas.

Hermes. ...
CRS 20 MIL — Gratifico, pro-
curo terr. nós subúrbios. Tèl.
23-3042 ou 23-9201, á noite.
Tel. 40-2135. Adm. Amazonas.
lLliÃ — Vendo terrenos aos
domingos — Praça Jcrus.i

ATENÇÃO — Passa-se um ca
belelreiro com boa freguesia.
Tratar com Zenelda. Hua Ro
cha Carvalho,. 1 162. 13. Ro

í.m. i.r"l06 — Jard. Guana-loira-; aos sábados das 13 ás

CAIPIRA na Praça da Ban-
deira, fér. I 800 mll, cont. 5
anos, inst. de la. Tratar Av.
Sub., 6 570, s| 207, e Praça
da Republica, 79, na A PIO-
NEIRA.

VÉNDE-SE carroça de pipoca
— Rua Lopes de Sousa. 43, Ci
6 — Praça da Bandeira

ATENÇÃO. Casa de frutas.
Vende-se no Méier. Rua Dias
da Cruz, 489.
ACO*UOÜE — Vendo~2 próxi-
mos do Centro, contratos no-
vos. boas. férias, os melho-
res negócios do momento. —
Detalhes na Rua Senador
Dantas n. 3, 3.° andar, sa-
la 10,
AÇOUGUE — Vendo urgen-
te pela melhor oferta, o pri-
meiro que chegar, negocio
otlmo, nfto tenho quem tome
conta • do negocio. Telefone
30-9081. Das 8 às 11 li.
ARMA21EM c| mõr. Vlc. Carv.
feria, 1 400, ent. 1 500. A Lis-
boeta. Av. Brás de Pina, 295,
sob. — Penha.

CAIPIRINHA no melhor pon-
to do Méier, fér. 2 milhões,
tudo em pé, tem chope, cont.
nôvo. Tratar Av. Sub.,.6570,
sj 207, * Praça da Repúbli-
ct, 79. na A PIONEIRA.^
CAIPIRAS — Temos no Cen
tro, hoüárlo . comercial, íé-
rias de 1 SOO até 6 milhões.
Temos em Botafogo. Tijuca,
Sáo Crlstovfto. Méier. Penha,
Irajá, Cascadura Jacarepa-
gui e outros bairros mals.
eom bons contratos e mora-
dias. Inf. Rua Mayrink Vel-
gn, 11, sl 902, ci Rodrigues^
CAIPIRA — Penha" — feria
600 entr. 1 500. A Lisboeta.
Av. Brás de Pina, 295, sob.

Penha.

SITIOS — Jacarepaguá. —
Agua e luz, conduçfto na
porta, de frente Est. Bandei-
rantes. Ini. na Av. Ernanl
Cardoso, 72, al 207. Telefone
29-9249.

VENDÉ-SE uma cantina 11-
vre e desembaraçada no Par-
que do Mineiro do Caju. Rvia
General Gurjfto sin. Féria de
1700 mi), pequeno aluguel e
Isento de imposto, nâo se
atende pelo teleíone. Preço
barato, 2 sõolos. Tem con
trato.

CASA COMERCIAL — Ven-
deu? Compro a divida hoje —
Tcl. 42-9282.

bara. 20 horas.

BOCHA MIRANDA' — Divas
cáshsV ter. 10x50 tcdo murado,
<mt., vazias. Ent, l 500 mll.
•p.o'm. 40 mll s| j. Outra ter.
110x35 0| 2 moradias e 1 bar-
KtCí>-.'ent- .vazias ent, 1 500
tílil. Temas outras. Praça S
d.e»,'Maio 56, sl .304 — Her-
piano. _>u., Jofto.__
VBNDE-SE uma cnsa. c| 2
e_ter,---2 salas, coz., banh., va-
randa, á«u>t c luz em S. Ma-
*eil6,„preço 3 600 000. entr.
300 prest. 40. Tratar na Ruu
35o Pedro,:-II, s[ 7 — São Jofto
¦p-;'&8.aldò. :_j__i___
"vJBNDE-SE í meia água líová
ipreço 2 200, entr. 4oo.: i.iest.mil pnfrarla17fli.mil «I.2Ç)-mll. Tratar nu Rua Sfio;11"1' clIlldUd I fUU Hill, Sdl*

§Í5W.v":7'~ai JQÍi0 Nido em 20 prest. Informações
y^EM-sE a bons prédios ie vendas na IMOBILIÁRIAem Iraja, mais dcpendeusins,,...... ,,„.,., ... ...jm^R Alphonsus Gulmaráes,INOVA YORK _. A. Av. RlOCa-W0. pela melhor oferta.:-, .¦ t-,i ., r. ,
pbtreffo vamos. Esta ma fi-1Branco, 131,14.° andar, ou
ca ná' Av. Monsenhor Velix

ILHA DO GOVERNADOR —
Praia Jardim Guanabara. Na
Praia da Bica, 431. Edifício
Vitória Márcia—- Vendemos
aps, com frenie para o mar,
de sala, 2 quartos/banhei*
ro, cozinha, área de serviço
e dependências completas
para empregada. Garagem.
Também, com frente para a
Rua Nogueira Acióli. Sinal

TERESÓPOLIS — Ap. 322, no 200 mil e mensalidades de
Higino Hotel. Pronto, sala 40 mil. Informações, no Io.
qt. separ., banh., coz. Fren- cal oü com a VITÓRIA EN
te p|-piscina..Preço 4 500GENHARIA S. A. Rua Urií

guaiana,. 55, salas 604 e
607. Tel. 23-9205.

ÃTENCAO! — Bar — Minuta,
próximo cinema a Inaugurar-
se, na Av. Suburbana, — Pé-
ria de 1 350, aluguel de 15,
cont. 4 anos. Ver na Av. Su-
burbana, 10 033. s| 219.
ATENÇAOI — Caipira com
Chopp, no coração comercial
dé Cascadura, grande oport-
tunidade. Féria de" 2 500; —
Aluguei de 10, cont; 5 anos,
mau trabalhado. Ver na Av-.
Suburbana n.o 10 033, .sa-
la 219.
AUTOMÓVEIS — Passa-so
casa de peças em ótimo pon-
to da zona sul — lnform.
Sr. Peixoto — Tel. 48-9151.

grtt.atb. no 821. Ver p|. crer.
ye^Do urgente eaBasVí" lo-
Ja* sem'«outrato. Rua São
João Batista n." 172, S. Jofto
de.'Meriti) Tratar: R. Mor-
cflrio n.» t!6 —i Pav» ua v
1ÇENDO 1 terrertO'.-. 500 ¦ mí; r-i
Rua*' Oetlillo Machado,. 144
«-. Vtc. Carvalho — CrS ....
3.500 OOOjOO a combinar. Acei-
ti>„trocos por automóvel, tru-
tar"no ròcal. — Informações
tol.; 30-1280 — Rubens: '

VENÍ-if^casa 2 qls.. ' dep..
jfeíia, luz. terr. P. 2 300, entr.
600, prest. 30 mll. — Tr. Dr.
S^teSJ^SS'.,...G5 "~~^' ,Iollü-
^JiNDO 2 casa:. e| liguá e in..'*£;Xerr. 

9 x '50; Prejo t 500,
.V-ltl;.' 400, prest. 25 mll. Tr.
,fi."'Dr. Neercnus, 05 — Süo
¦J.iib.. c| Pedro ___^
VENÕO cosa c/ 12 cômodos',
água. luz. terr. 12 x 30.. Proço
1.2Ú0, entr.'250, prest. 15 mll
.".vi R, Dr.' Nfigrolyosi 05. S. J,
Ato.ltl. com' Pedra. ;_ 

•JVEIÍDO duos casas modestas
c um ap. separados. — Toda
J.ónduoao. R. Pereira Pinto, 77
DIVERSOS

VENDE-SE a parte dc um. sô-
cio café o bar. Não paga alu-
guel. Preço: Crs 4 500 mll,
Facllita-sc a entrada. Var na
Rua Frei Caneca. 230, e tra*
tar na Rua do Catete, 350.
VENDO; no" Catete, bar e
mercearia. Náo paga aluguel,
ainda recebe 40 mll. Contra*
to nôvo, dc 5 anos. Tem ta*
lefone 25-8041, Sr. Antelo.

SÍTIOS, GRANJAS E CASAS
— Sou problema * vender?
Consulte-nos sem compromis-
so. Damos referências de
grandes proprietários. Dispo-
mos de excelente íichirlo de
compradores. Tradição e cor-
tezla. Tratar Av. Presidente
Vargas, 500. 5.°. sala 501.
SITIO ARARUAMA — 131 000
m2, casa c! 3 quartos, sala
etc, 1 600 laranjeiras l.a sa-
fra, 700 abacateiros novos etc,
oasa de colono, um motor
Diesel alemão dc 6 H. P.,
í.fiua. com fartura. Preço CrS
6 000 000,00, facilito 70% a
100 mU por mês sem Juros.
Tratar com Sousa. Telefone
2-2345.

VENDE-SE avlárlo, contrato
novo al. pequeno na Av
Oliveira Belo 1254. V. da
Ponha. 

TERESÓPOLIS — Chácara, c]
grande casa. prox. Hotel Boa
Fé. vendo ou troco por ap. Z
Sul_—_T_eK_37-1184. _
VENDO fazenda 150 A Em
Angula. 900 cabeças. Teleío
ne 29-7G73.

CATETE
Casas — Vendemos

duas juntas, na Bua
São Salvador ns. 12 e
14. — Terreno medindo
12 x 25 m. Tratar no

Banco Lar
Brasileiro S.A.

Rua do Ouvidor, 98,
2.° andar. Tel. 31-2004.
Seção de Vendas. (P

BRINQUEDINHO novidade —
barato, para folrantes e ven-
dedores de rua, vendo ttUan-
tidade — Montenegro, 146-E,
parte da tarde.
BALANÇA e pesos (20 qui
los). Vende-se para feirou,
tes etc, com urgência. Tel,
26-1017.

VENDEM-SE uma radiovltro»
la, artlgon para sapateiro)
formas focas eixo, motores
monofasleo. algumas peças
de carro europeu. Rua Te-
nente Lira n.° 29. Tel, M.
H. 216 — Madureira.
VENDO clrculãdor de ar, no-
vo. — 29-3063.

CABELEIREIROS — Atenção I
Secadores novos Huttman lu-
ko o Monark usados. Vendem-
6e por preços de fábrica. —
Tratar no Salão Todos os
Santos, Rua Arquias Cordel-
ro, n.° 626. Tel. 29-1933.
COMPRO enceradeira, aspl-
rndor. máq. costura, escrever
etc. 46-0839. 

VBNDE-SE ou troca-se poi?
rádio por-Atil, fogáo Brasil,
4 bocas e Instalação. Ver R.
Zefcrlno de Oliveira, 20, C| 6.
— São Cristóvão.
VENDO topete oriental, esti-
lo Plinraon 3x2, confecção
manual, nôvo. Tel. 58-1294.

COFRE — Compro um para
residência — 37-5620. '
COMPRO urgento, 1 plano,
1 TV, 1 geladeira, 1 stereo.
Pago í vista. Tel. 57-5664.
COMPRO 1 TV, 1 pianoe 1 geladeira — 5.-0960.
COMPRO piano, TV e be-
ladeira, hoje. Tel. 57-1696.
DIPLOMATA vende móveis,
geladeira. TV GE, ar con-
dtclonado, outros aparelhos
americanos. Avenida Bartolo-
lomeu Mitre, 366. Leblon. Só
sábado. 12 às 18 horas.

CABELEIREIRO — Vende-se
salão, montagem moderna, e
boa freguesia. Tratar: Andra.
de — Tel. 28-6910.

FARMÁCIA — Vendo. Férln
garantida 6 milhões. Grande
esto<iqe. Mlnervlno. 14 às 17
h. 22-8801.
farmácias — Drogarias —
Mlnervlno vende em todos os
bairros. 14 às 17 h. 22-8801.
Av. R. Branco, 108. sl 603._
FARMÁCIA — Vendo 

"gran-

¦de. esquina. R-. Mariz e Bar»
ros, 890 — Geceny.

VENDE-SE uma barbearla
ótima. freguesia, perfumaria
em geral, cadeira de engra-
xcte. Tomar o Lotação P-S
José em Caxias e saltnr na
Barbearla Miranda, 25144 —
Niterói Rádio P.

ESC. . CONSULT.
AVENÍDA PRESIDENTE VAR-
GAS, e_q. Rua Urugualana,
Edificio Lisboa. 1.» Inc. Ven-
dem-se 2 solas. Tratar Rua
Alcindo Guanabara, 24, sala
711. Tel. 42-5459.

FÁBRICA DE TINTAS. Passo.
Sjnal 300 mll Tel. 39-5734.
FARMÁCIA *-. Vende-se por
não conhecer o ramo, não
paga aluguel, ainda recebe.
Ver e tratar na Rua Goiás,
1348. Preço barato. Facili-
ta-se.'

BOTEQUIM — Veudc-se por
motivo ter outro não posse
tomar conta. beir. financiado
— Tratar c/ Jarvis, na Rua
Barão dc Mesquita, 5r'8*B —
Tijuco.

GALPÃO — Vendo ou alugo
com 400 m2. — Em Bonsu-
cesso. Estrutura de ferro, to-
do fechado, ótimo para ln-
dústria. Detalhes telefone:
30-9081. c| Martins, das 8 às
11 horas. _____

pj tel. 31-0060. CRECI 3.
têkIsõpqli.s y Vendem-se
rhagülflços lotes a prnzo, p/
pessoas dc bom gosto. Local
muynifk.ó c/ cascatas, luz c
água encanada. Informações
çom. o Sr. Supllcy, na Rua
da. Assembléia,' 51, Gr. 701'—
Tel.: 52-2877.'
TERESÓPOÍiIS — Fau. ALbtí
querque, a 200 m. Teres.
C. C. terreno 1005 m2 —
Lote 530 — 38-9191',
TERESÓPOLIS.; Sitio Õ7"águã
nascente, 2 casas, 27 000 m2,
vendo cm troco por ap., lojas
ou terreno cm Teres. ou no
Hlo —^47-8708^
VENDE-SE ¦'_ erti -¦- TercsGpõiiiir
magnífico terreno 1 200 m2
c! casa modesta. Tratar no
local. R. Narcizo Martins. 21,
Barra do Imbui.

ILHA DO GOVERNADOR —
Compro casa de 5 000 000,00 a
10 000 000 de entrada nò Jar-
dim Guanabara. Tratar pe-
lo_ tél.; 30-1080. Sr. Meiiotti.
íLHA'"DO"âÒVERNAbO_{. —
Entrega em outubro, ápar-
tamento 2 quartos, sala, em
pilotis. entrada.. 1 500. saldo
a_?°?_!_ln_;_. -yrrt '¦ 47-7890.
ÍLHÃ DO GOVERNADOR —
V. -UíKente,• terr. 'Praia das
Pltangueiras. 1400. T. Rua
Monjolo, 175. Tel. G. 306 —
22-5643.

AREA no Estodo do 'Rio' ¦ —
Vçnde-se, Magé, 500 m2. Esl.
tíesárlo Alvim, 4 000m'_, bn1-
ratisslmo, 48-1024 e '22-0285

'Dr. Leopoldo.

ILHA DO GOVERNADOR
V. rio Cacuia, terr. plano,
2 800. Urgente. T. R, Mon
3oto,_l_75. Teh_22-5643.

ÍLHÃ DO GOVERNADOR -
Casa. de alto padrão, sala,
2 quarlos, jardim e quintal,
varanda e deps. completas.
Perto dos terrenos da Por
tuguêsa, antigo'Jockey Club.
Logo no princípio da Ilha.
na Estrada.do Galeão. Cada

COMPRAMOS TERRENOS m
Zonas Sul," Tijuca, Central:e
liha dò Governador. Av. Rio
Branco, 156, s| 1108. -.
PRAIA. 'MEDICINAL — Etio
Uas Ostras. Vendo loi es e
¦'nrcas dé 10 000 m2. De.de:
:iü00 moiisiiia^jrol.:^22-8300,
pHeSÍDENTE DÜTRAl; Ter.
industrial, 15 x 50. Preço CrS
2 600 000. Trator tol. G. 300-- 32-5043.

NITERÓI_^
FONSECA — Casa — Vendo
luxuosamente ¦ moblllado.; com
plano, radlola, ttlevlsllo. lus- ,„„„r_j„, r„..L„ „,íi;. ,,„tre • de cristal, ar .círiosriuio, comprador recebe grátis um
varanda, sala, "J cuiartos, ba-
nheiro em còr, cozinha gran-
de,. e. dpniáls dependências.
Preço com'móveis CrS 25 ml-
lliõeSj Sem móveis CrS 20 mt-
lhSés...V«r .e tratar diávta-
mente até domingo; Telefo-
nes 2 — 1537, 7251 ou 5419
cóm 'Olftudlo da.Cn.úi.
ícAr"aÍ"nIt_íróí — Na Rua
Bturo.s, .if.0, ap. 401, bloco B,
sala.' tros quartos e demais
depondências 50',;. è vista e
o restante em um ano. Tel.
3(1-3141. ¦ .

BAR de esquina, montagem
nova. Contr. 7. Vendo bara-
to, motivo outro negócio. —
Rua Turlaçu.__04. Turlaçu.
BÃR — Vendb em Copaca-
bana ótimo ponto, entregue
a gerentes, contrato nôvo -
íeito iio ato da compra. Alu
guel barat». Falar Sr. Fer-
nando. R. Constante Ramos,
111, sobrado, snlaXl, X,
HÀÚ EM COPACABANA —
Féria de 2 700. colitr. nôvo,
alus. 25. Vendo cl 11 dc en-
trada.' Alberto. R. Humat-
ta_n:_109-D._ _ j 

¦ 
__

BAR — Vende-se parte dê um
sócio, cttsa multo boh, tem*'2
moradias, vazias, c' 5 anos,
negocio virgente, poi- motivo
de viagem. Ver. e tratar na R.
Álvaro de Macedo 217i P. de
Lucas.
BOUTIQUE CABELEIREIRO -
Vendo, Saco. São Francisco,
motivo' nfio poder cuidar. —
Bem montado, boa íérla
grande futuro.' facilito grán-
de parle. Preço 4 mllliõesl
aceito contra proposta. Mariz
e Barros, 522, ap. 103. — Nl-
toróU ¦ 

•• ¦¦.¦¦
BAR junto a Cascadura, itêr.
1 500 mll, bom ponto. Ven-
de-se muito facilitado. Trat.
Av. Sub., 6 570. s| 207, e Pra-
ça da República, 79, na A
PIONEIRA, oj Marinho,
BÃR, em Süo Oristóváó, fér.

milhões, tem cliope, de
esquino, vende e financia. —
Trot. Av. Sub., 0 570, sl 207,
e Praça da Republica, 79. c|
Marinho, na A PIONEIRA.

(OALPAO — Tenho com 400
m2.. Pronto para montar uma
oficina autorizada da VW,
com cotas de carros novos o
Seç-ó de peças. N.B.: Está
faltando construir salfio de
yondàs, escritório, gerência,
exposição e recepção. Vou ser
nomeado autorizado cm agós-
to próximo. — Quem tenha
condlçóes para êste grande
negócio, passo os mous direi-
tos. Detalhes tel. 30-9081, c|
Martins, dasSàs 11 ITqVm.
HOTEL — Fazenda — Vendo
56 cômodos.' pomar. 6 alq,-;
each.. nasc' 30 milhões. Facili
to. Francisco 42-5910. '_.___
IPANEMA — Rvia Visconde
de Plrajá 318 loja .2, ven-
de-se Boutique. preço de oca-
si&o — Faclllta-se a com-
pra

VENDEMOS entre a Praia
Mauá e o km 13 da Rio—
Teresópolis, sitios de 40 x
300, chácaras de 40 x 150,
granjas de 20 x 100 e lo-
les de 15 x 40, em cem
prestações desde CrS 4 mil,
sem juros. Condução e pa-
rada de trem na porta. In-

CONJUNTOS p] escritórios —[formações com Pedro, Av,
em edifício nôvo, junto aoiMarechal Floriano, 155, 1,°

lINão deixe.de adquiHf
|oseu .SITIO ito
NÚCLEO N.S. do CARMO;
[(Excelente para aviánü *
'«e plantações d» frutas ,

e hortaliças.
'A50-minutosde Niterói
| e 130 hs do' Rio em es*
krada {oiâlíiêCÍi asíal-s'liada. *

^gte. em prestações -
(longe prazo. Preços, a
pa. tir de 3550 -mil*
Av. Rio Branco. 120-Gru-
po 1.220/4- Tel.32-92.1
e 52-5172 (CRECI 184/.

illld'

VENDE-SE um lote de ..
3 500 tambores de 200 li-
tros fechados vazios usados
utilização para asfalto,
pinche, betuvia e outros
produtos químicos, aceita-
mos oferta por unidade e
por quilo. Rua Conde da
Agrolongo n. 59. Penha.
VENDO íogão de 4 bocas",
Cosmopolita, aquecedor e lou-
ça sanitária branca. Tudo
nôvo, urgente. Tratar na Ru*
Gago Coutinho, 26, ap. 708 —
L. do Machado.
VENDE-SE"— Fogão Cosmo-
pollta, 4 b., perf. funciona-
monto, 2 bujões, entrosa aut.
38 mll — Av. Roma, 347-B —
Bonsucesso.

ESBELTEX ap. de mas_a-
gera, nòvo, _>| 3» mll; aspl-
rador Arno sernlportátll, 25
mll. Av. Gomes Freire, 17-,
902.

VENDE-SE port&o de peroba
para entrada de garagem. Ver
ua Rua Figueiredo Magalhaes>
263 — Copacabana.

ENCERADEIRA Electrolux pl
metade do preço. Arno, Lus-
trene. Walita e GE, de Cr$
63. mll por 35 mll e outras
marcas á partir dc CrS 25
mll, todas equipadas e com
garantias. Rua Padre Telô-
maço 12 — 2.» andar, esq. cl
Emnnl Cardoso em Casca
dura.

¦ -.MjW-ü-i .'¦ TaS-j' Ij fpys=|T

ESPELHO de parede 140x80,
cl moldura dourada. Custou
120 mll, vendo por 35 mll.
Tel. 27-1167.
ENCERADEIRA e aflp. de pó
compro. — Tcls. 57-8868
34-4227.

ENCERADEIRA nova, ótima,
25 mll. 46-6839.

VENDO tapete oriento, mü»
quina Soto, flasll elétron.
TV Philco. mAq. «sc. Tel.
Slamens obej. art. 47-5422.

ARAME
FARPADO
Rolos de 250 m. 4400

cruzeiros. Fabricantes: Dr,
Cario: 43-6413 OU Srt.*
Ofélia — 34-6129.

Rodoviário do Largo da Pe
nha. Ponto excepcional, co
mercial e central. Com 50%
financiado. Pronta entrega cj
habite-se. Negócio urgente
e ocasião. Av. N. S. da Pe-
nha, 68. Chaves com portei*
ro. Tel. 30-0429. (B
COPACABANA. Vdo. snla do
frente, vazia, pequeno finan-
ciamento, prop. tels. 57-5187
o 57-2086. ¦__

LOJA — Vendeu ou passou
contrato, compro a divida
hoje. Tel. 42-6282.
LOJA c/ sobrado, 450 tn2.
Contr. 8 anns, vazia. Tele-
fones: 45-9140 e 29-8682.
LOJAS — Méier — Riachue-
lo — Vendo lojas de fronte e
na galeria do novo edifiolo
da Rua 24 do Maio, 316. Fl-
nanclados. Vcr no local e tra-
tar Loureiro — 42-3285.

INJÕúàTRIA — Vende-se uma
dc laminação e moldagcm <ie
pollester exclusiva no Brasil
ou ..p(vssa«-sj; o local» contrato
novo para 5 anos, aluguel de
CrS 40 mll. casa oom 4 quar-
tos, 3 snlas, saleta, cozinha.
banheiro e mnis um ..nlfio de
9x7 e gnlpüo 9x7, tem 2 eh-
tradas para camlnh&o e mais
um terreno disponível ao lado
com 16x68. Tratar na Rua
Conselheiro Agostinho, 78, e|
Sr. Fernandes.
LOJA instalada, transpassa-
se o contrato de 5 anos. Lu-
gnr movimento. — Av. N. S.
da Penha, 531, loja 9, aié 14
horas. .

ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO
— Vondo multo, bem mon-
tado com a firma ou só o
escritório. Ver e tratar na
Av. Suburbana, 0'570, _| 304

Pilares.
ESÒRÍTÒRÍ6 MONTADO —
Vendo, pronto pi funcionar.
Tel. 32-9089. 
PRACA SAENS PESA—"Ven-
de-sc grupo c! 2 salas e ba-
nlielro. Prédio comercial.
Tel. 31-0807.

VENDE-SE uma ciinl-a mé
dica. Dentária. — Estrada
Vicente de Carvalho, 1333
sob.
VÉNDE-SE apartamento de-
socupado em edifício comer-
ciai. no melhor ponto de Co-
pacabana, constante de duas
salas, banheiro e saleta. Av.
Copacabana, 540. 10.» andar,
a partir de 2a.-feira. Tolcfo-
ne 27-9049, dns 13 &a 15h30m,

andaUentro. Tel. 43-0229.
LOJAS

BANGU
Terreno — Vendemos

excelente área c/ 27 541
m2, com 126,50 m de
frente para a Av. San-
ta Cruz, junto e antes
do n.° 3 338. Tratar no

Banco Lar
Brasileiro S- A.
Rua do Ouvidor, 98,

2." andar. Tel. 31-2004.
Seção de Vendas. (P

FAMÍLIA que viaja p| Amé-
rica vende 1 geladeira, 1 te-
lcvisKo, grupo estofado, 1 pia-
no, 1 lustre, 1 dormitório, 1
sala de Jantar, 1 Jogo de me-
sinluis. 1 biombo, 1 arca e 1
par de abajures, tudo com
grande prejuízo. — Ver Av.
Atlântica, 3308, ap. IV— Tol.
27-1167. — Também carro
americano de 4 portas 1960.
FAMÍLIA americana vende,
tapotes, móveis etc. Ver das
12 ns 18 horns na Av. Rul
Ifcrboi/a, 170, bloco 2, ap.
2204.
FOGÃO de buj&o nôvo s| uso
último mod. 80 mil. Av. N.
S. Copacabana, 581. loja 211.
FOGÃO. 4 bocas, gás de rua,
18 mil: outro 15 mil. Rua do
Rosiirio, 172. sala 201.
LUSTRE DE CRISTAL —
Vendo tun. dc 6 braços. CrS
7 400,00. — Rua do Matoso,
256, ap. 101

BAR em Bonsucesso junto a
muita indústria, cont. cinco
anos., tem boa residência,
fér. 1 500 mll, c] apenas 4 ml-
lhçes de ent. Trat, Av.8ub„
6 570. s| 207 e Praça da Re-
]>úbllca, 79. na A PIONEIRA,

TITULO .PATRIMONIAL DA
PORTUGUESA, que lhe. dará
direito ao uso da piscina,
campo de futebol, quadras
dè vôlei, basquete ele. 320
mil de sinal e prestações
de 42 mil. Intormações no

i i rmir.t' 'tie DiM.ians emr. o oum_ _n
lOCal 0U COm a CONCIL —-Lisboeta. Av. Bris de Pina,

295. sob. Penha.

LOJA DE FERRAGENS —
Vende-se, Méier. bom esto-
que, contrato. Tel. 49-3851.
LAVANDERIA — Vende-se,
tudo ou 50';;,, ótlmn íregue-
lilli, serviço por quilo. K. M.
de Abrantes, 26, loja G;
Laticínios — yVndocasa nova. Aceito sócio,
Tel. 26-0277.

VENDO as salas 705 e 805
da Praça Tiradentes n. 9.
onde se vêem com 30 m3
cada, banheiro, de frente,
em condições excepcionais.
Tel. 22-5356.
sítios —
CHÁCARAS E
FAZENDAS __
ESTAÇÃO Í)E KOSMOS, Vd
sitio 115x200, cl ótima casa,
todo plantado. P. 25 milhões,
ver R. Ana Gorreasa, 001,
tratar o| Machado 58-0522
Avij!J_Setembro,_345L_
FAZENDA — Vendo em Bar*

Bom Emprêgo
de Capital

Residência em local aprazível na Ilha do
Governador, Jardim Guanabara, Rua Juíto
Jansen Ferreira n.° 50, em terreno de 600m2
aproximadamente, tendo írente pnra duas
ruas. 340 metros quadrados de construção.
2 pavimentos, podendo ser adaptada para
duas residências.

6 quartos, 2 salas, copa, cozinha, jardim
de inverno, 4 banheiros, garagem, jardim e
outras dependências. Preço: CrS 25 000 000,00
(Pode ser financiada).

Tratar pelo telefone 30-0787, de segunda a
sexta-feira, ou na Rua Jorge de Lima, 203
(Ilha), residência do proprietário.

LIQÜIDIFICADOR Citylux, 3
rot., cl nòvo, 14 mll. R. 24 de
Mulo. 631, c| 23.

COMPRO TUDO
TV, geladeiras, máquinas,

cristais, porcelanas, pratarias,
antigüidades, roupas usadas
e tudo etc.

TeL: 43-9333

COMPRO TUDO
Paulo - 32-1843
COMPRO TUDO

Geladeira. TV, máqul-
nàs de costura, escrever,
radiola, rádio, ventilador,
bicicleta, mesmo com de-
feito e roupas usadas.

TeL: 22-1683-

LIVROS — Compro coleç&o e
avulso: 42-7129 — Otávio.
MIMEÚORAFOS. prensa, íl-
charlo., usados. Vendemos
em SSo Paulo. Rua Odorico
Mendes, 462, Moóca. Tratar
Rio tel. 22-7502.
RADIO 10 trans.. 3 bandas,
50. Filmadora Mansíleld, 8
mm. 3 lentes. 1.8, fotóm., 50.
Gravador, portátil, 4 trans.,
40. Tel. 58-8578.

VÁLVULAS DE
TRANSMISSÃO
Em desuso — Vendem-se.

Tratar com o Sr. Gilberto,
na Av. Rio Branco, 110, 1°
andar. <P

DECLARAÇÕES E
EDITAIS

SECADORES DE CABE
LO profissionais. Preços dei
cada a partir de 16 000,00
por peça. B. México, 21, s|
1301.
SELOS — Compro coleçõos e
quantidade, 52-9194. Joáo
VENDE-SE ocasláo viagem
televisor General Eletric, con-
sole mod. 59 CM (23") 114."
CrS 300 000,00. Ventilador Lus-
trene 2 v»locldades giro 180.»
CrS 30 000,00. Radio Transls-
torizado Philco Supor Trans-
globe 3 faixas de ondas, cor-
tifleado garantia CrS 150 000.
Tel. 42-2997 chamar Joáo Fer-
relra. Objetos á vista. Mala
Lacerda. 273. Estáclo

A PRAÇA
BOTEQUIM E BILHA-
RES FLOR DO CABU-
ÇU LTDA., estabeleci-
do nesta Cidade na Ruá
Cabuçu, 63-A. inscrito
no DRM sob o número
104 978, vem comunicar
a Praça e ao público ter
sido extraviado o seu
cartão de inscrição aci-
ma mencionado, sollci-
tando a quem tenha en-
contrado, devolvê-lo no
endereço da firma.

Botequim e Bilhares
Flor do Cabuçu Ltda.

(P

LOJA TECIDO — Armarinho,
passa-se. —. R. .Vema Maga-

BAR, em Benfica. fér.-2 mi.jlháes, 34. Eng.Nàvo. __
mllhOes, tem chope, d» es- LATICÍNIOS — Copacabana,
quina, boa casa. Trat. Av. feria* a milhões, negocio^ de
Sub., 6 570, s] 207, e Praça
da República. 79 — Marinho.

ocasláo. Santos. R.
tá n. 109-D.

BAR — Feria 2 milhões BÒ
de bebidas, entr. 5 500. A

SACO SAO FRANCISCO
Vendcse no melhor ponlolDiia Mívirn 148 nr POS
do Saco de S. Francisco ap.iRU0 ' ICAI-«- •'•<-. yi.. 7UJ.
c/ elevador, hall. sala, :iTe]c 42-.. 17 . 47-4.74
quartos, copa, cozinha, ba-i,cl-. .I^JJIÍ B 'Ul-J/t.

nheiro e dependências deirorrp)nr llll ifl BOfiflRICIN
empregada. Base 8 000 000,00.I*-UI ¦ KIUI JULIU DUOUMVin
Tratar c/ proprietário, tel.1  fDffl OK . t ¦.
29-2711. Sllva. vnu.1 7j,

BAR — Vende-se na Estra-
da Vicente de Carvalho, 30
c' grande movimento, prédio
nôvo. • Tratar ; na R. May-
rlnk Veiga, ll,js| 902, cl Ro-
drigues. Emprestam-se 50.000
pura a compra.

Humal-

ra do Pirai, 4 000. metros da
frente na estrada asfaltada
«ue vai do Rio, mede 77 al-
queires em ótimas pastagens,
terra de cultura, água abun*
dante, podendo desmembrar
áreas menores. Tratar teleío
ne 43-0655.
FAZENDAS, vendo de 25 al
queires a 1000 desde 250 000
à vlsta ou parto facilitada,
Tel.: 22-8309.

MERCEARIA com artigos de
quitanda, faz boa íéria, tem
ótima moradia situada no
melhor ponto do bairro. —¦
Vende-se, Rua Baiáo do Bom
Retiro, GM-A. .
MERCEARIA — Passa-se com
balcáo frlg., balança, máqul-
na frios e armações. CrS 600
mil entrada. Rua Padre Man-
so. 48, boxe 16. Madureira.

JACAREPAGUA — Granja c'
25 mil m2. Vendemos com
ótima residência. 4 grandes
galpões com aproxlmadamen-
te 800 m2, luz e íõrça, pe-

3ueno 
rio passando dentro

a mesma, água própria de
nascente, conduçáo a pou-
cos metros. Sinal de 30 ml-
lhões facilitados c o restante
a combinar. Tcl. 22-7452
Fernando.

Passa-se Contrato
LOJA

NO MELHOR PONTO DE COPACABANA
INFORMAÇÕES PELO TEL. 57-1065

SR. CARLOS

S ALAS
Quatro seguidas, em edifício nôvo,

na Av. Comes Freire, perto da Avenida
Chile. Barato mas à vista. 54-0071 -

Sr. Manuel.

Instituto de Aposentadoria e
Pensões dos Industriários
Delegacia no Estado da Guanabara

SERVIÇO AUXILIAR
AVENIDA MARECHAL CAMARA, 370 - 10.»

AVISO
Acha-se aberta a seguinte concorrência:
Pública n.° 2/64 — Relativa à aquisição de Ma-

feriai de Limpeza, publicada no Diário Oficial da
Guanabara, Parte I, fls. 12181/2, de 7/7/64, a ser rea-
lizada no dia 23 de julho de 1964, às 14 horas.

Devem ser feitas no EDITAL as seguintes retifica-
' 

item 30 — Vasculhador de palha amarela, cabo
de 4 metros.

Item 35 — Vassoura de placava com 34 furos.
Rio de Janeiro, 15 de julho de 1964.

a.) ARTHUR BRIGIDO DE CARVALHO
Chefe do Serviço Auxiliar

•V i



¦*¦-_:¦-' -v.;-*'. .¦ 
¦""..*?.-_.¦.

Jornal do Brasil, BA-felra, 17-7-64, 3.° Cad.

EMPREGOS _N8I_A'-3K manicura em -3irREC_BA-8_ OflOlttl napiH-l_),Dí DáVol. dr. 1'iUiln, 334 —'na u. 'ti, Luis Oonziign, tíi.BUDK

AUXILIARES OE
ESCRITÓRIO

meses,ll), Nadlr. Trator, dim 14 án;8. Crlstováo, p/ consertos;
115 _____ «£*__• ,a___;a_ ______ PHECISA-SB (le TíápÈtãTrõ

COSTUREIRA com prática ejLES-TROIS Cnbel-Mrelros —que ínça consertos e moca.-
portou» _p..ra loja dc luxo. |Av.. Copacabnna. 730, S|A 30:!.j sins. Itua da Liberdade, 23,

Pronta.tp rnm lftn.lI'""yxf*A-SK rte ótima cm-17 BCI-d-36 tom IOn-,p.eBn„i,l com r._eron_lnr., Pa
ga prática e experiência Hn-no bcm. Tratar no -.lote-

nu 37-OM:a, com D. Esther

Xavier da Silveira, 45-A.
COSTUREIRAS — Frecí-
sam-se com bastante pra

AUXILIAR dn c«_ltóllo —
Cr$ 651713*.mll; 3 vagas p| fa-
.urnmonto. nota. ílscnU, ore-|tlca de malharia. Seníana
__-.rl?_ 

- &cn' DxallM- r'1. de 5 dias, refeições no lo-rn ¦?"'• «al. Tratar na Rua Aires
_^S___??í1.i_iÍíDí??t0, Ry"\^ Casal. 100 — Jacarés!soai prec, rann_i ol pritlcnl_i,„ninorlor. Snl. 90 mll, sáb ll-|nn0,v.-e. Av. 13 de Mnlo. 47, sa-COSTUREIRA — Preclua-
la l 207.
ADMITE-SE r. aux. contab,
dact., el prática. 22/33 nnos,1). ap. 100 mll. — 7 Setem-
bro, 63,_7. ._
CONTADOR cj prática. 

'Av.
Proa. Vargas, 320, 8.°.
CÓli RESPONDENTE m ô ó"a.dact. c| prática rotina 1 mio.
100 000. Av. Ulo Branco 151,
sloja. s| 209.
CAIXAS registradoras móçns,
c| prática até 30 anoa. Av.
Rlo .Branco'151: slloja: s| 209.
cbNTÃbon ,— 'i-o;250~ooó7
C| prat. pl Ind, em Nova
Iguaçu; — TÉD — Pies. Var-
gas. ò:.9 — 18.o,
CÃÍXA — Contab. S0ÕÓ0.
Moça cl prat. p. Centro. —
Pres. Vargns, 629, bj 1811.
OORRBSEOND ENTE — Por-
tuguê6 — Inglês. 150 I20O 000.
Moça c| prat, p| Centro. —
TÉD — Pres. Vargas, 020, sl
1811. _
CÓLÒÒAÇÀÕ j>| b. ia turista.

JMlguelCouto, 23—703.'correspondente 
120 .mll;

moça. Mlg._Cout<>_23-703.
CIA. AMERICANA — preciso
boa dactilografa com práticaserv. gerais. Sal. 80 mll, Av.
13 de Maio, 47, S! 1 207 "_
CAIXA — Contábil com bas-
tante prát. M/R — Preciso
c/ urgência 100/130 mll — Av,
Pre». Vargas. 329, sala 410.
CORRESPONDENTE — Dat.
p/ Zona Norte — Preciso com
urgência — Av, Pres. Var
gas. 529, aala 410.

se com multa prática, em
hlusAes de Unho. Nio pre-
%t\ pila. 1-fam-se oitenta
-._.__..__.__-__._ «.___._» ___ ___._!_._ _¦__! L"t" AVWiJC. J.11V..U ll* IVMtlcrutelros. E_i»e-se carta de,Mllc.ilr,(lo {It Assls n,o 30. —

Av._ Copacabana, 533, e*la 10.
OBRZIDEIRA"'profissional —
Salário e comlss&o. Av. Pra-
do Júnior n_33ã sl 210. 
CORTADOR ESPORTE. 

"íra-
tar Av. Piissos, 90-A^ 
COSTUREIRA — Preclsa-ee,
pratica, paga-se bem. Servi.
ço externo e Interno, It. Cais-

_ __ tavb Alves 93, Méler. lodo do
DACTCLOGRAFAS'ÒSIV. Va- Jàrclim.
saf _Sí_ AVl P' v"rB«» «3'!c<_-._Í____RA_ — Preolsam-saia__sos- xj_ j£(S p.,^ ^jj^.^s at ba_r!g___a,
DACTIlòG-RAFA. in-enor. pana-se bem, pede-se tr.aacr
Hoje-2» Xeira. México 41. fiança. R. Dr. Paohe de FA-
«I 907. fria n.i 13-A, Méler.

Preclsa-se do deis auxiliar-1| fundos
menores, Rnpn:_s ou moças.
Pro-iirnr Sr. Dalvo.
MÁNICÜÍIA iie senhoras! qiu
trabalhe bem, bom ordenado,
bo» aparência, Ilua Qonzngu
Bastos, 20, Tijuca,
MANlCÜRÃ —" 1 - ecí-ã-BÕ boa
profissional, para começar
hoje, Rua Senador Vergueiro
10."., .ip, 201.
MANICURA - PEDIOURA —
Prcclsa-se de uma no Insti-
tuto Ivone. Tratnr na Rua

São Cristóvão.
Exigem-se referências, cérli- preciso, aímooa»;tm.-,ei d«
„ , . , , . fnmilla — R. dn.. Laranjeira,ficado de saúde e carteira I ?«.-a.<-M7o.___

.itp.cisA-si; '
profissional, paga-se bem — empregada pllimpeza d« cíerltório, 2 horn*
Apresentar-se na Rua Pai.- _?í«*g _>. »• v- M*toa

PHECISA-Slü ««porteiro de
-•.¦-11101.0.1, — Ilua Oenenil
Boleguid^281. Enitfenho yõvo,
_~r__jisa"-s„ de montadores
e apontadores para sapato es-l..-,!.. OIO an il)\ |P)i.l£Orso babá pl menina 3
porte de nonliora, na Ilua MHUU, _>_._. <l|). .VI, \&aon 23 mll, n. 7 de Setem-Lopes Ferras 153, entrar pela n»n *•"_— ____¦__.«V -'nnr. bJO, 03 — 52-1593.Fonseca Tc...,. 6. Cristóvão1. 

^a^,^a;^/^_ gM^OADA. por hora .-PRECISA-SE de 2 mOçns mo
noras com prática de virado
e pesponto. Rua Buenos Al-
re. n. 190, 2.°_andivr, »\ 5,_
PRECISA-SE de cortado.

(lança. Rua Senhor dos
Passos.' 109, 1,* andar.
COSTUREIRA. "Precisa-ã» c|
multa prática em blaisOcs do
Unho. Nio prega crola. Pi-
gn-so oitenta ori_olro_. Exi-
ge-_e carta d* fiança. - Av.
Plisso*; 67, lfi andar.
CÕSTOREÍ-US' — Precisam-
ne el prática em roupas parameninos. Artigos finos, • es-
port*. Rua Frnncisco Bernar-
dino, 33j^A, __tt._Hii.chi.clo.
OOSTÜREUÚÍS para 

"traba-
lhar c| máquinas OA'erlc0c e
Zlg-Zag. Av. Copacabana n.
706, _s| 20_. Tel. 57-3007.
COSTUREIRA'j — Preclsa-se
d* _.l3U_.]as preíradeirns do
golas para biusòcs Itua Sc-
nhor dos Passos, 10!), 1.» and.

Flamengo.
MAnTcURA — Préclsa-se
competente, — Rua Curioso
d •> Morais, 384, .liamos. Salão
_raaHla,__ ___¦
MANICURA — Preclsa-so, R".
Campos da Paz, 48.
MANICURA — Precisa-a» c|
t_g6ncla. Pngn-se bcm. R.
Uarata jnlbclro, 80.
MA-TÍCURB t Vedloure, pre-
clan -se perfeita, no S. Sfto
José, na Rua B_ráo do Bom
Retiro, 100, sob. ._
MANIC-RaT e PEDiCÜHA —
ITocifii-se boa protlfslonal —
R. do Matoso, 47 — Pri«;a da
Bandalra 
___________ de uma 

"cube
lelrclri e uma manicura ijllõ
tenha fròguc-iá. Bar_ta lll-
beiro. 611. np. 401,
Pfl_BOISA"-'SH um._ barbeiro,
Rua Pernambuco 451. Eugc
nho de Dentro,

COSTUREIRAS c| prática de
blusas finas, para fabr, de
confecções. prccl_»m-se. R.
Buenos Alres_314, sobrado.
CAMISEIRAS com prátlc.v "___j:r—_;."___-•. ,». hnn, nfirint» _»"t"i"i(->'"_-vde fábrica. Preclsam-oe in- PREOISA-SB de uma cabo-,,! b,?"_ 

SSSSS d___,,__.^cV

rea e 'ajudantes de corta-
doré* com prática pl con-
feccões de roupa« masculi-
nas. Tratar na Hoa Perel*
rá Landim, "i4/(iíuI!amo..
PRÍ-ÕÍSA-SÊ"dê üm oficiai dí
sapateiro parn conserto, com
tirifOncla. Rua da Cachoeira
n. _73__ Mesquita — Centro
_ RÍ3Ò1SA-SE" d. frlsador T e
montador. Calcados Tony
LUla. Av. Amnro Cavalcante,
1'571'.'Engenho tle Dentro. _
PRECISA-SE tíevbalc&o com-
petente. Av. BrA,. d* Pin»,
L^a.Ç £___.. 1_ a_.£a'1__._
B nECXSA-5Ê 

"de"" 
sõpluirc--.

montadores. It. da Amérl-
ca 11. 215.
SAPATEIRO — Preclsa-se dc
oficiais de Luís XV, pontode mAqulna, Paga-s* bem. —
Rua Santa Luzia, 7C_ sob.
sala 3,
SAPATEIBOS — Precisa-se

ternna, Hopenla Camisas — jlclrelra.. Cabeleireiro Revlan,
Rua dos Topázlofl, 240. Ho
chá Miranda.
PREOISA-SE - uma" manicura'.
B, Aristldes Lobo, 183-B —
Rlo Comprido. ^___
PREOISA-SB barbeiro pira
sábado, pago 2 000. R. Con-
lie de Agrolongo. J17, Penha.
PREOISA-SB de*'ajudânt>."d*
cabeleireiro, menor, com prà»
tlca. Rua Sáo Francisco Xa- pfr.pontadOTcs na R»Ja

DATILOGRAFA — Menor —
33140 000. C| noções dat. •
boa apresentaçáo. Pres. Var-
Sas. 520, sj 1 811. .
DATILOGRAFAS — 90 000.

C|; prat. e red. própria. Pres.
Vargas. 529 — 18.°. _______
DATÍLÒGRA-A — Melo ex-
pedlente. 90 000. C| ótima —£*,•_.,_..,„.
oat. p| Centro. Pres. Vargasi^01'-""¦*¦¦,*"*

COSTUKEIRiAS precisa-n-se
par» shorts de duas f.i^!S,
paga-se bem. Rua Dr. Pache
de Faria n. 15-A, Méler, po-
tle-ec trararfianca.  
COSTUR.-__R._S""comi prática
de fá.brlca para short-5, Rua
D.-. Pac-lie de Farla,_13._____g_

Fab. estofa-

ComiHítentes. Tratar Praia
de Botafogo 416, loja E.
PR____-5A-8E .de eprêndlzes'de cabeleireira, manlcuras,

,dos precisa com bastante
—ipnUica -o| capas. Pg- bem. Rua""Silva Rego, 24. Jacaré

529. a| 1 811.
DATÍLOGRAFOS (AS)
S0 0OO. C| prat. e noções es-.—
crlt. TlíD — Tres Vargas". MOÇA que saiba costurar.
539 — 18 •. |Prec!sa-se duas vezes por se-

mana, 57-6033- ______
MENOR —"Fábrica de rou-
pas precian. para arremate
Rua do' Senado, 273. lfi.

DACTILÓGRAFAS Cr. 80100
mll, 5 vagas, 2 conhec. Inglês
secundário, pratica, bi aVaren-
cia. Sen. Di'.ntaf, 117. gr. 223.
DACTILÓGRAFAS 

"íãtíiri.. 
âí

Av. Rlo Branco 131. slloja,
s' 209. 80 000.
DACTILOGRAFA moca, tam-
bém atender telefone, pi Bo- i_>._,,c,TS_--SE coitui.lra paratrfogo. sq oco. Av. Hlo _ran,.ia,TJiffUa,; ^^^ Leopoldina Re

.jgo n. 378-F.

PREOISA-SE um buteiro p,
sob medida. Rua Hilário de
Gouveia, 86, sala. 608, Copa
cabana.

co 151;_s _k>J a,_ sj _209. _
DACTILOGRAFA e boa re-
copcionlsta p' Pca. 11. 43 e
50 000. Av. Ulo Branco, 131,
s'_í_ a. sl 309.
DACTILÕGRAFA c| prática
Uvriòãi diário, razão, laoa lc-
tra, glnaslnl'. SOillO ooo. Av.
Rlo Branco 151, slloja, sala
n.o 209.
DACTILÓGRAFAS. variai. —
Ar_ Pres. Vargas^ 529,__8.«._
bACTn__ÔG__ÍFAV que saiba
bater atendi. Tel: __2__2__4.
ENFERMEIRA dactilografa õ]
prática lnjeijóes na vela, bon
letra., ginasial. 60 000. Av.
Rlo Branco, 131, elloja, sa-
la 309.

PRECISA-SE dí uma cabe-
lelrelra com pratica., com
boa aparência. Rua Dias da
Crus, 740.

ua Hua Senhor dos Passos,
186, sob. Pnga-se bem, uns
só com competência,
SAPATEIRO 

""_— 
precif^Ast

bcm.. oficiais Lui. XV, obr»
colada. Rua Con-J» dt Bon-
fim, 795 —__T!Juca._
SAPATEIRO;— Precisa-se de
oficiais de L. XV, dá serviço
para ca;:». Rua Heleodoro,
310 — Terra Nova.

ra tomar conta de tré» me
nliins, estando dois no co-
IfR-O. IaIrwth-w referên-
cia» de casa de familia on-
de tenha trabalhado como
babá. mais de 6 meses. Fni-
(a às quartas-feiras. Fa-
H»m-_ Crí 30 mil. Tratar
só hoje n» Rna General
Artljjas, CX Leblon.
CASAL — Preolsa-se, di. em-
pregada dormindo fora « re-
sldlndo n» Zona Sul. Telefo.
ne: 37-3í)i)4. Copacabana,
CÃSÀL nm filho», procuraempregada com referência,
tle preferência durma for», —
Apresentar-se nté ás 11 horas
d» manha. Hua Baráo dt Ja
gunrlbe n. 204. Térreo. Ipa
nem». 
C-r-j-iiio, f ÃsÍNÈriib —
_rec!«a-se com ba.ta-nie pni,-tlaa d* servir * fnmceu. Pa-
ga-.s» bem. — Hua Mftro_i__
Pifes ' ferreira', 47. Tel-HC-ie:
20-1893, —_Çu_<me .Vcliho.!,'.'-
CÒPEIHO >!_____i_aor, pre-cisa ... .

Preciso Janllm Botânico de
8 *.. 3 horas, tel. 40-3774, Cr|
18 mll. y__
i .ÚÕCISA-SE 

"empregada 
pa-t» todo serviço. Rua Oiiuta-

vo Sampaio, 70», na>. I 004,
ÇBEOISA-SB de «mpregada,
par» todo o aervlço. Exige-
se documentos ou Carteira
do Instituto Felix Pacheco
Paga-se Crt 23 000,00 — Rua
Anita Ga.rlbnldl_19,; ap, 603
PRECISA-SE «mpfcgivilo para
todo rervlco de casal. Paga-
se bem. Hun Dona Mariana,
Ç«.
PREOISA-SE' empregada p[
casal que durma emprego,
paga-s» hem. R. Baráo do
Flamengo, 30—303.
PltECISA-SE d* babá compe.
tent» p/ criança recám-nns.
cids. Pnga-st bem, Exlgem-se
referencias • cartelr». Tratar
na Rua Corme Velho, 313, na
parte da_manhá.
PÍí_!C__-_ de 

"uma 
-_c.iülia

pára tomar conta de menl-
no. T. 3a_____A___e]

preferênet» portug. íi,__l_CISA-S_"um"einnrtisído,

aparência. Pajro bem. Tele
_ fone 37_:5«'l.

SAPATEIRO — Prõclía-se új QQPEIl_A'.A__t-___J_I_A —

cu espanhol. Pedem-se refe- 13 a 14 *__. cl ?e_,pon__vel
rênclna, documentos • mut-IAv. Gomes írslre,_318.
t» prática do casa alto tre. ekeoisà -Jê empregada pa-tamento. Dorme forr.. Paiam-jr* dormir. Pasa-se bem. Ruase 40 mil cruz?, Ru» Hepu- Lecrooldlna Rego, 727, Penha.
fe-fSíXí™' m' ,V- m r»?__»lBÁ-__,_bábá.y-_!!„__.Copacabana. ¦ _l69 «^rénílas. Pawa-se bem.
COPEIRO—AR RU-.UD-RI— Tratar ma Rua Baronesa
— Família de alto tr»tó|?____i___l_?_i_MJ___
precisa com prática, boa Pi!BCISA-SE empregada para

tudoi cs servlçon. Paga-se
bom. — Ti-jilar H, Baronesa,
887 fl "raça S,ca).

.  Sul
Amárlca, 4«.B. Padre Ml-
guel. Atendesse aW_as_2_lh.
SAPATEIBO — "Precisa-sè 

dê
_ vlradelr» e pesponta<lelra.,_-_..ii-oi-___ — »-c!._ «"'ri--

PRECISA-SE de manicura e-Paga-se bem. Ilua Sta. Lu-jpreelsa tíe uma para todo ol 'í
ajudante d* cabeleireiro — zia, 702. aob., »,/ 3. Iservlco em apartamento del^HOCUHA-SE empregada pa-

vier, n._233,^one_ 43-1344,
PHÊÕis_-s_ manicura:' Dá-
se garantia, Lcren. Rua B.
Bom Bttlro, 2326.

Preciso cj prática e ótimas
referência.. Pago bem. Tra-
tar Rua -Gemes Carneiro n-
80, np. 004, tel. 47-vV)03

Trabalho
JOSÉ MACHADO

f. i
;.ij¦ ^s

'.._>jl
UüiSíj
'i")ci'S
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Restaurante de trabalhadores

;rti

vai entrar em obras: SAPS
¦'l/flte

O Interventor Federal no SAPS, Sr. René Urrutia de Amiel, está tomando',
uma série de providência» para o fechamento, pelo prazo de sessenta dias, a par-Jtir do próximo dia 27, do restaurante central da autarquia, localizado na Praç»,
da Bandeira. , ±r

O restaurante, freqüentado, diariamente, por quase mll previdenciilrlóv<iue ali almoçam ou jantam por apenas duzentos cruzeiros, est...precisando dt..
reparos urgentes e Inadiáveis:, especialmente em suas caldeiras, que vêm funcio ..I
nando com risco de vida para os funcionários e freqüentadores'. W\

Além dos reparos de urgência nas caldeiras, pretende,- ainda, o iàterveri!»*
tor aproveitar a oportunidade para fazer alguns melhoramentos no salão de íè-rófeições, cabina de rádio, biblioteca e discoteca, a fim de prestar serviços mais efí4-'*'cientes aos trabalhadores. ^'j

Ainda hoje, o Interventor no SAPS deverá divulgar comunicado nesse sé_í_|'
Udo, lamentando o fechamento, mas defendendo a tese de que é preferível la--.;/ê-lo antes que venha a ocorrer um acidente d* graves conseqüências.

PRECISA-SE d* uma empr
gada. — Rua Maria Lopes,
165 — ___dur_ra
PÍÍ_CIS__--_- de" «--ipregada

__)MESTICA"'-;PeíSoa"""eòlT'.AV- A"*1*1' 2n- D- L-Ur'

SAPATEIRO — Precisa-éélnso; Rifa Domingo» Ferrei- ra tudo «ervlcoi eabendo co-
para, consertos, na Bua An-Ira, 32. 13. andar. tej. 36-1004alnliar • queira passar tem-
chleta 16-A, Leme. Paga-ne'— Sr. Jacy. Copacabana. |P?rada na Ijia «lo Gorei-na-
bem.

massagem facial. Horário das SAPATEIROS — Precisa
ÍS__b'-_r_"_i" _,___,!__"..,'». d°ri dí3ido reíeréncias. Or--7T-X- _rf^ff-_^V_r«___^___^-? ««*» <"•» 33 000,00. - Bua

?_tí„_ fâKiSfi-K5f?__.S_-__. !__• Pte'nei.ro Masha-do..76, ap. 301.bom cortador Luiz XV. nua'Leopoldo MIrucz, 140, ap. 302.
Senhor dos Passos 186, sob
SAPATEIRO — "Precisa 

_êT o'!
obra Lula XV fina. — Rua
Santa Clara, 33310. _
SAPATEIRO —í-tfelo..: Oficial;
preclsn-se. Aguiar Moreira
n.° 386. Bonsuce-_o.
VIRADOR — Precisa-se. Tra-
vessa Etelvina, 33. Olaria.

9 as 18 horas. Grátis paramodtóc-. D. H&idce. Largo de
SSo Franclsco^S. _ala_+13.
PREOISA-SE 

"ajudante" 
pára.cabeleireiro, com prática —

Menor. Apresentar-se na Av.
Copacabana. 337, ap, 208. —
Tcl: 37-4436. '
PRECISO' cabeleirMros e ml"
ulcuraa. Leme. Rolfine Cn
belcirc-lro... R. Gustavo Sam

r SAPATEIRO (consertos) pre-;JWV"'«r'<J''u^'>- —
no ícc-.tl. cisa-se. Hüa Virgem Perrearl-P°ra arrumar e cozinhar em
PRECISA-SE:,: cabeleireira _ na.. :4>: Piedade.. ¦: __híSSSS^^nJP-lSSrS
manicura - Sertandpolla n.l.APATEIHOS - _ P"Cl^-ie|manh_" Rua F.ranl, n 61,

. . ap.
Laranjeiras. Tel. 23-0032.

PRÉCÍSA-SE empregadajpara
tixio o serviço para cass, d.
casal sem filhes. Náo passa.

EMPREGADA —Precisa
se para serviço de peque-
na família..Exigem-se re-
feréncias. Ordenado Cr. Tratar pelo íei. 37-41C2 ccm
20 000,00. Traiar na Ave  " "' 
nida Bartolomeu Mitre,

D. Ange.a'. E..lgem-»e referên-
í-fi-s e carteira. Págfl*gf bcm.

fi« Bi,i_rt_i_ei_., 40R nn PRECISO empregada pnra
iViti«« J.l _^_!.I i~ ?'____. . °áo serviço senhora de res-

..»..„..  _ ___l.H__*_____L d»..l!"de:|pon.'abilldade._Tel.: 43-9__9.
pãÍõ?.760?ÍT-fí _7-5ã3Í-WTlr__ir SÃPATÉIHÓ (consertos), pre-'EMPREGADA — P.r'exilsaise PflECISA-SE de" copelra-ar-

31.. C, esq.
Bonsucesso.

Av. Itaóca —

CHOFERES, MEC.
E LANTERNEIROS

Precisa
de cflclal manual mocásslii
na Hua Bario de Ubá, 139,
Praça___ Bandeira. _
SÀPATiãihÒ —"""PrêcVíV _nV
conserto. R, Uranoa, 1 400-A
— Olaria.CHOFER -

«irias Tratir Ruu Viveiros:? "ua"^ &£ .ffi&SSS____."de Caitro, 41, ap. 803. l_.c.a'_Ruíl d.e §?° Crlstováo,

Preolsa-íf* p. *J-i__i-_., _«,r.,,. _... *_ - - , _-
para íamilla em | SANTEIROS-_ Preflía-se_de

rumadelra com referências. |Cruz Lima 19, ap, 302. Tele-i
fone_ 23-3303. |
PRECISÀ-SE môç* para se:-

ESCRITüRATtIOS (as) com
pritlca contabilidade. 70190
mll. Av. Rlo Branco, lal,
s.loja, s! 299.

PRECISA-SH d* buteiro e|LAXTEI„._lHOS
ajudante, «ue tenho bastan- ne oíiciais co_.)j_-.>i-e.- c
tê prática. Av. 13 de Maio, meto-oflclar na Rua Haddo-
44 3 o andar. ck _Ii0bo. 74 — Sr. Miguel.~L-~ ; !EAN_EnN_rsÓ""com"'prátlca';PRECLSA-SE de costureiras prccUa-se na Rua Blnchue
com pritlca em »lta coatura.
Toneleros. 231, *l>. 103. Hu-
go Rocha.
OVERLOQUISTAS - Pre-
clsam-se com bastante
pratica de malharia. Se-
mana de S dias. Refeições
no local. Tratar na Sua
Aires de Casal, 100 — Ja-
carezinho.

ESTOQUISTA — C| prat.
Kardex p| Centro. 70IB0 0O0.
I-Tes. Vargas, 339. a| 1811.
ESTENO .0/ prát". Cent. 110.' 
Av- p- Var__3. 433, s./ 603.
FATUEISTA — Dact. p/ Zo-
ria Norte — Av. P. Vargas,
02$, aala 410. ¦'FATURISTA,:Pç.;,Band, 

tra-
tar lléxlco _41,_sl 007

__ÒÇA"— Menor 40 00Ó. Ba-
tendo reeul. c| noções escrit.
TfiD — Pres. Vargas. 520 —
13:.:
KÒÇA — Auxiliar. _0 000. CJ
tíat. e noçõea escrit. TÉD
Pres. Vargas, 339, gj 1811

PP-ECISA-SS, ureente de um»
buteira cs_n multa prática que tenha 2 anos de ma-
em pregar m_n__5. Tratar n» ¦ - 
ilua Senador Pompeu, 230,
oj.i, na C__a União Militar.
PREOISA-SE <le costureiras
para fábrica de roupas pnra
crianças, para fora. Tratar
na Ru» Baráo do Bananal
n.o 210-A.

S.IOCA — Datilografa. Ol prat.
p| Copias doe. Ord. 70|S0 000,
PrèsVAVargas,'.', 339 — 18.».
MÔÇAS menores, dacts., icl-
ma l.o gin. Av. Rio Branco
n.o 151. slloja.
TvíôÇAS, 2, p| contabilidade,
c! prática, boa. letra, lnnça-
mentos. 70|90 000. Av. Rlo
Branco 131. sloja, fs|_209.

MENOR — Precisa-se de mo-
ça de boa aparência para
potiuer.os serviços de escri-
torlo; Tratar no Largo de
São Francisco 26, aala 511,
de'9 4s 12 horas.

iòin.o 376.
LANTERNEIRO — Preelsa-sê
n* Rua Baráo d* Itapnglpe,
218.
LUBRIFICADOR, com capaci-
dade para trabalhar imedia-
tamente. Bom ordenado. Ofi-
cina de Voiksxagen. R, Pe.
Hdefoneo Penalba, 355. Ur-
(tente.
MOTORISTAS — Precl-
sam-se para ônibus. Serve

-1242,_ Praça da Bandeira.
SAPATARIA,— Precisa^-
moutad-roa p! mocasslm ti-
po mo-inlin; nm blakeador,
dois mcdeladores competen-
tes. Semana de S dla3 Tra-
tar na Rua Paissandu, 133 —
Flamengo. ,-. - 
VIRÃÍ5Õni.9 — Preci sãi-i...
Traveasa Etelvina, 35, Ola-
rla^^
VENDEDORESE
CORRETORES

ap. 501, BotafoBo, ao Indo dof.,„„ i*„. ._ ,._.„„„ ,,„Colégio Sanla Ursula. ili„.?.'_l*. cí"a' !,noendo -™
EMPREGADA — Todo o
serviço pj 3 pessoas. Tem
que dormir íora. CrS 15
mil. Tralar na Ar. Vise.
de Albuquerque, SSO, ap.
106 — Leblon.
E-N-PREGADA--—r Preclsa-se. de
uma empr^ada d« mola-ld:.-
dc par.t trabalho siniples, ds
14 às 17 heras. Pedem-se ln-
formações. Hua Real Gran-
dc«\_n. 172,_c]_l±_Bc-_rc.so.
BMPini-OADA precisa--!*" pi-ri todo serviço menos cozi-
nhar. Dorm* no empreso.1___ir na Praç» Serztdelo
Correia, 27, Cc.pacab-_na,

te 46-2133.tricula em caminhão. Sa-
lário de Cr$ 3 300,00 dlá-,^,..,0 „,..„,._ -¦---„------
rios. Várias vasas. Tratar;coaR.E.ior,i._- - preci^mM
na Rua
___-_•• -Mi1..
MECÃÍSJCO"  -
prático de autos Dauphine e as;»13?_cja8

PBÜCISA-SE de camiseira
domicilio, Rua 1.° de. Março
n. 137.
PRECISA-SE de costureira
até 16 anos. Hua lfi. de Mar-
ço n.° 137.
PRECISA-SE costureira com
pritlca. Av. Copacabana n.°
793-303.

BARB. - MANIC.

.-.UXILlV-RES vendas, rap
2õ a 35 ». el prát. serv. int.
63. Av. P. Vargas. 435, s/ 803,
CORRETOR — Preciso tl* 1
p/ venda ile aps. prontos. —
Tel. 23-3043, 23-9201 ou i not-

EMPREGADA — jPreclsa-s*.
competente, para, ap. c___a_
c| filho — H. Raul PompéU,
Mt, »p. 601 — Cop»c»bana;_
EMPREGADA — "Prêcisã-sn,
paga-se bem. Ru» Prof. Lul_Catanhede. 133. Tel. 43-7398— Lar_nJeli-_. .

jpouco de cozinha. Morando'
perto Rua Paissandu, 39, ap.l
804_.___'
PREOISA-SE de empíeanda
doméstica. NSo trabalha aos!
domíuso-. tí« 8 às 16 horas.I
R. doa Andratlas^S^ :

j« PHECISA-SB 
"de 

babá comi
boa rettréncl» » muita com-;
peténcl». Tratar no enderè--
ço. Bua General Urqulça, n.'
163,_ ap^ 30U
PRECISA -Si- de empresada
portujuésa ou espanhol» pa-
ra todo o.sei.lço de 1 casal.
Ordenado: Cr. 30 000,00. Só
se apresentar se tiver as me-
Ihores referência... que seráo
tomado,. p-.-__>&l__e_t*. Tcl:
37-8100, D. An»;

EM____OADA — Preclsa-se c,cartelr», 2.<_, 4.»s e 6.»í das13 às 17 honis. Diária 500 00.
R. Soysa Lima, l6;404. Copa.

_«. _. ._ com pratica para a venda de.iana Drumond. «parlamentos no próprio lo- "._•»*"* _— „**r*cua-íe;Isabel. cal; SIBRAL Ltda. Av. Nilo E_f?!-*S._?;«?• R' Visconde Pl-
— _-;fê.!.._.Rn. clPecanha. 13. sal» 809 das 8 _*___! ________!

Volkswaswn. Paga-se bem. — CORRETORES. Darael Imo-Rua Mariz < Barros, 734 Ag. biliaria »dmlte elementos deViana. comprovada capacldad* pnra
MEIO OFICIAL de lanterna-: diversos lançamentos Mt*
Bem — Preclsa-se. Ru» Mon-'mGs. Entrevisto-»: Av. Rlo
senhor Manuel Gomes, 276 — Branco. 133 - 160'

AJUDANTE de cabeleireira;
moça, preciso com prática.
Av. Copacabana, 1 386. Boa
aparência — 27-3010.

Procurar Sr. Angellno. CORRETORES para lan-
MOTORISTA — Particular camento imobiliário c] boa
procura um, bom ordenado, apresentação. Tratar pela
_7-6116,.,Drt': Março. manhã c| o Sr. Rosito. Av.
MOTORISTA. — Prec-sa-s* de Klo Branco, 156, tr. 720.um com pratica comprovada --¦- *-* -
na Carteira Pxofisslona.. —
Trifar na Rua Scaihor dos
Passos, 63.

ALUNOS manlcuras « cabe-
lelrelras, preclsa-se. R. Cnm-
pos da Paz, 48.

MOÇAS e rapazes para tra.L,w»,!s
balhar em escrlx-io — Nao'cannT''

ÃDJ.i_TC> 
"barbeiro 

efetivo. R.
Ntearágtia, 293. C._Penha.
AJUDAN EE 'costura compe-
tente, pago bem, Rua Sousa
Lima, 422, ap. 20S — Copa

jtrècdsa prática, apena_ boa BARBEIRO - Prccisa.-s. um.
voivtade de aprender, ótimos pasn-s. 60%. Rua Buenos Al-apr
salários após estágio. — Rtia
Dias da Cruz, 135, Méier, aa,
li 323.

res, 56 Centro.
BARBEIRO — Precisa-se de

efetivo. Rua Reg- Feijó, 82.
NOTISTA — Conhec. Estotiue
Av. Pres. Vargas, 529, él 410
OPERADOR RUF Cr* 100;i30
mll, 3 .-agás, pratica mod
duplex. Sen. Dantas, n.. 117
„r. 223.
OPERADOR — National. —
Melo expediente. 70 000. Ra-
pnz c| prnt. e apresentnção.
Pres. Vargas, 339. sj 1811.
OPERADORES — Remlngton
— Ruff ou Olivetti. Rapazes
c| prat. p| Centro. 90 000.
Pres. Vargns, 539, s| 1811.

BARBEIRO para sábado —
Preclsa-se, paga-se 2 500,00.
_____? ___._L4___'_-Íl?ím.:
BARB-3IRO competente, que
precise e goste de ganhar dl-

MOTORISTA — Preclsa-s*
par» trabalhar em cosa de
família, sem horário de tra-
balho. Pedimos referencia e
preferencia um senhor apo-
sentado. Tratar com Sr. Ar-
lindo. Rua Coelho Neto. 40,
Lotaçáo Dr. Laureaiio, Ca-
xlos.
MOTORISTA particular para
tra_a_har dns 8 às 17 horas,
c| refertnclns e' boa apresen-
açáo. Xnvlcr da Silveira,
n^J)_.-402.____
ÒFERECÉ-SE um motorista
com 13 anos de prática, parn
trabalhar dias alternados na
semana, em carro de praçaou particular. Favor telefo
nar p| 30-9662, chamar Ge
raldo a qualquer hora.

MOÇAS serviço interno de
vendas, pelo telcío-ie. Damos
telefone, 6 horas. Fregueses
certos. Tel. 34-0343, D. Márly

com habilidade e gabarito. EMPREGADA — rreclsa-se
Vendas a domicilio produtos Pi to<_0 serviço de casal. Ord.

e belez.a — Procurar -o Sr.
Taumaturgo Barbosa das 9 às
12 h. Fcllciano Sodré, 1 7S9.
,-CSq.ílta, Et. do Rlo.

VENDEDORAS Precisam
se dlvcrsnà para vendas » do
micillo de nrtlgcs de ótima

custo <le CrS «0 000.00
sais. mais ccrnlssões. Av, N
S. de Copacabana n. 435. 7.°

sala 709.

_RECISA-SE de lanterneiros
nheiro. preciso, com urg-n- competentes, a dia ou em-
cia. Dou como garantia ini- preltada, Rua Senador Fur-
ciai 60 mll. Tratar R. Anga-
tuba n. 107, Brás de Pina,
com o^j^PjiiW-
eTãrBEIRO para sábado. Rua
Guaporé, 632, Brás de Pina,
Pagam-se 3 000,00.

tado, 52, fundos, P. Bandel-
cóm Sr. Euclides.

PINTOR de automóveis —
Prcclsa-se na Rua Bnráo de
Itnpaglpe, n. 21S.

PRECISA-SE de um» auxi-
liar d* Contabilidade • de
prático, de escritório. Náo
é preciso ser formada. Car-
ta com o Curriculum Vitae
* pretensões para o n.° 01335,
na portaria dêste Jornal.
PRECISA-SE dc môça para
auxiliar de escritório, que es-
eive va, à máquina e tenha co-
nhecimentos gerais — Rua
Marquês de Abrantes, 11-B.

"BARBEIRO — Precisa-se um
para efetivo, na Av. Ataul-
fo de Paiva, 709-B. Leblon^
BARBEEBO bom para efetivo.
Rua Mariz e Barros, 1038-B,
boxe 4, Tijuca.

RAP.\_ES E MÔQAS. maiores
e mencres; cclc.ca.mos imedia-
tamente; com noções de ser-
viços de escritório e dactllo
grifln. em firmas na _ona
Sul. Av. N. S. de Copaca.
bana .30. 6.-* andar.

BARBEIRO pnra sexta e sá»
bado. Hua Conde de Bonfim,
777-B.
BARBEIRO — Precisa-se pa-
ra efetivo, casa de _.*. Rua
Senador Vergueiro IM.JpjaJ.
BARBEIRO C6-_PE__3N_E —
Preclsa-se, lugar do um que
está doente e vai para íora,.»
combinar. Rua Adolfo Ber-
gamlnl, .16.
15AI-BEURQ — Preclsa-se. Av.
Suburbana, 9329-A.

PRECJSA-SB de vendedoras

EMPREGADA _ Precisa-
se competente todo servi
ço de apartamento casal
tratamento. Para-se bem.— Rua Figueiredo Maga-
Ihães, 3ÍJ • 403. Telefone
57-1099.
EMPREGADA — Preciso com
ret. ua Rua Sio Fco. XaTler,
80. ap. 102. Pago bem.
EMPREGADA todo serriço
familia pequena. R. Joaquim
Ros», 318. Méler.
EMPREGADAS domésticas -
Prcclsam-sé par» agência
Rua Voluntários d» Pátria
n.» 31, ap. 301. Tcl. 46-6316

15 mll. 37-156».

PRECISA-6E de uma moci
nha, par» serviço domésti-
cos. que durma no local.
Tratar na Ru» Maria Freitas,
139-A, com o Sr. Gv.llm. —
Paga-se, beím
PRÉOISA-SI! de c__>elra com
pritk*-* do serviço, para ca__r.A
da tr.btai-.er.Io, e p«.>rfc-sc* besn.
Rua IMuardo Gulm-s, 36, tel.
36-6126 ¦ Botafogo. 
PÍIEOISA-SÉ d* uma empre
irada para toJo o serviço —
Pasa-ss 7 000. Rua Vira»m
Perejrins. 76. Cava^ajtte.
PRECISA-SÊ de empregad»
qu* durma íora. FigueiredoMagalhães n. 8701914, _PRECISO empregada casal,
trab| fora, 35 mil. Rua 7
Setembro 63 — 52-1595.
PRECISA-SÉ empregada. Rua
Sào Januário, 523.
COZINHEIRAS
ATENÇAOI Empregadas do
mestiças, possuindo carteira
profissional. — Ordenado até
45 mll cruzeiros. Av. N. S.
de Copacabana, 610, sobre-
loja, sala 205.
ATENÇÃO 1 Empregadas do
mestiças, possuindo carteira
profissional — Ordenado até
45 mll cruzelrcs. Av. N. S.
de Copacabana n. 610, sobreEMPREGADA - P.re.tavse.--,, „•_ .„-para familia de 3 pessons. _-.lo_a.-gai_-.-a0a

Tratar Rua Dulce, ri: 148. ap. ALERTAI Cozinheiras e b*-
302. |bá... Ord. de 20 a 40 mil,

na R. Joaquim Silva, 123.EMPREGADA — Preclsa-s»
em apartamento de casal na

ncclí_;ão. Dan\os ajvida duiRua República do Peru, 81

VENDEDORES — Precisa-se
para revendedor Volltswagen
para trabalhar em Nilópolis,
Caxias, Nova Iguaçu e adja-
cenclas que tenha conduçào
própria VW — Apresentar-se
Estrada Plínio Casado 4. —
Noav Iguaçu.

.fap.:.vl 104; Copacabana.
EMPREGADAípI casa _e'-fa-mllla cm S. Joáo. Inf. R..
S. Joáo 27, *| 3. Merltl. —
Tel.: 2493.

AJUDANTE de cozinha com
alguma prática de minutas,
no Bar « Restaurante Clia-
Cha-Chá. Praça Tlrad-entes
n.o 16.

PRECISA-SE de um moto
rlsta para carro particular.
Av. Rlo Branco 37|503 ;•
PRECISA-SE de um ajus
tàtdòr mecânico e um tor
neiro na Rua Silva. Vale,
620. Procurar Sr. Nilton.
P-_EC_SÁ-6_ lanterneiro pa
ra efetivo. Sen. Furtado, 61.
PRECISA-SE: torneiro mecã-
nico para efetivo. Sen. Fur-
tndo, 61.
VIAÇAÒ SUBURBANA — Pre-
clsa-se lanterntlro e capotei-
ro. Rua Carolina Machado,
2 150 — Mal. Hermes.

VENDEDOR.BICO) — Firma
atacadistas de armarinho,
precisa de vendedor para as
Zonas Sul e Norte, com eo-
nhecimentos. — R. Marquês
de Abrantes, 11-B.
VENDEDORES pl coleções
de livros. Admitem-se dois,
cnm registro e demais
vantagens. — Rua Alcindo
Guanabara, 17. sí 1207.

VLV3AO Glória S. A. Av. Su-
burbana, 9 310 — Precisa-se
lanternelro • pintor.

— Catete, n. 5. Royal.
BARBEIRO — Preciso". Rua
Souza Lima 131. Copacaba-
na.
OAIiELEIRSIROiA). Preciso.
Sal&o de Beleza Imperatrla.
Rua Capltáo Resende, 620-A
— Méler.

-Frn_.T_.pi_- -__,_¦ BARBEIRO — Preciso, que_r,_Rfc.lAH_A — compa -ltenhl_ ferramenta. Garantiannia Nacional necessita de^ lnu. podendo ganhai mais
secretaria para sua direto- - _ .
ria. São Indispensáveis os
seguintes requisitos: falar
e traduzir a Üngna inglesa,
ser excelente dactilografa e
ter ótima apresentação. —
Salário a combinar. Pro-
curar D. Teresa. -«. Praça
Miihíitma Ghandl. 2, sala
1015. das 9 às lT^horas.
SHNHORAv, deseja trabalhar
como auxiliar úe contabili-
ú-r-dc, m_lo expediente, par-t? ás, mnnhá o\\ k tarde.
Cart. port. úlislt Jornal sob
o m_119._
SECRETARIA — 100 000; ÒJ
hoa tíiit. e red. própria. Pres.
Va:_ar,. 529 — s| 1 311.

SAPATEIROS

CABELEIREIRA — Basta que
Senteie 

bcm, preclsa-se na H.
ruguaiana, 22, l.o, ___

CABELEIREIRO — Precisã-sc
uma ajudante, paga-se bem.
R. Dialma Ulrich, 154, ap.
201.
CABELEIREIRA — Precisa-
se de competente. Saláo Jo-
vita. Avenida Ministro Edgar
Romero 561-A. Madureira.

_,,,„„__,r,T,-, _, CABELEIREIRAS competen-SECRETARM, c redaçío.. — tes preclsnm-se urgente. Te-J.-Iey.l.-o 41-S07 (Crí 100____ lefin'e 28-0372.Aút AIATES E
COSTUREIRAS
ALFAIATE CALCEIRO - Pre-
clsa-se. Rua Baráo de S. Fe-
llx n.o 69, sobradoI_ 
ATENÇAOI Precisa-se eostü-
reiraií alta costura- — bem
habilitadas, Av. Copacabana
€. í. Xormando.
A.J.T.TDÁNTE costura com prá-tlòo; Rua. Ger.cral Polidoro
113.
ALFAIATE pi nrmnr paletósPago' bem._ Cntete. 283, sc,b.
CORTADEIRAS — Precf-
sam-se com bastante pra-

CABELEIREIRO — Precisa-Sc
de uma ajudante urgente, el
prática, na Rua Baráo de B,
Retiro, 2 526, Grajaú. — Pro-
curar o Sr. Cláudio. '
CABELEIREIRAS E MANI-
CURAS — Precisam-Ge com
urgência. Exige-se prática. —
Pagnm-se salário e comissfta,
Saláo Amélin, Rua Sampaio
Ferraz, 9-D, Estácio.

EMPREGADA — Precisa-se,
para limpeza lavar, passarroupa, cnsa pequena fami-
lia, das 9 ás 17 horns. Dor
me fora. Tratar pela mnnhá
e i. noite, na Rua Volunta-
rios da Pátria 283, ap. 304.
Botnfogo.
EMPREGADA c| referencias,'
HU» Gontraaa Basto., 375.

DNT
Duas mesas-redondas, hoje, no Departa-

mento Nacional do Trabalho: empresados da,
Rio-Ligl-t, âs 13 horas, e das padarias, às. 15.
Reajustamento salarial ainda na depetídência
da majoração de tarifas e do preço do pão.

ENSINO
O Diretor do Instituto Nacional de Estu-

dos Pedagógicos. Sr. Carlos Pasquale, defende
a extensão da obrigatoriedade dé ensino pri-
mário e industriai às empresas com menos
de 100 empresados. Considera que a situação
escolar no País é grave, com 47 por cento dss
crianças, entre 7 e 11 anos, sem freqüentar es-
colas pública, ou particulares. Atualmente, só
tf. empresa.? com mais de 100 trabalhadores es-
tão obrigadas a manter ensino gratuito.

CONGRESSO
Projramado para 20 de agosto, em Porto

Alegre, o Décimo Congresso Estadual do Co-
mércio. O conclave vem sendo promovido ann-
slmente pela Federação das Associações Co-
merciais do Rio Grande do Sul.

RURAIS
O Ministério do Trabalho continua defen-

dciido a tese de que a revisão das portarias
rrianáo os sindicatos rurais terá que ser pro-
íü-ida, por encerrar matéria controvertida. Ju-
ristas do Trabalho consideram inviável a equ!-
paração do sindicalismo rural ao urbano, dada
a inconsistência social, que tem por base a
falta de educação, saúde e garantias legais
contra o íeudallsmo ainda existente em al-
sumas regiões do interior.

ENSACADORES
Marcadas para amanhã as eleições no Sin-

dicato dos Ensacadores e Carregadores de Ca,-
fé da Guanabara, para renovação da diretoria,
conselho fiscal e representante* na federação.

PORTUÁRIOS
Já empossado no cargo de Interventor da

União dos Portuários do Brasil o General Hu-
go Sllv... O militar foi indicado ao Mlnlstè-
rio do Trabalho pelo Conselho de Segurança
Nacional.

CONGRESSO
O I Congresso Brasileiro dos Profissionais

Liberais será discutido, hoje, às 12h 30m, pela
diretoria da Confederação Nacional das Pro-
fissões Liberais, em reunião extraordinária, em
Mia sede, na Rua México, 111. Presidida pelo
Sr. Mário Barroso, a diretoria da CNPL exa-
minará, ainda, a questão do imposto sindical
e o pagamento do nível universitário para os
liberais que exercem funções públicas. Quan-
to ao Congresso, a diretoria pretende realiza-'
lo dentro do programa de comemorações do IV
Centenário da Fundação da Cidade do Rio de
Janeiro.

ASSISTENTES

V-B

.::'__
. lili••na

Três assistentes sindicais do Departamen»!-- ;
to Nacional do Trabalho — Irineu Mendo»»
ça, Ivã Prestes e Niltro Horácio doi Santos •*¦* I
vem acompanhando a administração das Juitr-''
tas Interventoras designadas pelo Ministro Ar-", I
naldo Sussekind. para dirigir os sindicatos que.
se encontram em regime de intervenção. O»'-
assistentes tèm autoridade para exigir das Jún _
tas Interventoras a observância das normas \%e--
rais de administração e o atendimento às re>»'-
comendações ministeriais, vi3ando à imediat^,
regularização dá vida sindical. . ,-

LIDERANÇA
A Comssão Técnica de Orientação Sindical

— CTOS — está ministrando cursos de Ude^.',
rança sindical, diariamente, das 5 às 6h lòm ,é-
das 8h 30m às 911 40m, pelos microfones úú". ]
Rádio Mauá, visando dar melhor conhecimen*-
to aos trabalhadores das leis e decretos qu*
regulam seus direitos e deveres. Cursos pon;
correspondência também vêm sendo desenvol-?-
vidos pela CTOS, com o envio das nulas, prè.
viamente elaboradas, pelo correio, bastando quer;
os' trabalhadores ou sindicatos interessados s_S'
inscrevam naquela, repartição. Novos cursos, il
serem instituídos por determinação do Minis-'
iro Arnaldo Sussekihd, estão prontos para lan-'
camento, dependendo apenas da volta à nor-,
malidadi» dos sindicatos atualmente sob iii__
tervenção feder;-.!. .<.!¦

JORNALISTAS ||
Continuam os desentendimentos entre üfe

duas facções em litígio no Sindicato dos Jor-.
niilistas Profissionais da Guanabara. A parei--
la que apóla _ reeleição do atual presidente,^
Sr. Luís Guimarães, não admite o adiamen;-.-.
to, por 120 dias, proposto pelo grupo contra-:
rio, por considerá-lo "uma manobra dos des?!'
contentes com * posição politic» adotada pelo;
sindicato". A oposição, que não apresentou chi.:
pa no prazo legal, quer agora o adiamento,
para afastar qualquer possibilidade de eleição';;
juntamente com o Sr. Luis Guimarães, de «le-;
mentos que consideram falsos jornAlistas. O,':
litígio deverá ser resolvido pelo Departamen-;
to Nacional do Trabalho, que esttída o me--
niói-ál tie adiamento, nas próximas horas. -.?

O QUE VOCÊ DEVE SABER ^
1. Dados estatísticos fornecidos pelo Conselhç-

Superior da Previdência Social revelam qü«;
o número de inconformados com as decí.
sões proferidas pelos IAPs, relacionadas cont-
pedidos de benefícios, elevou-se, em 1_»3,_
a .544. O maior número de recursos foi
originário do IAPI, com 2 428, segulndo-sf-'
o IAPFESP, com 807; IAPETC. com 4QQ;;
IAPC, com 454; IAPM, com 341; e IAPS,-
com 114. ;--.

2.. O SAPS está convidando esposas « filhai-
dos trabalhadores a freqüentar o Curso (fe*
Arte Culinária. Aplicada, ministrado por nu.
trlcionistas da autarquia. Os cursos íún-
cionam em vários bairros da Guanabara,,
podendo ser freqüentados gratuitamente.-:.
mediante inscrição aa Praça da Bandeiraj
96, quarto nndar, '.-'„

COZINHEIRAATENÇÃO! PreUsa-se cozi- __,,,_.
nheiro « arrumadeira. ía_nl-|_e, dp trlvlal fino, que de
lia estrangeira. Av. Copaca-.referências, na Rua Maré-
fraha; 664, lojas^  _jchal Mascarenhas de Mo-

rais, 184 (Cop.). OrdenadoAJUDANTE cozlnh» — Precl.
sa-se uma. Rua Felipe Neri,
5 — Praça MauA.
AJUDANTE DE COZINHA .
Pre__6-..-)s<. <le uma moça c
prática de ?e_-áo. Rua S
Flaneis.o das Praintiv n.o
27, sobrado. Pr*ça MauA
ÃJUDANTK DE COZINHEIRA— Precls.i-se na Av. 28 de
Setembro, 359, Vlla Isabel,
AJ ÜDÀNTA' 

'DE. 
C!OZ IN H A

C-f 30 000,00. Tratar pelo
tei. 37-6295

AMAS . ARRUM.
E COPEIRAS
ÂRR_A___IE-_-Ã^Ò_Éffi_-
Paso bem. I-üiiIlla 5 pessoas,R. General Cristóvão Barce-
los, 25, Laranjeiras. Tel. ..45-1407.
ARRUMADEIRA — COPES
RA — Preclaa-ie com reíe-
rências. Rua Aníbal de Men-
donça n. 122 — Ipanema.

EMPREGADA — Precisa-
se para casal estrangeiro,
com prática de cozinha,
Exlgem-se referências, —
Tratar na Ru» Barata Rl- Preclaa-ae de moca com pri-
beiro, 189, ap. 803. Telefone ".* £ar*fi,pel_,!?_,,?"* **"
*__ ÜS*'1? wttDCOt.1 o__, bOUr<_QO.

rò_m-_-i___ 
""i i— 

CÜ-l-TC-EIRA•-¦:— *Ol. 3_.rnllt^lBRr-OADA p| serviços lí- y^i^.^ ,»„, __rviço de 3
_^#*__j_ Baríff> d* I-un*In* yes_o__. Av. Ccpaeabana, 31,

_^ ap. 1205.
EMPREOADA tOÍO . serviço, rx.rvrINIlf IB A'J _.iVm.lnmenos ciailnlur. Bcülvar, n CO__ilNU_£IKA — Precisa

ks: ..i. ii» se competente para forno

CÒ____-__-__.Ò — Pre__a,-sè>Av. Ataulío de Palf», .0. ap
de forno e fogão. P_e;»-._'813. Leblon
bom ordenado. — S<5 pessoa
o_>mi-bte_i'té. — Riu Mtócj,
1C4-A.

ALERTA, copeiras, arruma-
delraal Ord. de 15 a 40 mil.
Só na R. Joaquim Sllva, 123.
ATENÇAO — Òíereco diária^
tos p| serviços doméstico.. —
Agêncla_ Sr. Mota. 37-3533.
ÂRR___.._1E1RA - CÕPÊI-
RA — Preciso, boa. Pago!
bem. — R. Teixeira de Me-
IOj_M. Tel. 27-8573;
AGÊNCÍÀ FLORES — Óíc-
rece empreitada- domé-.tlcaí.
Rua Voluntários d» PiVtrta
n.«-3l, ap. 801. rei. 4C.-Ú516.

... ap. 202.
EMPREGADÃpítodo o ser-|e *«**<>• Dormindo no em-
viço de casal • 2 filhos, me- P .«SO Dando referencias.
noa lavaaem roupa». Ru»|Saidas e ordenados a com

ATENÇÃO — Fstorica do cal-
çado esporte, fc-ninlno, mu-
dando o seu método de mon
tagem precisa do_ seguintes
profissionais: um balance
cecn experlt-icla de máqul
nos dc aviamento; uma pes-
po-i-ndelra para obra do lu-

um virador capacitado
pnra chefiar bancada; um
apontador desembaraçado
um frlsador para obra fta;\
Boa ^-remuneração e semana|ÃRRÜ_fÃD_f_A que passede cinco dins. Rua Ana Né_.|roUpR cora carteira e refe-
Sí ^ .no_ p«l''e_ulho. em rendas. Prsi* do FlamengoSilo Cristóvão.  yo, ap. 1201. Tel. 23-222S. !

^____?!_i"„?'5S__.S2_Ís-l_,^ 'ÁH_í-t__ÃD_IIÚ_i=r'ifÍE!recÍsà-ie
sandálias. R. Gamboa, 51 e para peqUen!. umlhsx,. Hora-

Bario da Torre, _1C0, c|_ll_
EMPREGADA 

"^— 
p'r'__l__,-se

para família diariamente das
7 As 16, Rua Conde de Bon-
fim, 4-j), ap, COÍ, Tijuca.
E.VIPRÈGÍADÃ com referên-
cias, Rua Gonçalves Crespo,
57, ap. 1 — P. Bnndelra.
EMPREGADA — Precisa-»-
p. _ pessoa.. K. Leopoldo Ml
üruez, 2C. ap. 705, Copacaba-
na. Tele'fo_í 57-7450.

binar. Tratar na P. Bota
fofo, 280-9.»^ TeK 46-4S11
COZINHEIRA —: Preclsa-ie
competente • com referên-
clr.3 para casa de família âe
tratamento, tratar daa Sn30_o
ia 13h. Av, Visconde de Al-
buquerque. 1035 — Leblon.

BAMILIA americana preces 47-49_l9.*envprcgada todo serviço, com

COZINHEIRA forno c fo-
sio p| casai. Referências
Pag-»-*.- bem. Ar. Vieira
Souto, 394, ap. 103. Tel..

CORTADORES de peles, pre-clsa-se na Rua Goiás 32, —
Kst. Eng, de Dentro. 
CORTADOR pospontador. pa-
ra casa, preciso urgente. Av.
Londres, 41^

rio daa 8 ás 12 horas. Pa-
ga-se Crt 700 por dia. Tra-
tar depois das 12 horas n»
Praia tío Flamenso, 2 — ap.
1 304.

CORTADOR — Preclsa-Be —!
Paga-se bem. Travessa Etel-
vina, 35, Olaria.
DAO-SE pespontos para íora.
R. Engenheiro Francisco Pas-
sos, 357-A — iPenha).

BABA governanta. D. Suvclt,
Tel. pi Sr. Romeu, urgente,
52-7051.
BABA — Preclsa-se com pri-
tlca e referência, para duas
crianças. Paisa-se 25 000. —
Tratar na Rua Anita Gari-
baldi, 38, ap. 304.

FABRICA DF. CALÇADOS —
Preciso de cortadores — Rua
Montevidéu, 1133 — Penha._

R.CABELEIREIRO — Mani-
cut;a precisa boa prof. paraadmlèsáo imediata. Tratar
com Sr. Glldo. Av. 13 de PLÁSTICO — Frenador pre-Maloí_47,_s; 306. sli. cisa-se para óculos. Traves
OABELElREmA — Precisa- sàvEtelvlná, 35;. Olaria:

competente, na Rua Ba-1PESPONTADÒRES — Precl

OPICIAIj pnra consertos,
rinto Guedes. 108, Tijuca.
PLÁSTICO

BABA — GOVERNANTA —
Família estrangeira precisa
para 2 crlançae, Idade má-
xima 33 anc_. Tel: 30-0128.
Toneleros n. 248:801-.

boi* tvp«rinc!a, ótimas refe-
rendas' Paga-se bem. 45-0803,
dfcpols do dia 18.
r__M_NGO — Ccs-.il cem li-
ou senhora de responsabül-
dade • que tenha rcfcr_ncl_-.
lhos, preciso d* uma múça
R. JPilssai. du2 35, ap^ 101. _
G.-Í-ÇÒ.S-3TE e copeiro. Pre
cisam-se .na Cantina.' Azul,
Rua. Senador Dantas, 19, 1°
Jlb'3_""— Pr_c__o~ba__>.' Tele-
fone 47-8443. !
MOÇA — Preciso baba, Tel:
47-8443. _ 
MOÇA OU SENHORA, de
preferência port.iguéa» m»B
niio indispensável, c| práti-
ca de- arrumação, lavar e
passar, prcclsa-se em cas» de
três pessoas. Trator c| Dona
Eva. R. Vise. Pirajá, 29, lfi
andAr, a-p. 704 — Ipanema,
<_las 14 í.fi 15 lioras.

Precisa- COZINHEIRA que lave e pas-1PRECISA-SE ,.j.._¦.,:'•-., -.. ..o-
se para pequena família, pa-Ulnha, na Rua do Rosário,
ra trabalhar das 0 4s 17 h, 74, lfi.
oom referencias. Inicial Crs PRECISO cozinheira para 3
15 000.00. Tratar depois das cárlos — 30 mll — R. 7 de
10 h. Travessa Carlos Sí, 11. Setembro, 83 — 53-1555.
tf:Jf- PX& 

R' S!.velíR PRECISO 1 .cozinheira -f. ío-Martins,:Catete, \„u_ w „,„_, p, enaali Eua
M, ap.

íiíVERSOS

COZINHEIRA todo serviço, ..COZINHEIRA — Precis-â-se llprãiiclS-O Serrador,
pessoas. Crí 20 mll. Joáo Al-jque saiba ecslnliar toe-m, pa-,_oi — Cinelândia.fredo. 33-F. Eslgem-se reíi-lra dormir no emprêijo. Pa--
rénclos 2 anos. Iga-se multo bem. Tratar na

COZINHEIRA — 25 mll, pre-clsa-se para poucas pessoas.
Rua Pacheco Leão n.° 880 —
40-6431.

COZINHEIRA p/ trlvlal, que
arrume, ótimo ordenado. Re-
feréncias. R. Joaquim Nabu-
co, 213, ap. 602^
CÒZ-Nl-EiRA"— Prec isá-se
com referências, par* fami-

__ 11» de 3 pessoas. Ordenado:
COZINHEIRA — Run Perel-lcr* 23 a 35 mll,. praíerêncla
ra d* Sllra, 344, precisamos, portuguesa. Tratar Ru» Ral-
pagamos multo bem. — Pra- inundo Correia, 33-B, loja,
curar D. Nerea. _ Copacabana.
CÔ_L.Hi_P.O~bom, 

"epie' 
eal-j COZINHEIRA—BANQUE-

ba faatr salgadinhos. Precl-
sa-se, c| carteira de saúde em
dl». Começar hoje. Riu Ben-
f_n, 289, «i_, da Riu lititx.

COZINHEIRA - Preciso pars
trivial fino. Paga-se bem —
Apresenlar-se com carteira e
referências na Av. Epitácio
Pessoa, 1694, ap. 301.
COZINHEM - Precisa-se,
trivial fino ou forno e fogáo,
para casa de tratamento. —
Paga-se muito bem. Exigem
se carteiraé referências.—
Tratar na parle da manhã,
na Rua Codajás, 323. Le

__._íniièira —~Precísõ,!blon (próximo ao Cana! de
£_"_¦ ^.UV^T^i Visconde de Albuquerque).

COZINHEIRA — Cr$ 23 mll
Trivial variado, cosa 3 p«-
eoas, sámente cozinhar e al-
(nina eervlçoa leves, Joaquim

jNabucó 170 —^ 47-5843.
CÕZÍNHÉIRA — Precisa-í_

Sara 
casa de família uma

oa cozinheira com pratica
e referencias. Tratar na R.
Toneleros 2W. »p. 1002

_Copacabana._57j:1786,
COZINHEIRAS— Preclsü-se.
R. Domingos Ferreira, 67, ap.
801. Referências. Paga-se
bem. '
COZINHEIRA — Preclsa-se
competente t com referên-
cios. — Paul» Freitas, 16, ap.
1 201. .__
COZINHEIRA — Preciso,
urgente. Marcar.hora tel.
25-265».OFERECE-SE arrumadeira ej

4 dias vagos, das 9 ás 14 h.
Tratnr tcl.: 45-4589.
OFERECE-SE :1 babá p| «»na|É"e"dèm_M Vcterênclís. R. Ca-

COZINHEIP.A — PrecLsa-se.
.-:ó para cozinhar, na Ru»
Visconde de Piraji n.* 447,

. '702, Ipanema. Çr. ...,
3õ 000,00. Favor só se apre-
sentar quem tiver pritlca e
vontade de trabalhar. Eli-
gem-se do.umentoc e refe
rências.

COZINHEIRA — Preclsa-se
para tmi casal. Paga-se bera

COZINHEIRA para S»o PlU-
lo — PrecLsa-se de uma, pa-
ra trivial melhorado, ¦ lavan-
do e passando' peças mllidas
(temoii lavadelra). entre 30

PENSAO — Precisa-se cozi.
nhelra com pratica, na Ru
Stnatlor Dantas 1», 7o andar,
ap. 701..
PRÊCÍSA-SE" cozinheira, aju-
danta e copelra para pensio.
Rua Correi» Vsequez, 45, Es-
.táclo.
PRECISA-SB coTÂnheíra, bo»
aparência, períella, no Ul-
vial ílno. para coilnliAr e
passar para 3 pesõoas. Exi-
gem-se refertoclas. Av. Co-
pacabíupa,_259!__ap._ 901.
PRECISA-SE cozinheiro ou
cozinheira na R. Escobar, n,
113, Silo Cristóvão.

TEIRA — Precisa-se, exi-
findo-ie referências. Orde-
nano Crí 50 000,00. — Fa
vor náo se apresentar quem
não estiver habilitada, Av,
Afrànio de Melo Franco n.
11? — Leblon.
COZIWHECRA — Precisa-se
oom bastante prit-le» e boa_
reícrt-icla-, p*r*. fa-iiIUa do
a.lto tr&tn-nento. P'a_i-se
muito bem. Tratar na Av.
Bartolomeu Mitre, 119, ap^,01.__LebIon. Tel_._27^)37._
COZINHEIRA 

'— "Preclsa-se

do trlvlal, práitlca. Durma
no emprê-jo. Tel. 25-7022. —
S_n.1 _ Teresa, ord. _ 15 mll, _
CÒziNÍiSÍIRÃ — ~(Sà 

almOçol...
com pratica d* comercial, na 1>R_3C1SA-SE coalnhelra para

AUXILIAR encarregado '^
Prcclsa-se no Matadouro fia
Penha. Rua Comandante
Vergueiro d» Cruz 226, Ola'-
ria, residindo no subúrbio d%
Leopoldina, dando referên-
clns. Ordenado 80 000,00 "7-,
Tratar no local com Sr. Ago»-,
tinho. . -,",*¦¦
A TRANSISTON; estibelecld»,
na Trav. do Ouvidor, 10, lfi,
e| 1. «sli precisando de té<>
xiicos oomipetcntea «specia.ls-
tas em gravadores — vltro-
las e ridios tran._stori?jadcp
— Procurar Sr. Salvador. • „
JtfRENDIZBS MENORES -^
Preclaam-se com pritlca ,<_•'
pintura de móvela, de mar-,
ceneiro e de llxador, Rua Í4
de Maio, 393, Rocha, — ]8tLuis. ¦ ''"-.

ARMADOR d» ferro — Prtr
elsa-s» para trabalhar em
Santa Cruz. Tratar na Ru»
Visconde de Inhaúma 134,
sala 505.

PKEOiaA-SE cozl-nlieiro pt.-
ra minutas, serviço noturno.
— Rua Adolfo Bcrsajnlnl, 31,

Engj _de_DcnT.ro.
PRECISA-SE de 

"cràlnhelra

que pa*_*. Paga-s» bem. Foi-
sa todo domingo. Almirante
Gullhem, 366. — Leblon.
PRECISA-SE de uma con-
i-hei-T» par» pequen* pensio
com prAtlc*. P.u» B. Rlbel-
ro,_740.
PRÊOÍSA-SÉ de cozinheiro
com prAtlc» de «alsailliiho..,
Av. Londres. 3-A — Bonsu-
ce._o.

(14,

BABA — Preclsa-se de babá
Paga-59 bem. Tratar na Av
Osvaldo Cruz, 12, np. 402 — I
Flamenco. >

crlnnçn,
52-7051,

boa aparência, Tel.
__ Sr.URomeu. 

ÒI-sIÍECEM-SE" babas, eoz...,
empds. etc. 52-7051, Romeu.

doméstices. Tratar Bernardes,
de Lourdes. "1 —1

navlflraa, 4___^irajaú,
COZINHEÍRA — Pieclsa-se,
todo serviço parn casal, de
S às 17 hoias. Cl. 18 mll.
Tratar pela manhü. Artur

43, ap. 702.

Av, FrajifcHn Roosevelt,
ap. 401 —_Cast*lo.
C021NH_IRA;-«« to_o serviço
pe<iueno ap. 3 .pessoAS, Jar-
dim Botânico, menos pa_s..r,
paíto 20 mil, reterenclas. Tra-
tar tel. 40-23S3. _ __
B.\£Pf_5GA_'A par» cozinhar
. outros ssrvlçca d* família
c'. 3 pe.«oi. 1. Príciso. Rua SA
Ferreira-, 1_-}!«J>. 47-G937. _
EMPREOADA 

'para 
cozinhar

• arrumar — Preclsa-ee de
pessoa sêrls, de boa saúde,
com bastante prAtica de en-
viço, que costume parar nas
casas e úè boas referências,
Pagn-se bem. Rua Marquês
de Abrantes, 136. ap. 803, bio-
co doa fundos.
FAMÍLIA d« traitamentõ pré
cisa de cozlnhelr» trivial fl
no. Exibem-s« referf-iclas. —
0._, a combinar. Av. AtlSn-

e 40 anos. Exlgem-se réfc-; tlca; 1538, ap. 802, dns í àsrências do ultimo emprêão,hj horas e de 13 às 15 hora...onde tenha estado no mini-te

restaurante, na Av, At_..nt!
ca n. 514, Leme.

LA IT. . PASSAD.

mo * meses. Saiirio CrS 'OHHRECE-SE um co-ínlielro

AJUDANTES DE PEDRElRp»
— Precls«m-st na Rua Noro-
nha_Santos n. 113 — EstAclo
ASCENSORISTA — Oferefii.
:e. B. apar., p| qualquer bo-

rArlo. R-cucIo pl íavor com
José Tel. 28-9511. __;
APONTADOR — Precisa-_e.>C|
pritkai Tratar na Ru» Eva-
risto da Velg», 16, grupo»
C03|4, cocn Dr. Frederico, das
12 íls 14 horas.  

'__

LAVADEIRA - Preclsa-Be pn.
ra cosa de família, 2a. a 6a.-
íelr», Rua Itapiru, 1 249, Ur-
reo.
LANTERNEIRO — Précisa-sê
competente. Praça Snlci, 31,
Vlla da Penha.
LAVADEIRA"—. PreolsnrSè na
Rua Caetano dt Almeida n.»
74, Mélcr. Tel. 49-4793, Cr$
13 000,00.

AJUDANTE confeltelro, bre-
elíA-se com pritlca. R. Con-
de de_Bonílm,_340_. W
Ã$ÒÜQ_E-— Prêclsa-s* cot-
tador que tenlia multa pratl-
ca. Estrada Vlcent» Cartíò.
lho,' 1036. Praça do Carmo'};
AUXILIAR DE DEPOSiTÕ, —
Rnpnz de boa aparência, pr*-
cisa-se c/ prAUca de depósl-
lo de roupas prontas. Apre-
sentar-se nn Rua Visconde-de
PlraJA, n. 8-A, Ipanema, com
Sr. Ollvejra. -_^_
A-W.liTÉ-SÈ f erv ente cf praíi-
ca. Tratar das 9 As 10 hor_s.
Vg. beoi. Av. 13 d» Maio 47.
sala 1 808^
AUXILIAR desenho c/ t;.f _õ
e linhas. PrAt. Inst. Hid, £CB-
trlca. Av. P. Vargas, *;"'.
sala 605; '__}
BALCONISTAS — Fr.C-!'._i.
se com prAUca de arr_-_,r!uTv;.
Tratar 11a Rua Il_ lelrjí;:.
M.-Si\lhl-S, 121-A.

8 °MiF!!t¦-• i_a*_ÈSf_fiS fáSfii _3ffi_ %&££. »_ P«cisa com .ba^ante

MOÇA MENOR ntê 1« ano..,
p/ passar e acabamento. Ofi;
cina de llngerl», c/ pritlca «
referências. Rua Quitanda, n.
67. 5.» andar.  BALCONISTAS — Môc_5!
PASSADEIRA DE CAMISA- rapazes, menores • maiores
RIA — Preclsa-se na Pça. d»c| bo» npres. e desemb. pt--
República, 5, sobrado. leoni. NSo í necessário prat.;
P A SS ATIVIR A Q .— '-¦ l-Lbi. Jén_J_áa_n_* t> serv. Ord. ..'.>..I A_!_AMhU-._.s — ,a,,n .30150000. Preí. Vargas, ?_0ca de confecçóes de senho-|_']£;"'

«_----_r.a__ra-^^
rte 5 dias. Refeições no lo- ESCOLA de cabeleireiros _ toeaodo Eng de Dentro. 8 mes6. __jiSe-.,e pritlca. —1*_- N- s-
cal. Tratar na Rua AiresICurso rápido e eficiente, lnsc. PRECISA-SE de balancee,iReferênchi mínima. 3 anos.!—  
de Casal 100  TAo»r*_i_ls. erí?s' ati. ° dl_ 22: Rua_19|cort*dores e montadores pa-|P;-ffa-sc bem. Tratar na Rua!PREC13A-SB_em;.reç6_da,__pa-:Trav. Sáo Narciio. 78 (ccme-JPrala

ii 
"rimn.ã>r_ii 

_' lin-õ.-"'» 
"_nVíalCs familia. Tratar S-'-1983 —1"*..{* """fT «_í* ^"""""-f-lBAil Preclia-K

d_ tSSSí na Ru_«á?<i_l„a]j_SS_f____ pritfca.- Rua: Santona,' 6*.K^y^
Campo.-. IS. ap. 803. 'OFEREÇO cok* chinesa casalTINTURARIA — Preclsa-re l|B„I.-_ O.
CÒ-~-_?H-_R--~"—~Precisa-si"Ia'.to U'ato, cozlnh» lnterna-lpn-^ari?1™, -Av. Ernani C

131 — 
|cíS_NH______ — Para pequ3-ídè"utnâ" que""também"ãmirãe | cional — 52-1505. |<ioso .20. _t_c.-idv.ra.

Ino intemato, precl_a-_c, n&;e durma no emprego, na,PRECISO coalnhelra trlvtaliTINTüRAH-- — Pr_-.:,~a-,

garçon c^ri
:j.-.;_so, __Wí-__5

i 
"— 

Prõcliü-, ¦
:i ris*B de boi aia.-er-

nho.
Jacarezi- de Fevereiro

26-4__4.
67 Bot. Tel.tra íábrica

Rua Frei C
, .... ,.,...,--.- „._.„. . . „. ,„- „.,.„  ,-- ......  -- - Flamengo. 2, ap. simples — 25 mll só p/casal, de 1 lavado

de -andili-as. — I .íigue-l Lemos, 73, ap. 20S.ísa-si bem. R. Orlando Ran-|ç.-. na Rua Capltio M-e._e___,!904. Tel. 45J1669. Ordenado It. dns Laranjeiras, 455 - Tel. tivo.
mec. a, 288. Tcl. 30-1263. gel 21 Catete. 162). — Jnosrepasun. Cr* 15 000.00. '23-5276. Pcnl

<j.'.e tínha pratica tle boi-
r cfn-iPnn» trabalhar c:n I__,'_eina,

lã Nlcàrasiia,- 317-A, avraiei-trir _t> 11a Rm 2.^-..*¦j Isilo ciõ Còrrèlo. iAiaio, '_'J3, Bech»,



I
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BAWONISTAS
tio balconista» Interessadas i-
ativas, pnra pcrfumnilii. Tia-
tar Jlft Rua Oonçftlvca Dias,
B9-A" ou na Av. Copacaba-
na. 1003-a.
BALCONISTAS — Preci-
»nm-»e com prática e ali-
?as. Aprcscntiirciii-se na
Mognólfa ITotlulos p| Ca-
tielelrciros Ltda. — Av. Co-
pacabaiia^J^OOS-A

ProoiMi-Bo uistuadou — Preclsa-so
lustrador — Rua Haddook
Lôbo. 373. Tijuca, __________
iiANdiiBifíò — Proolsa-Bo <v
prAtlcu. ituiv Condo do Bon-
íim, 340. .___.
LunklFiOADbn e lavador ao
luitou, preclsa-so competente.
Mocftnlca Roal Ltda,, It. Ur-
buno Duarte, 08.

BALCONISTAS — Preclsa-so
com pritica • boa aparência,
para modas. Av.l Copacaba-
n_i_____«§4___jpja__5.
BOY — Procura-se. Rua ha-
rata Blbelro, 730-E. Para tra-
btlUO tardo e noite.

LUSTUADOH — Preclsa-so na
Rua Haddoclc LObo. 140-A-tt.
LINÒTÍPISTA 

"para 
tlpogra-

fia, trabalhos comerciais, pro-
clsa-se na Itua Ubaldino do
Amaral, 82.

BOMBEIROS compotontos —
Preciso de 4 para obras no-
vos. ExporUnola, na Rua Ge-
neral Góis Montolro 118. —
Botafogo. Túnel Nôvo.

MENOR — Industria dí mo'
vcIk precisa do rapaz de 15 a
16 nnos Apresentar-se na lt
Quan abara, 194, Madureira.

CARPINTEIROS habilitados
em carroçarias de camlnh&o,
Ku» Pedro Alvos n. 203 —
A. Correi» Alves — Telefo-
ne 4»-6688.

- COMPOSITOR — Precisa-
ne — Fábrica de Sacos de
Papel Sant» Cruz. Av. Ita-
oc». 2480. Inhaúma.
CONFEITARIA e bar, preci-
io empregado (a) .c/ bastai»-
te prttlca. Trat. R. daa Ofi;
al nas «-A. Eng. Dentro,
CAIXA — Preclsa-se moça,
oi*tlca padaria. Tratar at*
12 noras, Av. Copacabana,
n. 442

COPEIRO — Preciso c| bas-
tanto prática. Rua Humaitá,
109-D. ,

í CAIXEIRO para botequim c|
pratica,
n. 253.

na Rua Leopoldo,

CAIXEIRO — Prcclsa-se pa
ra padaria. Tratar na Rua
Dona Romana, 125.
COPEIRO — Precisa-se com

Êrátlca 
e boa aparência. R.

ilas Ferreira 233-B. Leblon
COPEIRO com prática, para
bar. Preclsa-se. Rua Matoso,
208.
COMPOSITOR GRAFICO, de
preferência menor, precisa-
se na Rua Buenos Aires 307,
l.o andar.
CAIXA — Preclsa-se c| prá-
tica'. Av. Copacabana -898

LANCHEIRO c/ prática cui-
pira procisa-so na Av, 28 de
Setembro, 321,

PENSÃO — Procluu-so gai-j
<,-inn i-iini prática. Itua do lto-1
nário, jl. 187, Ricardo,: I
PitiãCiBA-SEÍ ele -õarplntoli-bal
para lnstalaçAo comercial, li.
Auumerl, 41,_PodroRUlho. _
PIÍICÓÍ8A-SB rapas! maior pj
balcáo de loja, de plástico,
cama, mesa e utilidades do-j
místicas. Exlsem-so referên-
cias, boa apresentação e quo
saiba lor e escrever. R. Vise.
Plrujá, 35.
PM5CISO rapar, serviço ex-
terno, a comissfto. Tratar na
Av. Pres. Vargas, 435, 20.», s/
2 002.
PRECISA-SE de rapaz de boa
aparência e bastante pratica
de café em pé. Tratar na R.
Machado de Assis. 4 — Fia-
mengo.

MEIO-OFICIAL DB MARCE-
NEIRO — Industria do mú-
veis de fórmlca, necessita de
1 com p:átlca. Apresentar-se
na Rua Guanabara, 194. Ma-
dureira.
MENOR, moça ou rapaz, para
limpeza • ecrvlço de entro-
ga, oom referências. Rua Fl
guclrcdo Magalh&cs 442-310
MENOR para tei viço de rna,
preclsa-se. R. Siqueira Cam-
pos, 43/(103.
MOÇAS — Preclsa-se do 4,
para trabalharem como garço-
notes, bar, restaurante, Exi-
gem-se boa aparência, branca.
Ordenado 70 000,00. Rua SSo
José, 48, sala 50L Tratar das
9 ás 17 horns.
MARCENEIROS — Precisam
se; paga-se multo bom snlá-
rio. Av. Suburbana, 1 287,
Sr. Ribeiro.

PEDREIROS • carpinteiros.
Paga-se bem, Apresentar-se
na Rua General José Cristi-
no, 86 S. Cristóváo.
PEDREIROS - ESTOCADO-
RES de mossa lisa. Frecl-
sam-se. R. Joaquim Silva, 88,
6.° andar.
PEDREIROS - IiADRILHA-
DORES — Preclsam-se. Rua
Joaquim SUva, 98, 6.° (La-
pa)
PINTORES — Praclsam-se pl
pintura de parede, 3 ou 4,
para Inicio imediato. Paga-
se bem. Favor náo se apre-
sentar pessoa só com noção
de pinturas. Rua Baráo de
Ubâ, 448, tel. 28-8247. Tr».
tar com Sousa. N&o atendo
antes das 7h Mm.

MONSOLDA admitirá. Lu-
gar do futuro. Rua da La-
pa 120, s| 908-9. Vldracelro,
Serventes-ajudantes. Hora-
rio especial. Admlssáo lmc-
diata. Procurar Sr. Netto.
MARCENEIRO — Prcclsa-sõ
de um na Rua Fonseca To-
les 196. 2° andar, sl 202.

MOÇAS — Garçonete. Maio-
res e menores c| boa apresen-
taçáo. 42 000 mais com. Pres.
Vargas, 529. s| 1811.

PRECISAM-SE mocas P/ bai.
cáo de confeitaria com práti
ca de servir doces e lanches
na Rua Voluntários da Pá'
tria, n. 318. Botafogo.
PREOISA-SE de S rapazes de
15 a 18 anos para serviço ex.
terno, podendo ganhar além
de 40 mll mensais a base de
comissáo. — Exlgem-se do-
cumentos. Rua Buenos Aires,
168, 4.° andar, dás 9 ás 12
horas._. .
PRECISA-SE senhora c/ pra-tica de caipira, fazer salga-
dlnho. Av, 28 de Setembro.
321.

MENOR preclsa-se com prá-
tica de padaria, na Rua Pa-
rnná, 318-A, Encantado.

CAIXEIRO — Preciso para
balcáo de padaria, competen-
te e com referências. Praça
Kngcnho Nôvo, 16.
COMPOSITOR — Precisa-

¦ «e de um competente para
a Tipografia Baltcr — Be-
eo do Bragança, 26, Centro.
CAIXEIRO — Proclsa-se, com
prática de balcáo de padaria,
na Rna Frei Caneca, 234.
CASAL de mela Idade, sem
filhos, para tomar conta de
sitio na Rio—PatnSpolis. —

. Tratar na Av. Rio Branco,
156, sobreloja 228, com D. Ta-
nle. ¦ 

MOÇA — Preciso para lan-
ohonete. R. Tenente Cer-
queira Lelte,_lS-G,
MARCENEIRO — Precisa
se de oficiais competentes.
Rua Dias Raposo, 164. —
Ramas.

CONFEITEIIIO (BICO)
Preciso na Av, Nilo Peçanha
760-H. Caxias
CAIXEIRO — Para lavnnde-
ria, com prática e referén-
cias. Tratar na Rua Mar-
«mês do Abrantes 22. Tele-
fone 45-0090. — Lavanderia
Oualporé
COPEIRO com prática. Pre.
clsa-se. Rua do Passeio, 70,
lojas 3 e 4. Lanche Oodlnho.

PRECISA-SE de um lavador
de carros com -bastante prá-tica e de manobra, com rc-
ferênclas. Rui Barbosa 300.
Nogueira. 

MEIO OFICIAL 6eralhelro —
Industria de moveis do ferro
e Formica necessita de um c|
alguma pratica de solda —
Apresentar-se na Rua Gua-
nnbora 194, Madureira.
MOÇAS e rapazes sem prá-
Mca. Sab. ler e escrever. Es-
táglo. Salário 42. Av. Pres.
Vargas, 529, 8.°. Universal.
MARCENEIROS — Maqulnls-
tua — Preclsam-se, compe-
tente. Rua Barreiros, 241-A

Sr. Avelino.
MESTRE DE OBRAS — Pro-
clsa-se. Tratar Av. Franklin
Roosevelt, 39. s/ 307, Dr. Jay-
me, depois dns 17 horns,

bernini «•». Precisa de:
Maquinista -Tupieiro

(oficial) .;
paca-se bem

Tratar na Av. Meriti, 2101 —

JARDIM AMÉRICA — c/o Sr. MA-
NUEL PEREIRA. (P

WMSm.i

,JM-,
..ill

Auxiliar de Escritório
Cia. admite auxiliar para seu Depar-

tamento de Contabilidade. Indispensável
firmeza de cálculos, prática geral e boas
referências profissionais. Av. Rio Branco,
20, 17.° andar.

I bemini s. a. PRECISA DE:
iiii * MARCENEIROS ¦

* CARPINTEIROS
PAGA-SE BEM

Tratar na Av. Graça Aranha, 26,
Loja C, c/o Sr. Aluísio. (P

Motoristas
PRECISAM-SE

Para ônibus. Há vagas para
50 (cinqüenta). — Rua Baronesa
Eng. Nôvof 222. — Jacaré.

PRECISA-SE 1 copeiro com
prática. Laranjeiras n.° 336.
Churrascaria.

PORTEIRO e encerador pre-
clsaan-se, cosn muiita prtolca
e boas referências. — Rua
Bento Ribeiro, 80. — Hotel
Bandeirantes.
PBECISA-SE de operários
para metalúrgica fina. —
Preferência pi os que jã
tenham prática em servi-
ços de solda a estanho e
serra e que tenham traba-
lhado com ourives. Apre-
sentar-se na Bua Carlos
Seidi, 144, Caju, munido
de documentos.

Cia. Nacional de Guindastes
ADMITE:

OPERADOR RADIAL
Com conhecimentos de desenho técnico è mecânico.

TORNEIROS-MECÂNICOS
Com conhecimentos de desenho técnico e mecânico.

SÁBADOS LIVRES
Apresentarem-se na Rua Mogi Mirim, 95/125 — Ben-

fica — Seleção do Pessoal, Sr. Cláudio. (P

TORNEIRO MECÂNICO
ELETRICISTA

Precisam-se para fábrica de. tecidos. Os Interes-
sados deverfio comparecer munidos de documentos e
referências, na Estrada do Barro Venrçelho, 484. Tra-
tar com o Sr. TORRES.

CASAL — .Preclsa-se, p| fa-
mllla de tratamento. Ela para
cozinhar, e êle para chofer,
que sejam competentes. Ord.
par» o casal. CrS 50 000,00,
casa e comida. Estrada do
Joi, 844, logo, depois de Sfto
Conrado.

MENOR — Preclsa-se de me
nor com príltlca para escri
tório e serviço de rua. —
Apresentar-se na Rua Silo
Januário 271 — Sfto Cris-
tóv&o. .

PRECISA-SE de menor com
prática, para loja de calça-
dos. — Rua Joüo R6go, 128.
Olaria.
PRECISA-SE de técnico cie- gB5YE?Tí: 

~ í^sa-se Rua
trônlco. Tratar com Jor^e. Haddock Lôbo, 146-A-B

SERVENTE branco, 21 nnos.
Méxlco_41, g| 907.

R. Senador Dantas, 19, sala TORNEIRO para madeira
211. preclsa-se do oficiais, na Rua

MECANÔGRAFO — Preclsa-se
de um para máquina Audlt
402, e que tenha .conheci-
mento sôbre cobrança. Iate
Clube do Rio de Janeiro. Av.
Pasteur, sjn. Departamento
do PesBoal.

CARPINTEIRO 1, pintor I,
Praça Tiradentes, 76. Sr. He.
Ho.
COPEIRO — Preclsa-se ra-

Sia 
para serviço» copa, tes-

uranta noturno, precisa sa-
ber de bebidos e sobreme-
•aa. Sa habilitado apresen-
tar-se com referências, dos
10 em diante. Rua. Santa Cia-
ra, 392.
OA33CEEIQS — Preclsam-se 2
et multa prática de seçfto de
•algaidos. Paga-se bem. Trat.
R. Cardoso Qutotío, S —
Piedade.
CAIXEIRO pratico, balcfto de
padaria. Preclsa-se, na Rua
Constanca Barbos» 65-B, —
Mélér.

PRECISA-SE da balconista 24 d0 Maio, 298. Estaçáo do
experimentada e de vende- Riachuelo. Tratar c/ Luiz,
doras externas. Pasa-so sa- TORNEIRO — Preclsa-se. R.
lário fixo 42 000,00. mais con- Arnaldo- Quintela, 03, loja.
duçâo mais almoço e mais TÉCNICO de laboratório decomissfto. Indispensável boa Análises Clinicas com horasapresentação. Tratar na Rua vagas; pi.cclsa.se senl __orií.Dias da Cruz 210-A. Méier. riob_ Pa|__.se bem por com___.

MARCENEIROS — Precisam-
se. Ru» Milton 80, Ramos.
Paga-se bem.
MENINO 13 ANOS — Aceita-

Tel. 57-5180. 
MOCINHA branca — Precisa-
se para casal, dormir no em-
prí-go, paga-se bem. R. Al-
berto Siqueira. 10, ap. 403

Tijuca, '
MARCENARIA — Trecl-
sa-se de marceneiro c| ca-
pacidade acima do comum
em qualidade de produção.
Salário realmente com-
pensador. Favor apresen-
tar-se só com as qualida-
des acima mencionadas
Servem para serviço inler-

ÒOPEIRO que salba cozinhar j»? .« externo para insta-
— Preclsa-se no Hotel Carl- lações comerciais de inte-
ton, Rua Jofto Ura, 68. Tra- rior e moveis finos para

PRECISA-SE de um copciro sto. Tel.: 43-6514.
menor com
dq República _____ ____. Ilmpressor competente, para
PRECISA-SE _do um copelro|máqulna Minerva. Pasu-se

AJUDANTES DE ESCRITÓRIO
Precisa-se de ajudantes de ambos os

sexos para auxiliares de cozinha e refeito-
rio. Dá-se preferência a quem tiver expe-
riência.

Apresentar-se com todos os documen-
tos, na Rua Chaves de Faria, 270 — São
Cristóvão — das 8 às 12 horas, dias 18 e
19 (sábado e domingo).

cl prática. Rua Conde
Bonfim n.° 95. Tijuca.

dc

PRECISA-SE de ajudante de
forno. Praça 8 de Maio n.o
8. Rocha Miranda.
PRECISA-SE de corretores p|
loteamentos: Muriqui, Mauá,
Gramacho, D. de Caxias e
Jacarepaguá — Informações
e venda» Sr. Duarte. Aví Pres,
Vargas. 529, sala 1206. Tele-
fone 43-3370.

TAPECEIRO — Preclsa-se ta-
pecelro com tirgêncla. Paga-
se bem. Tratar na Av. Rlol
Branco, 156, sala 1 908.

PRECISA-SE pastelelro para
caldo de cano. Av. Marechal
Floriano, 115.
PRECISA-SE cortador p| et-
tefatos couro. Rua Antunes
Maciel n. 105, l.o, saláo 202.
S. Cristóváo. .

tar das 11 às 13 horas.
CAIXEIRO c| prática, è| cart.
prof. Preciso, Av. Venezuela,
S7, P. Mauá, cj Batista.

decorações. Tratnr Rua
Teixeira Ribeiro, 22!), Bon
sucesso, c| o Sr. Manuel.

CARPINTEIROS de formo.
Paga-se bem, Estrada Vlcente
de Carvalho, 1490, Praça do
Carmo.

MARCENEIROS. Fábrica de
móveis precisa para móveis
finos e lambrlas. armários
embutidos. Rua Álvaro Mi-
ronda. 78.

COPEIRO -
restaurante.
1lca, 1424.

. Prcclsa-se para
Avenida Atlan-

DEMONSTRADORA — Sala
rio mais comissfto — Precisa-
se de duas. Uma p/ Zona Sul
e outra p/ Zona Norte. Dlft-
riámente, das 10 às 14 horas,
na Av. Rio Bronco, 156, sala
1415, Edifício Avenida Cen-
trai.

MARCENEIROS competentes,
aceitamos. Fábrica Sonata.
Rua Baturltê, 18 — Bonsu-
cesso.

ELETRICISTA DE AUTOMO-
VEIS — Preclsa-se, 100% es-
peclallzado, Rua Almirante
Coohrane, 137, Tijuca.

ELETRICISTA — Precisam-
se competentes para Instala-
ções Industriais. Apresentar-
se depois das 14 noras, na
AV, Rio Branco 156, s/ 015.
ESTUCADORES — Precisa
mos para trabalhar na diária
ou por tarefa. Tratar na R.
da Passagem, n.° 120, com o
mestre
ENfBRMEIRAS — Precisam
se. Inalar D. Teollnda. Av.
Gomes Freire, 559, ap. S02,
depois 16 horas.

PHECISA-SE técnico de rá.
dio. Paga-se bem. Tratar R.
Voluntários da Pátria, 169.

MARCENEIROS — Precisam-
se. Paga-se bem, na "Rua da
Passagem, 33, fundos.
MOÇA — Preclsa-se café <
bar. Estr. Cel. Vieira, 879.-
___________
marcenbÍro ou-.carpi&tel-
ro, preclsa-se. R. Flávia For-
nese, 54.
MARCENEIRO. Preclsa-se cl
prát. de Instai., na Rua Dr,
Bulllões, 749, tel. 49-3759.
OURIVES — Preclsam-se
oficial e meio-oficial. Rua
Santana, 121, sobrado. Sr.
Alfredo.
OURIVES — Preclsa-se melo-
oficial. Rua Machado Coelho
n. 119, s| 202. Sr. Rubem

PRECISA-SE de barbeiro, ga-
rante-so o salário. Av. Mon-
«enhor Félix, 612 — Irajá.
Saláo Aurora.
PREOISA-SB do carpinteiro
de fôrma. Tratnr na Rua da
Quitanda, 62, 10.° andar —
Sr. Álvaro.
PRECISAM-SE 2 auxiliares
da balcfto, com multa práti-
cn, um para balcfto de arma-
zém, outro para lanchonete
que tenha prática do sorve-
tes. Tratar na Rua Furqulm
Verneclt, 110, com ELIAS —
Paquetá^

bem. Sorocaba 720, fundos.
Botafopto, Sr. Luís.

OPERADOR(A)
OLLIVETI

Precisa-se com prática e de-
sempenho em máquinas de con-
tabilidade. — Apresentar-se na
Asberit S/A. Avenida Automóvel
Clube, 3473. Colégio. (P

VENDEDORES
Firma americana em fase de ex-

pansão necessita de 4 elementos

para praça do Rio. Indispensável con-
dução própria. Av. Presidente Var-

gas, 590,21.° andar, sala 2102, das
14 às 17 horas. (P

Estud. Economista
Grande Oia,

Instrutor. precisa para

Av. Prosldento Vargas, 590,
8/ 1 607. Dep. Selcçfto.

MECÂNICO
Precisa-se mecânico de

automóveis para serviço
geral. Rua Teixeira de Me-
lo, 16 — Ipanema.

MOÇA
ESCRITÓRIO

Precisa-so iniciante, boa
letra e curso ginasial. Ser-
viços gerais. Salário 60 a
75. Rua da - Quitanda, 67,
6. andar, grupos 603/5. Fa-
vor não telefonar.

TELEFONISTA — PBX.
Pres.' Vargas, 529. 8.».

Av.

TIPóGRAFO—Impressor
pau tador, preclsa-se, na Rua
Fonseca Teles, 196. 20 hn.

202. Procurar o Sr.dar, sl
Jonas.

UM RADIOTECNICO e qua-
tro montadores de rádio —
preciso urgente. Pago bem.
Rua Dias da Rocha. 31. ca-
sa 4. Copac. Tel. 37-7350.

Auxiliar de
Escritório

Precisa-se de um fjue es-
creva bem à. máquina e
que seja firme em cálculos
Av. Londres, 436 — Bon-
sucesso.

PRECISAM-SE serralhel-
ros, eletricistas, acabado-
res e ajudantes serralhei-
ros. Carroçarias Bons Ami-
fos. Rua Pedro de Carva-
lho 811, Lins Vasconcelos.

Aplainador-
Limador

De preferência que sal
ba manobrar írezadora. -
METALMEX — Indústria
e Comércio Ltda. — Rua
Viúva Cláudio, 417, Jacaré.

(P

PRECISA-SE de um menor
que saiba andar de bicicleta,
entrega de açougue. Rua São
Clemente 151. Botafogo.
PRECISA-SE um garçom c]
prática; ¦ preferência portu-
guês ou espanhol. — Rua
da Conceição, 179'. Centro.

OPERADOR RUF CrS 100 mll
LAVADOR de pratos c| prati-ca comercial. Rua Joaquim
Silva, 138 — Lapa.

PRECISA-SE balconista com
prática de padaria e confel-
taria na Rua Voluntários da
Pátria, 318. Botafogo,

ENCARREGADO de obra com
prática de acabamento de
grandes edifícios. Tratar na
Trav. Ouvidor, 30, 7.° and..
sal» 14. das 16 ás 18 horas.
ESTUCADORES — Precisam-

se dois a um servente, na R.
Pompeu Loureiro 79.

OFEREÇO—Casal português:
ela boa cozinheira. 52-1595.
OFEREÇO casal estrangeiro,
ela boa coz.a, êle motorista ou
copa — 52-1595.

PRECISA-SE de empregadas
e rapazes p| pensáo. — Rua
Sáo Joáo Batista, 112, sobra-
do. — Botafogo.

FARMACÊUTICO — Oferece,
dlr. téc. ou socled. Entrada
Indústria, farmácia, laborató
rio ou perfumaria. GB ou nos
Estados. Tel.: 27-9723. Ur-
gente. Sr. Alcântara.

OFERECE-SE moça branca p
boa aparência paro reccpclo-
nista ou balconista, traba-
lhando das 8 áa 17 horas, âô
serw em Copacabana. Tele
fone 37-5533.

TERREIRO e BORRACHEI.
RO — Preclsam-se que te.
nham ferramentas e carteira
assinada. Tratar na Pça. Ra-
malho Ortlgáo, 17 (Penlia
Circular). 
FABRICA de bolsas — Pre-
cisa-se de cortador cl prati-
ca. Rua 24 de Moio. 200, Ro-
cha.
FABRICA de bolsas — Frecl-
«a-se de costureira que sal-
ba trabalhar em maquina de
braço. Rua 24 de Maio. 280,
Rocha.

PRECISA-SE de caixeiro com
pratica de padaria, na Rua
do Catete. 289.
PRECISA-SE de 2 rapazes de
10 anos. — Ru» Flávia Far-
nese. 63. 

PRECISA-SE do um lustra-
dor com noções de consertos,
para móveis usados. Rua
Haddock Lôbo, 303-C.
PRECISAM-SE 2 bons estofa
dores. Rua Aaráo Reis 16-A.
Santa Tereza, Tel. 32-1222.
Manuel ou Aieixo.
PRECTSA-SE de curplntelros
e maqulnlstos. Apresentar-se
na Rua do Sonado, 157.
FREC1SA-3Q calxeito c| pra.
tica Fadaria Anita. R. Ani-
ta 3orlbaldl, 83-B.
PEDREIROS estucadores pre,ciso R. Vol. da Pátria, 593-A— Sr. Guerreiro.

PINTORES para móveis la
queados — Preclsam-se de
oficiais emassadores, na Rua
24 de Maio, 298 — Riachuelo.
Tratar c/ Luiz.
POLIDOR — Preciso p| ofi.
cina de nlquelat*cm. R. Vo-
luntários da Pátria n. 244-A,
PADEIRO — Preciso compe-
tente — R. Dionisio, 249.
PENSÃO precisa copeira. R.
Mareohal Aguiar, 58. Benfica.
RAPAZES — Lanchonete cm
Copacabana, precisa rapazes
com prática. Tratar R. Con-
de de Bonfim, 340.

CORRETORES DE IMÓVEIS
VITÓRIA ENGENHARIAS.A.,

com excelente lançamento na Ilha do
Governador precisa corretores de ta-
rimba. Favor não comparecer principi-
antes. O negócio é muito bom. Pro-
curar o Sr. Tex — Rua Uruguaiana, 55,
6.° andar, gr. 604/7, depois das 14
horas. (P

VENDEDORES (AS)
FIXO Cr$ 45 000,00

Comissões de 8% no ato da venda.
Prêmios especiais de produção.Indicação de clientes certos.
Treinamento técnico com diárias

de ajuda de custo.
NAO t, NECESSÁRIA NENHUMA

EXPERIÊNCIA.
Apresentar-se no horário comer-

ciai ao PROP. PAULO CASTRO.
Av. Almirante Barroso, 6-A, sobre-

loja (entrada pela loja Bemoreira).

C0NTABILISTÃ
Precisa-se competente para

lançamentos, balancetes etc. Bom
salário inicial. Gondução para a
Cidade e refeitório no local. Apre-
sentar-se na ASBERIT S/A. — Av.
Automóvel Clube, 3473 — Co-
légio, _(P

ASSISTENTE
SEÇÃO COMPRAS
Precisa-se com boa prá-

tica, iniciativa e sólidas
referências. Apresentar-se
na Av. Prado Júnior, 257,
Loja.

ÀUXÍLÍARDE"
ESCRITÓRIO

Preclsa-se de um (a)
bom dactilografo, redação
própria e conhecimento de
contabilidade. Cartas para
Franco Brasileira. Rua Ho-
nório, 1427. (Cachambi).

LEITEIRAS p| col» de pa-
pel, só admitimos eom prá-tica. Paga-se bem, Rua Do-
na Francisco, 425-B, Lins de
Vasconcelos, tel. 54-2308:

RADIO técnico TV para con-
sertos de radio e TV c| ex-

periência. Ordenado mínimo
PRECISO Sras. v. cargos no 70 OOO.OO a 130 000.00. Av.
Rio e íora — 80 mtl — 7 Se- S?.8?? Senl«>ra da Penha n,

COBRADOR
Empresa de ônibus

está admitindo co-
bradores com práti-ca. — Comparecer à
Av. Guilherme Max-
well, 210. Bonsuces-
so, acompanhado de
todos os documentos
necessários. — Pro-
curar Sr. Correia.

FERRAMENTEÍRO Ã
p/matrizes de estamparia V*

OFICIAL MECÂNICO
p/manutençãò de máquinas

operatrizes
OFICIAL MECÂNICO

p/conservàção de máquinas
hidráulicas

OFICIAL E MEIO-OFICIAL DE
POLIDOR

para metais
— Sábados livres — Semana de 44
horas — F. A. E. T. — Rua Barão de
Petrópolis, 347 — RIO COMPRIDO.

tembro, 03 — 52-1595. 504-B.

GARÇOM para lanchonete —
Preclsa-se com pratica de sor-
veterla • salba fazer Sundaes
na Rua Ester Júnior, 3G-B —
— Praça Sao Salvador. Catete

PRECISA-SE de copeiro c|
prática e referências para
lanchonete, 50 mü. Bua
Euclides Faria 92-C, Ra
mos.

OAIRÇON — Para sábados e
domingos. Rua Dias Ferreira
n. 233-B. Leblon.

PRECISA-SE de uin me-
nor para bar cl prática.
Rua Euclides Faria, 109 —
Ramos.

GAROTO — Preclsa-se, casa
de íamilla. Rua Bardo de
Mesquita 961.
GARÇOM EXTBAORDINA-
RIQ — Preclsa-se — B. S.
Crlstóvllo, 531.

PRECISA-SE um soldador
a oxigênio até 25 anos com
prática. Rua Flávia Farne-
se n. 63¦

INFORMANTE comercial dat.
80. Av. P. Vargas 435, s/ 605.
1MPRESSORES — Precisam'
se mlnervlstas, competentes.
R. Presidente Barroso, 138,
Mangue.
IMPRESSOR (Minerva) com
horas vagas, preclsa-se paratrabalhar parte do dia. Pa-
ga-se bem por hora. Catete
247. slloja 204^
INDUSTRIA MECÂNICA
precisa de torneiros pro-ílssionais e ajudantes de
torneiro. Apresentar-se cl
documentos, ua Rua Lino
Teixeira, 401, fundos —
Jacaré. Paga-se bom orde-
nado. Semana dc 5 dias.

RAPAZ c| prática de pensão,
preclsa-se. Preferência menor— Tratnr R. Camerlno, 118.Centro.

PRECISA-SE um confcltcl-
com capacidade. R. do

Livramento 172.
PRECISA-SE rapaz mntor
com prfttlca para baleio ba-
zar brinquedos, louças. Rua
Conde Bonfim 977-B.
PRECISA-SE de um menor
para trabalhar em mercea-
ria e íazer entregas, na Rua
Conde de Boníim 71. Tol.
28-6171.
PRECISA-SE rapaz quo te
nha prática de íarmficla ».
saiba aplicar Injeções. R. Es-
tacló de Sí 90.

RAPAZ — Preclsa-se c| reíe-rênclas, limpeza casa íami-lia, rua Proi. Valadares, 117.Grajaú, Tel. 38-5963.
RAPAZ — Preclsa-se um
para seçfio de expedlç&o ebalefio, que conheça o ramode papelaria, com reíerén-
cias. Apresentar-se na RuaBuenos Aires, 253.

CORRETORES(AS)
Precisa-se no Automóvel

Clube do Brasil. Serviço
fácil e rendoso. Rua do
Passeio, 90. Sr. Sebastião.

RECEPCIONISTA — Moça clboa apresentaçAo e desem-baraço pessoal p| atend. pú-blico p| Copacabana. Inicial
60 000. Pies. Vargas. 529 —
18.o.

COSTUREIRA
Precisa-se com prá-tica de cortinas. Tra-

tar na Avenida Go-
mes Freire, 559. Das
8 às 10 horas.

RAPAZ com exp. na venda
de peças p| Volte., procurauma firma do Rio ou S. P.
p| repres. em qualquer partedo Brasil. Cartas paxá 00853,na portai-la. dêste Jornal.

PHECISA-SE demestrlnho de
padeiro,, na Rua Paraná n.
318iA, Encantado.

IMPRESSOR — Precisamos'
para maquina cilíndrica. RuaFrei Caneco, 383.

PRECISA-SE de garções com
pratica de lanchonete. Av,
Gomts Freire. 740.
PRECISA-SE 1 pedreiro, 1 la-
drilhelro. Rua dns Palmeiras,
n. 3. Levar ferramenta, das
7 is 8, Antônio.

SEBVENTB — Precisa-se deum, idade 20-25 anos, fortee com pritica depósito demadeiras ou serraria, RuaMelo e Sousa, 102, principiana Run Francisco Eugênio,
próximo íl Leopoldina. Tra-tar dns 9,30 qs 11 horas.
SERRALHEIROS coiipetêív
tes para trabalhar e dirigirserviços. — Rua Paraná, 620— Encantado
SOLDADOR — Preciso quesaiba soldar c| estanho e oxl-
fênlo. 

— R. Voluntários da'átrla Ai 244-A.

MOÇA
(ENCARREGADA)

I- Tradicional firma desta praça
procura, com boa apresentação, de-
sembaraçada para tomar conta de todo
o serviço de escritório inclusive con-
trôle de estoque de um dos setores de
sua indústria. Bom ordenado inicial.
Sábados livres. Apresentar-se na Rua
do Lavradio, 168, 1.° andar — Sr.
Lopes.

Dactilógrafas
Com bastan-

te prática, para
grande empresa. —
Av. 13 de Maio,
47.gr. 2306.

Escriturámos
SIDERÚRGICA EUROPÉIA

procura de ambos os sexos,
c/ mínimo ginásio, prática em
datilografia e noções de es-
critório. Horário p/ trabalho
de 9 as 17 h.. c/ sábado livre.
Ordenado Inicial: CrS 75 mil.

Procurar o Sr. SEDLACEK,
na Av. 13 do Maio. 23, con-
junto 616 e 615.

MESTRE PARA PONTES
Precisa-se para trabalhar no Rio. Exi-

gem-se experiência e referências. Salário
desejado.

Apresentar-se na Rua Sete de Setem*
bro, 66, 12.°, sala 1204, depois de 16 horas.

MOÇAS
Tradicional firma desta praça precisa para

sua Seção de Vendas, de moças com boa apre-
sentaçno e facilidade em lidar com o público.

E necessário que fale o Idioma alem&o, que
tenha desembaraço em cálculos, boa letra.

As candidatas escolhidas receberão treina-
mento remunerado do serviço que Irão executar.

. Bom ordenado inicial. Sábados livres.
Lugar de futuro. Apresentar-se com do-

cumentos na Rua do Lavradio, 168 — 1.° an-
dar — Sr. Lopes.

Radiotécnico
de Transistor

Precisa-se. na Tel* Penh»,
Rua José Maurício, 300-A —
Penha N. B. — Paga-se bom
ordenado.

Preclsa-se para carro de
passeio, hidramatico. Tra-
tar com o Sr. Daniel Lou-
reiro, na Rua Prefeito
Olímpio de Melo, 495. Pá-
brica de sabão. Exigem-se
referências.

MOCAS
K dl tora necessita com

prática dactiiografia para
serviço Interno. — Paga-se
bem.

Tratar D. Marli, das 9 às
12 ou 14 às 17 horas. Rua
México, 45, gr. 907.

Precisam-se para fábri-
ca de móveis de madeira.
Rua Matinoré, 113, Jaca-
rèzinho. Próximo à Cerve-

Jaria Ultramarina. Tratar
com o Sr. Tomás.

RETIFICA
ATA LTDA.

PRECISA
Retificadores de biela

(Berço). Rua São João
Batista, 112 — Botafogo.

SECRETÁRIA
Com redação própria •

bastante prática de este-
nografia, para grande em-
presa.

Av. 13 de Maio, 47, gru-
po 2 306.~~SITÇÃ 

O
TÉCNICA
Firma empreiteira de cons-

trução civil procura elemen-
to formado ou nao, porémcom boa prática de medi-
ções, orçamento e apropria-
ções para trabalhar em sua
seçfio técnica.

Av. Prado Júnior, 257 —
loja..

Vendedores
(Pracistas)

Grande Cia. precisa da
diversos com prática. Av.
Presidente Vargas, 590, sa-
la 1607. Dep. Seleção.

AGORA

¦¦: |àí;:;.|

o JORNAL! DO BRASIL,mlhe oferece 2 agências •y

— umo em Niterói, outra em Nova Igua-:
cu — onde você poderá colocar o seu
anúncio classificado, fazer a sua assina-]
tura e usar o Serviço de Utilidade Públi-j*cada?

¦¦í.-EírErrí"1^

Rádio JORNAL DO BRASIL!

AGÊNCIA NITERÓI
Av. Amaral Peixoto, 334 — loja 2
(Aberta das 8,30 às 17,30 horas)

AGÊNCIA NOVA IGUAÇU
Rua Nilo Peçanha. 151 —sala 206
(Aberta das 8,30 às 18 horas)

___________:
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Serviço de Utilidade Pública
VENDO regulador do volta-DINHEIRO x AUTOMÓVEL

gom aubomáitlco ip/ tfoladcOralou estuda-se outras BariniUan— 80-3063, — Rua Sá Forroira, 204-2.°
VENDE-SE uma geladeira PARTICIPAÇÃO" n oY lüüGo,omatlc1R._Domlngo8 For-0*s V «6 mll cruzei™

por 100 mll aplicados pnra
Rrande loja de coinrstí-
veis. — Aplicação especial,
de curto prazo, para 

'apro

Jornal do Brasil, B.McIra, 17-7-04, 3.° Cad.

relra n, 33. Copacabana.

iwr
UTILIDADE
PÚBLICA

O Serviço de Utilidade Pública da RA-
DIO JORNAL DO BRASIL-Banco de Cré-
dito Real, convida as pessoas relacionadas,

para virem buscar seus documentos perdi-dos. Podem ser procurados na Avenida RioBranco, 110, 3.° andar.

DOCUMENTOS PERDIDOS
Gregorio Roque da Silva, Geraldo Soa-

res Marques, Gumerclndo de Araújo Pe-
drosa Filho, Germana Vieira da Cruz, Gui-
lherme U. Von Calmbach, Genildo Alves
dos Santos, Gilson Fiorenzano, Geraldo Ro-
drigues de Oliveira, Gilson José Francisco,
Gilberto Lage Menezes, Getúlio Raphael
Pastore, Guilherme Nelson Magalhães de
Faria, Gilberto Duarte Sllva, Guiomar Mar-
tins, Geraldo Lino, Gilberto Paes Gonçal-
ves, Geraldo Bueno, Gaspar Felippe, Gildo
Alexandrino de Lima, Gabriel Arcanjo da
Silva, Geraldo Ribeiro Soares, Guilherme
Domingos das Neves, Gilberto Alves de Oli-
veira, Geraldo dos Reis Braga, Geraldo
Ferreira de Carvalho, Geraldo Domingos
de Aguiar, Genelicla Sllva de Castro, Gu-
mercindo Pena Torres, Geraldo de Almei-
da Martins, Genasi Alves Gomes, Hamilton
Amarante Carvalho, Hilda Alves Coutinho,
Henrique Monteiro da Silva, Hitlher Car-
los Zarzar, Hélio Roberto Peres, Hilton
Sena, Heleno Pereira da Costa, Helena
Santos Andrade, Honório de Oliveira Cos-
ta, Humberto Gomes Filho, Hunald Antu-
nes de Oliveira, Hilma Cichon, Hélio Sa-
tyro de Mello, Humberto da Cruz Maia,
Hlldo José de Mattos, Heliandro Corrêa
Maia, Haroldo Francisco do Nascimento,
Henrique Cardoso da Silveira, Helena Er-
nestina Fernandes, Hamilton de Campos
Moraes, Hugo Lourenço Chaves, Hercilio
Mozer, Hélio Azevedo da Silva, Heitor Si-
queira Filho, Irene Nogueira de Melo, Isa-
bel da Silva Ferreira, Ivanilda Maria de
Aguiar, Isidro da Silva Mendes, Ivan Kudr-
na, Ivan Stelio Ferreira Trindade, Izabel
Alves Teixeira, íran de Araújo, Ivonildo
Marques de Abreu, Ivette da Silva Almei-
da, Irene Veloso Tavares, Ito Vieira Mar-
tlns, Ivan Correia Lima, Ivanir Lopes de
Barros, Izabel Barbosa de Oliveira, Isolina
Bittencourt Silva, íran Fonseca Seabra,
Isaura Guerra Borges, Izaura Marques da
Silva, Ignez Pereira dos Santos, Irineu Gon-

çalves da Silva, Ivani Pereira Cardoso, Ida-
lina Menezes Nicory, Irmã Ribeiro de Sou-
za, Ihomar Antônio da Silva Meirelles, Ilce
de Almeida, Ilka Teixeira Sodré Salgado,
Irmã Burger Pires, Irineu Pevidor Rosa,
Ignácio de Lima, Jorge Luiz Santos Madu-
reira, Jorge da Costa Viana, Joanita Lopes
de Lemos, Jurandir Vaz Estêves, Jeny Viei-
ra de Proença, Julleta Regalho Pereira,
Jorge Pontes Moreira, Jorge Belmonth, Jo-
tallclo Lopes, Jecy Pereira de Lima, Juve-
nal da Cruz Morais Martins, Jorge Chrlsto-
vam de Oliveira, Julia Dayse Alô, Joel de
Almeida, Josevaldo Sampaio, Jorge Isidro
Pereira Filho, Jayr Pereira Diogo, Juvenal
Lopes da Silva, Jorge Carlos Loiola de Mat-
tos, Jorive Silva, Jorge Rodrigues Alexan-
dre, Jayme Felix de Campos, Jacques Fer-
nandes, Jorge dos Santos Silva, Joel Alipio
dos Santos, Jorge de Araújo, Julieta Bus-
seze Real, Joubert Rodrigues Peixoto, Jor-
ge Damião de Oliveira, Justa Monteiro Fer-
reira dos Santos, Jorge Paulo Barbosa, Jor-
ge dos Santos Coltlnho, Jairo Arco e Flexa,
Josias dos Santos, Jair Barbosa de Souza.
Julieta Francisco de Jesus, Jorge dos San-
tos, Jacy Salles da Cunha, Julieta Gonçal-
ves Pereira Ribeiro, Juan Leonardo' Benl-
tez Martinez, Joel Lima de Aguiar, Jorge
Carlos de Oliveira, Jair Ribeiro, Jesus Rey
Esposito, Jaime Rodrigues, Jesus Herrana
Iglesias, Jaime Hugo Potalano, José Gon-
zaga de Souza, José de Soyza Ribeiro, Josâ
Beneval dos Reis, José Bezerra da Costa,
José Mareio de Araújo, José Cláudio, JoséVitorino dos Santos, José Jacinto, José Ma-
ria Gomes Netto, José Augusto Filho, JosftRosa Ramos, José Alexandre Zachla, JoséAntônio Brescianl, José «Paulino da Silva,José Deusimar de Souza, José Ribamar Rl-beiro, José dos Anjos Vasconcellos, JosóCândido da Silva, José Justino dos Santos.José Maria, José Vlcente de Araújo, JosaLuiz Barros de Oliveira, José Pereira, JoséDuarte.

Ternos Usados*
Calças, camisas e snpntos

Compram-se. Pngam-so mais
25% que qualquer outro

Tel.: 22-3231

Ternos Usados
CALÇAS — CAMISAS— SAPATOS —

Compram-se — Fagn-ss mais
que qualquer outro.

_Tel.:^2-4435_
TERNOS
USADOS

COMPRO A DOMICÍLIO
CALÇAS, SAPATOS E

CAMISAS
COm apresentação deste
anúncio pan.o mais 20%

Tel.: 22-1683

CAUTELAS — Compro de
tudo, 42-5033, Sr. Paulo.
CAP-TTAlilSTA — Preciso de
um mllh&o, paço 10%, dou 2
fiadores, mais um mlihAo em
cautela e um millilio em che-
que de funcionário público.V.S. tem 4 garantias, negócio
urgente. — Rua Sao José, 45,
sl 501. Tel. 42-2040. Matos.

PESSOAS DESAPARECIDAS:
Antônia Arantes Fenicio, Antônio Mar-

ques da Silva, Aníbal Rodrigues, Bonis Pm-
to da Rocha, Carlos Alberto Oliveira, Cris-
tiano Antunes do Amaral, Diosvaldino Ll-
ma Fogos, Dulcina Pires da Trindade,
Georgina Pires da Trindade, Dagmar Soa-
res Barros, Dinarita Moura de Carvalho,
Enaldo Monte, Emorina Soares, Francisco
Alcides Magalhães Salles, Fernando Fer-
nandes, Hugo Campos Limoeiro Hans Her-
nman Schadler, Hebbe Russo, João Batista
Carvalho de Oliveira, Maria Tereza da Con-
ceição, Jorge Gonçalves, José Emidlo Gon-'çalves de Almeida, Josefa Taboada Árias,
Jorge Crisóstomo da Silva, Jackes Ribeiro
Bonfim, João Batista Toledo Ferreira, Lin-
daura Ribeiro dos Santos, Maria de Jesus

Oliveira, Mary Damaceno, Marlene DiasRosa, Maria Agda da Conceição, Maria deLourdes Marques da Silva, Maria da Con-ceição dos Santos, Ricardo Zambelll Sl-
mões da Costa, Ranulío Nascimento Frei-re, Rildo Ribeiro, Raymundo Alves daCunha, Raymundo de Mello Freitas, Regi-na Marques Souza, Silvio Muniz Bernardes,Tereza Cândida de Jesus da Silva.

Se você souber do paradeiro destas pes-soas, ou fôr alguma delas, telefone para22-1519, com urgência, ou venha pessoal-mente ao Serviço de Utilidade Pública da
RADIO JORNAL DO BRASIL e Banco de
Crédito'Real, Avenida Rio Branco, 110, 3.°
andar.

DINHEIRO — Empresto c|
rapidez ati 100 mll c| ava-
lista. Resp. c| dados pessoaise telefono para o n. 00 456,
na portaria deste Jornal.
DIVIDAS lnçobrávels. Quer
receber sem despesa ou ven-
der? Av. 13 de Maio, 27, sala
2 134.

MAT. FOTOCRAF.
E ÓPTICOS
ATENÇÃO, FOTÓGRAFOS! —
Filmes baratos. Tcl.: 31-3225— Key.

TORNOS — Vendem-so dois,
marca Nardlnl e Om (sueco),1 metro « melo entre pon-tas. Caixa Norton. Rua do
Livramento, 138-A.

BINÓCULO Omega, longo al-cance, novo. Tel. 22-0000,
HASSELBLAD — Vende-se
tele 250, g. angular e acesso-
rios. 23-82il0. Sr. Lima.
FOTÓGRAFOS, ATENÇÃO 1Material fotográfico. Melhor
PSPS°MK_^L-^íE5___Z-_ly[?y:
MAQUINA FOT. Agfa, et te-
le-obj. Vendo. Tel. 32-9039,
MAQUINA FOT. Zelas Ikõn,
35 mm. Vendo. Tel. 32-90"'

VENDO mAquina de solda a
ponto manual, 1,6 KVA. Tcls.
42-0905 e 29-3063.

GELADEIRA — Brastemp
Imperador, moderna, pra-teleiras na porta, interior
em côr. Grande oportuni-
dade. Av. Copacabana, 542— Ap. 803.

COMPRO 1 geladeira e 1
TV. Urgente — 57-0960.

MAQUINA FOTOGRÁFICA —
Paxette com fotometro, telê-metro e estôjo — Vendo ur-
gente por CrS 110 mll — Rua
Gen. Caldwell, 265, ap. 1-A —
Cruz Vermelha.
PROJETOR 16 mim — Vendo
c| bela. Pouco uso, por 370
mil & vista. IR. Domingos Fer-
relra, 41-A — Copacabana —
Com Carlos.

VENDO rehritador de rolos
FAÇO 400x400 seminovo,
capacidade até 40 m3 por
hora, ver na Pedreira Vlg-
nc, na Av. Manuel Duarte,
1061. Tel. 430, N. Iguaçu
TORNO MECÂNICO —
Soyth Bend — 2 metros
entre ponto, estado nôvo,
Esmeril de coluna 3 H.P.,
máquina de furar de pé,
motor baixa rotação 3/4 H.
P. Tudo seminovo. Vendo
facilito pagamento. Tratar
Sr. Augusto. Tels. 34-8337
ou 28-0528.

GELADEIRA G. E. fundo-
namento perfeito cl prate-
leiras na porta, congelador
Inteiriço. CrS 85 mll. Ven-
do urgente. Av. Princesa
Isabel, 226 c| 2. T. Nôvo.

PROJETOR Bell Howell, 16mm. Vendo, nôvo. mod-. 8399— 2 auto-fnlantes, tela cl-népiMcóplca, objetiva cine-mascóplca e portences. Pre-
ço 1 400 000,00. Tel.: 52-4241

ATENÇÃO — Motores novos
e recondlclonados, para qual-
quer marca, de. geladeiras,
gás, relay, automático. Rua
da Passngem 146, loja 4. —
Telefone 46-2372.

PROJETOR, 16 mm. Bell-
Howell. Vendo, ótimo estado.
Cr» 300 mll. Tratar Rua Mé-xlco, 90. s| loja — Péricles.
VENDO barato: mAquina fo-tosráflca Zelss. Hcon • Ko-
dafc. Tel. 37-9524.
VENDE-SE Polaroid LandCamera modelo lio B e Po-larold Wink-Llght, modelo
250 e um estôjo de couro —
Tratar na Run Sousa Va-lente loja 28-E — s. Cris-tóv&o

PHOTOKIN
Vende até segunda-feira:

W2 e 3 — 18 x 24, peso
duplo, Cr$ 9 500,00 — Se-
nador Dantas, 117, sobre-
loja 216.

GELADEHRAS para todos, usa-
das. Vejam sem compromisso.
Todas as marcas, multo gelo.Rua dn RelaçSo 55 sala 103

MAQUINAS,
MOTORES
E EQUIPAMENTOS
EMPILHADEIRA — Vende-se
fabrlcaç&o Cnrlos Herschel,
com motor elétrico, 3,30 mts
de altura, para 300 quilos.Rua Frei Caneca, 383.
MAQUINA de rachar sola,
nova. c| motor de 1 HP, mnr-
ca Fcklma e uma Singer pa-ra capotelro. Tcl. 29-5668.
MAQUINA cortar papel, Wes.
tlnghouse, elétrica, 6eml-au-
temática, usada, períeltn cs-
tado. Ver Sâo Pnulo. R. Odo-
rico Mendes. 462. Tratar Rio
22-7502.
TORNOS — Furadelras, es-
merll. vende-se, na Av. Su-
burbana, 9 021.
SERRA DE FITA Croftsmam
volnnte 32 mfm, com motor e
um torno pnra mndelrn com
motor pronto pnra trnbn-
lhar e 2 bnncndns de cnr
pinteiro. Vendem-se Juntos
ou separados. Rua General
Almérlo de Moura, 615 — S
Cristóvfto
VENDE-SE mnqutna de as
tar frangos. Rua Gomes Car-
neiro. 138, loja 17. Copac, —
Tel. 57-6255.

GELADEIRAS
GELADEIRA americana mo-derna. Vende-se 1 de 9 pés, 3nons de uso. Bua Teodoro daSllva. 227.

À VISTA compro 1 geladeira
p| uso familiar. Urgente. —
58-8814.
ATENÇÃO — Geladeiras de
ocasifto. Veja eem compro-
misso, barato, multas gela-
deiras. R. da Relação n. 55,
snla 103.
BALCAO frigorífico em
perfeito f.u n c i o namento
fórmica, Tendo urgente
Estr. Vlcente de Carvalho
n.° 245.
BALCAO FRIGORÍFICO —
Vende-se, 6 metros. Barão de
Itapagipe, 85-A.

GRANDE LIQUIDAÇÃO de ge-ladeiras usadas, todos os pre-
ços e marcas, multo, mas
.multo gelo. Rua da Relação
n.° 55, eala 103.
GELADEIRAS GE Crí 100 mll
Crosley CrS 100 mll — R. Se-
nador Dnntns, 19, ap. 807
Tel. 22-1032.
GELADEIRA Kelvlnator ame-
ricana, 14 pés, Freezer e con-
gelndor, porta, útil, modernls-
slmn, ocasifto única — Av.
Copncnbnna. 610, lojn 7.
GELADEIRA — Brastemp,
8 Vi pés, porta-ovos, moderna.
Pouco ust. 120 mll. Rua Ro-
sário, 172, sl 201.
GELADEIRA F r i gidaire
nova, retilínea, modelo de
luxo, 9,5 pés com garantia
de 4 anos. CrS 270 000,00.
— Av. Copacabana, 542, ap.
n.° 802.
GELADEIRA Frigidalre. une-
ricana, 9 pés, 100 000; Ben
dix, moderna, de lavar, 120 000— Vendem-se urgente, lioje,
Rua dos Inválidos 67, sobra,
do. D. Angelina.
GELADEIRAS G. E., Phil
co, Brastemp, Norge, Cli-
max, Gelomatic, Kelvina-
tor e Westingliouse, a par-
tir de 50 000,00. 6. 7. 8, 9,
10 e 12 pés. Tel. 22-5700 —
Rua Senador Dantas, 19,
sala 205 — Cinelandia.

GELADEIRA Cônsul — Ven-de-se 9,5 pés, seminova mo-tivo. vlngem. Crs 180 mil &vlsta. Tratar Rua Almirante
Tnmnndnré, 41, ap. 821, Fia-mengo. Urgente.
GELADEIRA FRIGIDAIRE, 12
pés, porta aproveitável, ga-vetns, freezer separndo, ln-terior em côr, 230 mll. Av.Copacabana 610, loja 7.

GELADEIRAS
Geladeira? Quer vender?

Compro, mesmo parada —
Pago melhor preço. Mesmo
televisão? Resolvo na hora.
Tel. 37-3910. Sr. JOSEPH.
Quer consertar? Quer ava-
liar. Chame urgente, será
atendido na- hora. Telefo-
ne 37-3910. Sr. JOSEPH.
Nosso lema é resolver seu
problema.

GELADEIRA — Est. de no-va, 8 pés, 120 mil, 180 mll.Av. Copac. 6101515.

GELADEIRA FRIGIDAIRE
Perf. funcionamento — Cri105 mll — vende-se na AvRoma, 347-B, Bonsucesso.
G. E. HOTPOINT — Super-1luxo 8',4. Vende-se nova, com
garantia direta da G. E. 5anos, CrS 295 000,00. Ver Av.Mem de Sa 343. loja. 32-4470.
GELADEIRA — 11 pés, por-ta mágica, ultramoderna me-lhor em côr, custou 420 mll,vendo p| 170 mil. T. 27-1167— Motivo de viagem urgente.
GELADEIRA Oelomatlc 8 p.,retilínea, moderna, sem uso,urg, por 195 mll cruzeiros. —
Rua Bela n. 113-B — S. Cris-tóvfio.
VENDE-SE uma geladeiraAdmirai, 7 1/2 pés, Rua Teo-doro da Silva, 974. — Telefo-ne 58-3158.
VENDE-SE uma geladeira deaçougue em períelto estndo.Tratar Rua Bom Pastor 816.Tijuca. Tel. 48-3417.
VENDE-SE uma geladeira deCoca-Cola, estado de nova —
Tel. 26-9555.

COMPRO
1 GELADEIRA
Tel. 57-5664

GELADEIRAS
Pintamos a Duco gela-

deiras, màq. de lavar, ar-
marios etc. — Orçamentos
pelo telefone 43-6542.

Geladeiras
Consertam-se, pintam-se,

reformam-se ar refrigera
do, bebedouros de água,
máquinas de lavar, enro-
lamentos de motores, colo-
cação de máquinas e carga
de gás.

TELEFONE 52-4230
MODAS - ROUPAS
FIGURINOS. Modelos com
exc.uslvldade, lojas Interes
sadas telefone, das 2 às 6 —
52-9211 — Célia.
VENDE-SE vestidos baile, for-
matura, passeio, comprados
na Canadá e Sibéria poucouso, como novos, barato • Tel
27-3441.
VESTIDO. <to noiva. Belissl-
mo. Tel. 45-9140.
VESTIDO DE NOIVA — Ven-
de-se com anágua, buquê e
grlnaída, tamanho 42, Crs
50 00,00 tudo. Rua Cônego
Tobias 70, ap. 304 Méler.

MEIAS
Homem, Helanca, 300 00
Criança, Helanca 200,00
Senhora, rendada 300,00
Rendada, xadrez 1000,00
Bossa nova  800,00
Rua Senador Dantas, 117,
sala 733 — Tel.: 32-2546,

PELES
Golas — Punboi — Capas— Boleros e Estolns de Cllln-

chlla — On(a — Lontra —
Vlsonete etc. Temos também
peles a metro.

CONSERTAM-SE E
REFORMAM-SE

OFICINA DE PELES
Largo de SSo Francisco, 23,

1.° andar, ao lado da Igreja.
Telefone 43-3998.

TERNOS
USADOS

COMPRO
A DOMICÍLIO

Calças, camisas, sapa-
tos etc. — Pago-melhor
que qualquer outro. '

Tel.: 22-5568

Ternos Usados
Calças, sapatos, camisas

etc. — Paga-se mais que
qualquer outro.

Tel. 52-1982
DINH. . SOC. -
CAUT. ¦ FIANÇAS
A JUROS — De 500 a 20 ml-
lhôes sob hipoteca de prédios,mesmo em construção, aps. eterrenos Tratar Av. Pres.
Vargas. 200, gj 918. 23-3870
ACEITO sócio para bnr cal
pira, com 3 500, ótimo ne
góclo. Av. Pres. Vargas n.°
446, 2.° andar
ATENÇÃO — Sócio para bar,
com 3 200, no Centro, precl-so. Av. Pres. Vargas, 446,
2.° and.
ADMITO sócio que seja far
macéutlco, para abertura de
uma farmácia. Informações
na Rua Fonseca 570, Bangu
Caso urgente. Oscy Dantas
Lôbo.
CRS 1 000 — Preciso dou ga-rnntla de automóvel ou pro-
prlednde. Tel. 3254 — D
Caxias

CAUTELAS x EMPRÉSTI-
MOS — Av. Almirante
Barroso, 6, sala -1903, das
9h 30m às 12.
CAUTELA X DINHEIRO
Empresto qualquer quantia,avaliação máxima para o em-
préstlmo, resolvo na hora —
Av. Presidente Vargas, 529,
sala 611. Tel. 23-0572.
DINHEIRO X CAUTELAS
Emprestamos até 100% dovalor de Jóias, máxima ga-rantia. Presidente Vargns n.o
590 (esquina de Uruguaia-
na), sala 2 206.

DINHEIRO — Soluç&o até
50% sobro objetos, lambre
tns ou cnutelas. R. Uranos
n,° 1213 , s/ 204.
DINHEIRO — Preciso de CrS
100 000,00, pag. CrS 120 no
prnzo de 30 dias, dou promls-sórla Benedito: 62-1837
52-1506.
DINHEIRO — Preciso 700
mil, dou procuraç&o receber
aluguéis. 7 meses a 140 mll.
Rua Luís de Camões, 114-A.
EMPRESTO 1, 2, 3, 5, 7 e 10
milhões c. hlp. ou retrov. R.
Alcindo Guanabara 25 gr.
1 103. tel. 42-5884.
FABRICA aceita sócio com 1
mllhilo — Ret. 200 mll. Ttl
29-3'34.
PRECISA-SE de CrS 1, 3, 5 e
70 milhões para hipotecas ou
retrovendas. Pagam-se bons
Juros. 42-5834. ¦¦

ALUGUEL
:entro

ALUGO vagn, moças. Bua
Riachuelo 221, ap._217,

ÃLUGA-SE p| um rapaz um
qunrto c| mobília em cnsa de
Rio Brnnco n. d 1-A, c| 2.

veltar compras ocasionais fnmllla, na R. Visconde do
oom devolução do dinhei-
ro em 15 dias. — Prazos
maiores também paracompra* em quantidadena fonte. Informações sem
compromisso. Rua do Ca-
t*teí "2 ou 125. Procurar
Jose Maria.
PREOISO de iiôolo pnra pa-daria • confoitnrla, grandonegócio. Crt de 3 a 4 000 —
Av Pre». Vargas, «46, 2.»nna.
RENDA mensal de 4 a 6
mll cruzeiros por 100 mll
aplicados. Loja de comestl-
veis, aceita financiamento,
«rarantia absoluta. Tratar
R. Bolivar a. 38-A — Artur.

'A INDIÕADÒRÃ DE-IMô"- ALUGA-SE casa 2 qts., snlnT
VEIS aluga np. em Copaca- co,f,-> £_»&¦ • qulntnl. - 6»

ALUGAM^SErduas casas . 2 Sa?5„« ou,t.r™ bairros. 8e V. 
~^- Ve3rMnaTSSr^ 

tS?"aos nn Onnírn • 7onn wnr i "• uft0 dlspôo de tempo. 510,r0'.í!/0, Tiatar a. Bar-

ca 5 lt 708 6.oos d0 P081^0 .definida. A 30 MIL hoje. alugo l sa-
i,*k-~~!- —c Apresentamos uma relaçüo'lAo_110m2. Tel 20-0734ALUGO qt. mob., rapaz. Rua do nps. quo nío sfio anun- aluo* kfMoraes t Valo. 26, sob. Lapa. «i«*~ *>... «•-- "-- ---- A^uOA-bE
ALUGO vários quartos paracnanls — R. Corroía Vasques
n.o 50

Sócio — Preciso com ....2 800 000. par» caipira. AvPres Vargas. 446. 3° and
SÓCIO que viaja vende _sua parte em loja de mó-vel» por 1 500 000. garantln-do mais de 200 mll por més,nfio precisa entender do ra-
Teí. B2-Ill4CaneCa 1M> ,ob'
TITULO — Gurll&ndla. Qui-tado. Vendo, 270 mll. Tel.:27-3531. Dr. Jayme.
VENDE-SE titulo FloreitãCountry Clube. Tratar polotelefone 32-4162,

CAUTELAS
Jóias, ouro velho, bri-

lhantes. Compro, pago bem.
Rua do Ouvidor, 169, 2.°
andar, sala 213 — Esqui-
na de Uruguaiana — Sr
Garcia.

ALUGA-SE vngn a rapaz. —
Náo falta águn. Rua dos Au-
drndns n. 73.
ALUGA-SE um cômodo e co-
zinha indopendontoi descon-
to em folha. R. Salfio, 21.
Contro.

^^^.iíp^cK^XATEIE, 310 - SobrelojS
feg 

Domln*uea' 3M-y- ^Icom 120 m2 em cima do,:&
URGENTE — Preciso alu- 

"ALUOA-SE na Av. Copncabn- »
na uma ótima vaga, em umVar al). 2 «ts lincha a.nquarto para duna. a moça {ffiler Tel Í9-ll50 Jtfüi,?distinta que trabalhe íora — "*eleri *e»- «»-mju. «Hoe.
Vinlcns lnqulllnns — Trocn-soroferéncln. _To],_36-5815.ALUGÀ-SE npartnmonto disquarto q snln, banholro
cozlnlia c| moveis o telefono
por 3 ou 4 moses, na Av.Copncnbnna, 80. fratnr naRua do Catoto, 100. Tolofono
i\t"'í\j\)_\ ¦

LEOPOLDINA
ALUOA-SE um quarto pnrarnpnz solteiro. — R, Bnrrol-
ros, 397-A, Ramos. Tratar clSllva.
ALUCIO uma casn, 40 mll.
R. Almlrnnte Ingrnm. 555 —
V. Penha.

ALUGO nps. 2 qts., sal. depemp. novos, 85 mll. R. Mn-ranhlio 520, jxmto í, Lins—
Lagoa".
ALUGA-SH cnsa pctiuona, naRua .Mola Lacerda 359 — 26mll cruzeiros 3 'meses 

emdepósllo.
CENTRO — Apartamentos p/alugar, procure-nos que re-solveremos seus casos comou sem flndor. Sen. Dnntns,
39. snla 205.

CAUTELAS
Da Caixa Econômica.

OURO VELHO. Compro,
pago melhor preço da pra-
ça. Rua Frederico Méier,
15, 5.* andar, sala 505. Esta
rua fica por trás da Loja
Americana — MEIER.

CENTRO — Aluga-se ótimo
ap. de frente para a Praça
Tiradentes, com 2 quartos,
sala etc. Próprio para resi-
dência ou escritório. Todo
pintado de nôvo, com sinfe
co. TEM TELEFONE. Ver e tra
tar na Rua Imperatriz Leo
poldina, 8, sl 305.
CENTRO — Qunrto pnra 1 ou2 rapazes. Tel.: 32-3754.
CENTRO — Fátima Alugo
ap. conj. 50 mll com depo-

Tel. 52-7770sito
CENTRO — Aluga-se um
qunrto só a rapaz em ap. —
Rua Tadeu Kosciusko n. 15.Portaria. Fátima.
PASSA-SE contrato antigo de
locação na Rua Senador Dan-tns 118, apartamento 416, com
posto de saleta, duas salas obanheiro completo (EdifícioLiceu Literário Portuguôs).
Tratar és segundas, quartase sextas-íelsas do 10 ás 12 e16 às 18 horas, com Dr. Ga-ma. Tel. 22-4108.CAUTELAS

Jóias - Brilhantes
Ouro velho moedas e 'ns- Tratar pelo telefone . .

prataria. Pago o melhor 2?"831?- das 9 às 12 ko™8-
preço & vista. Alfândega. D-—eusa"
111-A. s/202. Tel. 43-1945*'BCLA SILVA JABDTM. 15, l.o
Quase esquina de Uru-Ii,rnr• alusani-so vagas para

QUARTOS OU VAGAS. Alu-
gam-so no Centro, para mô-

guaiana.

DINHEIRO
Ganhe dinheiro

Revendendo caiças. Lin-
das cores. Todos os tama-
nhos. Av. Mm; de fiA, 22.,
3." andar. Tel. 52-9192
SILVA.

DINHEIRO
EMPRESTO

Sob garantia de cautelas
de Jóias. Resolvo na hora —
Máxima valorização. Telefo-
ne: 52-4776.

DIVIDAS
Receberemos para V. S.\
sem lhe cobrar qualquer
importância adiantada por
nossos serviços. Rua Eva-
risto da Veiga, 35, sala 708.
Telefone 52-0135.

ALUGAM-SE em hotel íami-
Uar ampla sala e quarto comtel., água corrente, boa co-
mlda e mensalistas de todo
respeito. Mnchndo Assis 26.
Tel.: 45-8177.
CASAb s. filhes procura do
Cníeío no Leblnn, qunrto va-
zio óu pnrte de np. c. direi-
tos. Trutnr p. tcl. 25-4770 c|
Sr. Eduardo.

DINHEIRO
EMPRESTO

Se você tem cautelas da
Caixa Econômica, empresto
dinheiro com segurança e
sigilo. Sr. GARCIA — Av.
Rio Branco, 156. sala 911;

F I A DOR
Comerciante • proprieta-

rio, também arranjamos cn-
sas ou apartamentos. Contra-
to grátis — Rua Imperatriz
Leopoldina n.° 8, 13.» andar,
Bala 1302, Praça Tlradentes,
por cima da Loja Ducal.

NÃO VENDA
SUA CAUTELA
Empresto dinheiro

sôbre as mesmas até
um milhão. Sr. Gar-
cia. Av. Rio Branco,
156,_sala 911. _

5% AO MÊS
Aplique diretamente nas

maiores indústrias. Telefo
ne 52-2794.

QUARTO OU VAGA — Só a
moças. 15 000. Copacabana
583, np. 608
QUARTO — Vaga a rapazes,

FLAMENGO — Moça cl ap.
precisa de outra para divi-
dir despesas. Tel. 45-5105 —
depois das 19,30.
PLAMENGO — Aluga-se-»!
um casal turista de Uno Rua Bolívar 61, 6° ap. 703.
trato c| refeição completa, rua RAUL POMPEIA n. 201um quarto de apartamen- _ quarto, sala separados, ba-
iSM*" mn?nI1& «J?]nlmo 2m nheiro, coz., Jard. Inv.. fren-mês. Tel. 45-5745. — 6r.(te. Aluguel 120 mll mais ta

3 meses depósito. VerGllvnn.
FLAMENGO — BOTAFOGOApartamentos pnra alugarSe náo dispõe de tempo
procure-nos que resolveremos
o seu caso, cl ou sem ílador.
Senador Dantas, 39, sala 205.
PRECISO urgente, ap. dõ
Flamengo ao Leblon, paraalugar, servo de 1 ou 2 quar- „„.„„.„„. „„ . .tos. Favor telefonar para!TRASPASSA-SE .o contrato
23-5964, Sr. Américo das 9 £s locnção do ap. 202 dn
às 11,30 e das 14,30 âs 17,30 Rua BarSo da Torre. 630,

ATENÇÃO:.
Brilhantes e Cautelas

Brilhantes BR.EX ou AM., puros ou defeituosos,
Jóias' novas ou usadas, cautelas etc. Pago pela valo-
rlzação atual. Preferência negócio de vulto. Atendo a
domicilio. Pagamento somente à vista! Rua do Ou-
vidor, 169 — 3.°, sala 301, Sr. RENÉ. Tel. 43-5233. Esq,
Uruguaiana.

Brilhantes-Cautelas-Jóias
Cautelas da Caixa Econômica. Pago até 200%.

Compro também brilhantes, ouro, platina, moedas e
pratarias. Pagamento imediato e pela nova valoriza-
ção. Atendo a domicilio e consultas sem compro-
misso.
Av. Treze de Maio, 47 — sala 610 — Tel.: 52-0860

Brilhantes-Jóias-Cautelas
Compro. Pago o justo valor atual, em seu bri-

lhante. Compro jóias de ouro, platina etc. Compro;
cautelas da Caixa Econômica. Pagamento Imediato.!
Consulte-nos e comprove. Atendo a domlclilo.
Rua Uruguaiana, 86 - 7.° andar - sala 703

Tel. 43-2312 - Esq. de Ouvidor

Cautelas-Jóias-Brilhantes
Compro jóias antigas e modernas, moedas, pra-

tarias e ouro velho, pago bem, procure-me e com-
prove. Também negócios de vulto.

Atendo das 8 horas às 18 horas, sábados até às
12 horas. Rua da Carioca, 28 —• 1.° — s/ 6 — Sr
Otacilio. Compro e vendo.

,_,  ALUGA-SE vaga a moças. Tel.CAUTELAS E JÓIAS FSbSSSS-ia*
Compro brilhantes, platina ouro .eS^taSos? *

cautelas da Cx. Econômica, preferencia vários tamanhos, na zona

moças.
GLÓRIA . S. TER.
SANTA TERESA — AlUíO
np. 3 quartos, sala. dep.
empr. etc. Trav. Oriente
n.° 16, chaves no 102. Tra-tar tel. 52-9052.
CATETE —
FLA. . LARANJ.
ALUGO ap. do luxo, írente,
nndar alto, no ponto mais
aristocrático do Flamengo
quase esquina da Av. Osvaldo
Cruz. 3 qtos., sala dupla, 2
banh. sociais, copn, cozinha,
(irea, qto. e banh. de emp.,
garagem — Aluguel 250 mil
cruzeiros • taxas. Tratar das
8 as 15 h pclo tel. 25-5806.
ALUGO qto. mob., senh., ra-
paz, trab. íora. R, Laranjei
ras 210, ap. 506.

ciados, fiua Senador Daí
_tns,_117, sala 706j
ALUGO ãp." qto.", tola, eeptelefone, Tem. 37-5864.
ALUGO qto. peq. b. mob,
a senhor distinto, B Ropu-
blica Peru, 72 ap. 814, esq.Av. Atlântica.
.ALUGA-SE grnnde ap. 150m2 sala, 3 qunrtos, copa, co-
zinha, pinturas a óleo sem
garagem, Rua Santa Clara
307, np. 402 Preço 180 000
cruzeiros, mias despesas ,
Impostos. Chnve com porteiro Tratar Imobiliária Lemos — Av. Nilo Peçanha 28sala 703
AVENIDA Atlnntlca — Alu-
go, Cr$ 450 mll, prazo 6 a 12
meses. ap. fr. acab. luxo o'tel., e mobília moderna, ol3 salões, 3 qts., c| arm. emb.,2 banhs., s. alm. otlma coz.,
dep. do emp. porem som
gnr. Vcr c| Sr. José np. 301.Av. Atlântica. 1890.'sô das 8ns 12 e das 17 às 19 horas. F.P. Veiga f. Faro Filho. Alm.Barroso, 90, sl 1108, telefones42-5231 e 42-7144.
COPACABANA — Aluga-se qt.mob. c] uso do telefene, pes-soa que trcbalhe fora. RuaConstante Ramos. 30-1003.
COPA — O Gula Indica mo-radia — Tel. 52-6244
COPACABANA — Alug~£.se~í
ap. conj. frente, por 3 me-ses. Tel. 37-9061.
Copacabana"— Apartamen-
tos pnra alugar, se nao dis-
põe do tempo procure-nos queresolveremos seu caso, comou sem flndor. Senndor Dan-
tns, 39. sala 205.
COPACABANA — Ap. grandemobiliado, c] tel. pintora, dl-vide cl pessoa estrangeira —
Tol. 37-5562, chamra das 11
íls 20 horns.
COPACABANA Air. 209. ap.
601. Telef. alugo qto. Ite.
luxo, cenf. e, íenlior, 40 000
ou 2 moças 25 cada.

JUmo aparta-
mento cl 2 quartos na RuaCrlsl-l-ino Machndo n. 131 —
Jardim América.
ALUGO qto., rapaz 10 mll.Inf. R. Bonsucesso, 209, de-
pois dns 8 horns

Supermercado SUCO, ALUv^
GA-SE. Trafar no horário":»»!
comercial. Rua do Calefe^lí.
n.° 310 - sala 308. r«$

VILA DA PENHA — Aluga-
mos ap. de 2 quartos, snla,coz. bnnhelro, arca etc. na
Rua Lida 35, np 205. Cha-ves na loja D Trntnr Lnrgo
da Carioca 5 sala 401-2 Te-
lefone 42-0072. Imobiliária
Sagres Ltda.

LOJA — Pnsso contrato do ;rí
1 grnnde. Trntnr R. André . .Cnvnlcnntl. 25, loja A. Alu-'. .'•'guel nntlgo.  "J3
LOJAS — Bonsucesso, om hí.-.fM
locnçlío, imvplns, <Hlmo locnl.' • -

Avenida Roma, 347, Junto'.'""*h Avenida Nova Iorque, vor -r\'com o vigia. . ">C«C.;
LOJA — Nn Run Santo Orls-"'1"-' Ito, próximo h Prnça Maror""" ,chal Hermes, paesa-se o cori- 'íí
trato de 5 anos, com telefone!'- ..
o força, de 150 m2. Inifornin-í"-" IV.'
çoes cl Ferreira, — 43-1573,' «M
NILOPOLIS - Aluga-se loja" *' '
na Rua Morais Cardoso, 1523 „ 3

Trntnr rtr, Innnl '•' ¦•«

SM

Trntnr no locnl

AUX. . R. DOURO
ALUGA-SE l casa. Estr. doOtaviano, 270. Turlacu.
ALUGA-SE apartamento no-vo com 2 quartos, sala, coz..banheiro. Rua Miguel Anito-Io, 428. Maria da Graça.
VILA ROSALI — Alugo qt. e
pequena cozinha, 10 mll,
água e luz Av. Maranhense,
084. fundos. '
RAMAL DE
MANGARATIBA
GUARATIBA
MURIQUI — Casa 2 q„ sala,
2 banh. cozlnlia, varanda e
área com tanque. Aluga-se

isdancas
Rápidas e eficientes

2 8-7 649 :;
ç §MUDANÇAS A

PRAZO"AS BRASILEIRAS*-w
(Andorinhas)
Tel.: 30-5365

INST. MUSICAIS '
AA PIANOS ESTRANGEIROS
E NACIONAIS — Vendem-se,-
de alta classe a longo prazo-'ou á vlsta, com estrondoso»''desconto — Rua Santa Sofia,!54-A. SaenB Pena. Aceltam-sótrocas — N. B.: planos dealta classe mesmo. >»;
A DINHEIRO, compro, pago'-area com ianque. Aiuga-se hnio «i»ãr«í,V- T.Y~ '« * .a

pan Julho, ou it* dezembro! H^cauda^ou' £ml-!n l r?«an.isjn woitn- ""' cauVa °u armário, mes-38-7548. Walter.
üiVCRSOS
PRECISO ap, coni. ou sala
Independente c| banh. priva-tivo, Sr. Rnposo Lopes. Tel.
42-7682 — 52-4033.
PREOISA-SE de ap. mobllln-
do pnra temporada, com fia-
dor ou deposito, oferecemos
Inquilinos com referências
comerclnls e bnncárlas. Tra-
tar pelo tel. 22-2880.
PROCURA-SE ap. conjugado
de 30 a 40 mll, ou a comb
Tel. 43-7657. D. Ada.
PfiTRÓPOMS —
TERESÓPOLIS

COPACABANA — Apartamen-
to. Alugn-se na Rua Paula
Freitas 32, ap. 719, de fren-
tc, c/ quarto e sala conju
gado, cozinha e banheiro
completo. Ver no local, só
mente hoje, das 9 ás 12 ho-
ras. Trntar Rua Assembléia
104, saln 904. Adm. Bens Pe-
dro Silveira
família suiçn, al. qto. bcm
mobiliado a casal de tino
trato, por mis ou têmpora-
da. Av. Atlântica. 3 040/3Q3.
PROCURO apartamento de
qto.. si., deps., na Zona Sul
ou Tijuca. Pngo nluguel até
20 000. Sr. Waldlr. 43'-0854
PRECISO apnrtnmcnto de 2
qts., sl., deps., do Flamen-
go no Leblon. Pngo bom. Sr.
Pinto — 57-0847.
PROCURO apartnmento com
2 ou 3 qts., sl.. deps. Prefe-
rêncln na Zonn Sul. Pago nlu
guol livre. Tratar tel. 48-8517

Sr. Pedro.
PAULA FREITAS. 32, ap. 905.
Aluga-se 3 meses. SOTIC. Te-
lefone 32-1619.
PASSA-SE contrato de loca-
çáo do ap. 901 na Rua Boll-
var, 178, c/ 3 qts , sala e dep.
de empr. com ou sem móveis
Ver no local — Tratar na R.
Barata Ribeiro, 672.
PASSA-SE contrato de loca-
çáo ap. 201 na Rua Francis-
co Sá, 95, c/ 3 qts. e dep,
Ver no locnl com o porteiro
Tratar na Rua Barata Ribei-
ro. 672.

GALPAO — Aluguel ID mll.
Pnss>. Hoje, 10 horas. Tel.
29-6734

cl porteiro. Tratnr: Dr, Al-
clno. 42-1352 e 57-3220.
TEMPORADA — Alugamos
nps. mobs., 1, 2 e 3 qts
B. Ribeiro n. 901307
36-6200.

3 qts.,— Tcl:

IPAN. - LEBLON
ALUGA-SE snla na Cinelãn
dia. Tratar na Av. Rio Bran-
co, 173. sala 2 001, das 13 às
17 horas.

PRAIA DO FLAMENGO 122.
np. 204 — AIuga-Be quartomobiliado para rapaz quetrabalhe íora.
QUARTO grando, frente, c|
varanda, sinteco, mob. ou
não, p| cnsal educ. ou 2 mô
ças, todos direitos, ou me
tado ap. Catete. Tratar Se-
nador Dantas. 117. sl 709.

2 quartos, snla e dep. empr.
Preço Cr$ 120 mll. Ver c| o
porteiro: tratar no Banco
Mercantil de Niterói S|A,
Rua Ouvidor, esq. c| 1.° de
Março.

QUARTO de fronte, em
npartamento de luxo, fina-
mento mobiliado, com rou-
pa de cama, colcháo de mo-
Ins. Alugo a rnpnz ou senher
de responsabilidade que for-
neçn referencins — Aluguel
60 000,00. Rua do Russel. —
Tratar 23-5431.
RUA BARAO DE GUARATI-
BA, 108, AP. S-101. Catete. —
Alugam-se duas vngns com
móveis.
VAGA — Aluga-se p| moças,
casa de fnmllla. 45-2449 —
Flamengo.

BOTAF. - URCA
ALUGA-SE em ap luxo qt.
mob. Temporada. Barata Rl-
beiro, 2941801
ALUGO sal&o, banh., gar. Ind
a 2 ou 3 cav. tratamento. —
Palacete familiar. OtAvlo Cor-
rela, 53. Urca.
ALUGA-SE uma vaga paracavalheiro em casa de fami-
Ua Rua Fernandes Guima-
:áes. 33. — Botafogo.
CASA — Precisa-se com 600
metros, para aluguel cu ven-
da. Botafogo ou Laranjeiras.
Tratnr Romero. Tel. 52-0523.
PRAIA BOTAFOGO — Qto.fino, roupn cama, tol. pri-

GÁVEA - J. BOT.
RESIDÊNCIA — Alug a-se
nprazivel e luxuosa resldên-
cia em centro de grande lar.
dim, com três qunrtos, três
snlóes, gnrngem e aparta-
mento de empregados. Fos-
sul telefone. Mniores detn-
lhes pelos telefones 27-2704
ou 52-8000.  

TIJ.. R. COMP.
ALUGA-SE ap. de sala, quar-
to, cozinha e banheiro Ver
no local R. Barfto de Sertórlo,
67. c| porteiro e tratar c| D.
Othllla Sobral na R. do Bis-
po. 288, ap. 301.
ALUGA-SE quarto com d'-
r«l*.o a lavar c cozinhar, na
Rua Haddoclc Lobo, 417. Alu-
guel CrS 18 000,00, trê-S me-
ses de dt-pósito.
CASAL procura ap. de sala,
quarto, cozinha, banheiro
etc. Cop., Bot e Tijuca, atê
65 mll. Telefonar 43-5982. —
Azael, depois dns 13 horns.
PRÉDIO — Alugo cf loja c
sobrndo. Área aprox. 600m2
no Largo Catumbi. Para co-
mércio. Indústria. Força 11-
gada. Tel. 39-4486.
QUARTO a pessoa que tra-
balhe fora. Aluga-se na Rua
Barfio de Itapagipe. 66, c| I
AND.- GRAJAU-

vativo. Senhor Idôneo. Cr$ J0 VILA ISABEL
mil. 26-4279.
PARA senhor estrangeiro, sa-
la frente, café • Jantar. Tel.
46-3924.
VAGA p| moça. família. —
Praia do Botafogo, 430. ap.
1207;
VAGA p| rapaz — Praia dê
Botafogo 122, náo tem tele-
fone.
LEME - COPAC.
ALUGO prédio de 2 pavi-mentos, 300 metros quadra-dos. Rua Aires Saldanha, óti-
mo ponto. Junto à praia p/bnnco, restaurante, boate,
modas, churrascaria etc. Con-
trato de 5 anos ou mais. —
Tel.: 36-7839 — Guimarães.

ABC MODAS
Compre agora diretamente do BEPRESENTAN-

TE DAS MELHORES FABRICAS DE SAO PAULO,
blusas, saias, conjuntos, capas de nylon etc. Faça
uma visita a n/ NOVA LOJA e compre a PRAZO.
Avenida Rio Branco, 156 - Loja 134, subsolo (vare-
jo) no mesmo endereço 10.° andar, salas 1005-6 e 7
(atacado). — EDIFÍCIO AVENIDA CENTRAL.

jóias de valor. Pago bem. Atendo a domi-
cílio. Rua Imperatriz Leopoldina, 1 — Tel.
52-2812. (Esta rua fica na Pça. Tiradentes,
ao lado da Ducal).

Sul, para servir aos seus
clientes. Portanto compa-
reça ao escritório da PAN-
AMÉRICA IMÓVEIS
LTDA., na Rua Senador
Dantas, 117, salas 2 024 e
2 025. a fim de solicitar o
atendimento às suas pre-tensões.CAUTELAS E JÓIAS

Brilhantes grandes, jóias antigas ou
modernas, moedas, pratarias etc. Compro.
Preferência negócio de vulto. Pago real-
mente mais. Atende-se a domicílio. Rua da alugo ap. saia. quarto, area
Carioca, 59, 1.» and., sala 1. TeL 42-5400. SaKLtaRibX. «s"

ALUGA-SE ap. luxo, 2 qtos.,sala, coz., ar cond., gol., tel.,atap.. utensílios, nté 6 meses.
Tel. 57-1870, ap. 602. Aluguel
350 mil.

ALUGA-SE npnrtnmento Vlla
Isnbel. — 58-8601.
ALUGA-SE quarto mobllindo
Indep. a casal ou 2 moças
quo trnb. fora. Rua Borda
do Mato 246, ap. 103. Grajaú.
QUARTO para casal. Av. 28
de Setembro 347.
QUARTOS e vagas
ra Nunes, 356

Perel-

JACAREPAGUA
JACAREPAGUA — Taquara.
Alugo casa, sala, 2 quartos,coz., quintal, 25 mll a quemfizer o conserto. Estrada Ro-
drigues Caldas 2 539, cnsa 1.
Chave casa 4. Tcl. 28-3738

PETRÓPOLIS — Aluga-se em
Nogueira moderna casa cnm-
po, mobiliada, c/plsclnn, lin
da vlsta. Prazo minimo; um
ano. T. 26-7511.
ILHAS
ILHA DO GOVERNADOR —
Procuro — Gratifico a quemme passar contrato casa ou
ap. c/ 2 qtos. — 27-9090.
i-OillUSTRIAS E
C. COMERCIAIS
AVENIDA BRASIL. Rua Be-
llsàrlo Pena., 105. Aluga-se
depósito cl 1200 m2. Tratar
R. Quitanda, 175, tel. 43-2983.
ALUGA-SE galp&b. Ind. sa-
lfto 600 m. Pé direito 8 m.
R. Maria Rodrigues, 204. —
Olnrln, Junto Av. Brnsil. —
27-4085.
ALUGA-SE para comércio íl-
no n loja B da Rua, Barfio de
Mesquita, 424 — Propostas na
Rua Beneditinos, 10, s| loja.

no, cauda ou armário, mes- *
mo precisando conserto. Te-",Ufone 37-1504. ,
A VISTA — Compro para U60 •
próprio, pago ótimo preço, lt
Plano o 1 ac. Scandalli. Tei '
leileíono_36-4818.;
COMPRO"! piano e I acor^.¦
^??P.t_u5Sen*«._5í-0.960.  ,
COMPRO plano e acordeão,-'
precisando reparos. Telefon» ta46-8693^  : :Zt_
COMPRO 1 plano. 27~3U0 j£—- Carlos. 32-2190. Pago 20 «?
mil_aclma! .,-.-.rj,
PIANOS — 185 até S25liífi - y— Pleyel, Bord etc. p. 11 ,i
Junho, 403 (térreo). ."M,
PIANO francês teclado do ..;.marfim, efipo de metal, cor- *
das cruzadas, tipo ap., 83 -'O
notas, custou 850, Vendo tihrrí220. ToU' 27-1167.  _OT
PLANOS NOVOS do" aparta.._.-.•__mento, lindas cores, menores -.v
preços, últimos modelos i livlsta ou a prazo — Largo doíuaMnchndo. 8 — Loja H
PIANOS DE OOASíAÕF-2-' '2.
Venha vcr! Pianos de ap. -
mod. 1964. por ótimo pre-;"
ço e também facilitado. —;'--Ji
R. laran jelras^ 143, Jo ja BI;.': ?
PIANO Behar, nôvo. de ap.Vv.í
último modelo. Vende-se a' -T
facilita-se. Av. Princesa!-'"
Isãbél,^226i c|;2. T. ydvo; «g f
PIANO Schwartzman — ..
Vendo, nôvo, com 3 pedala— cepo metal, 88 notas —'' -7.
maravilhosa sonoridade —"_ 

'*,'.
Ocasião única. CrS 390 mii. ZAv. Copacabana, 542, an. 'ü
802. ' 1

ALUGAM-SE conjuntos para piano — vendo, níís;
p*rrifnrint  om orlHírm'001'?3.* «"liadas, cepo da •eSCriIOrlOS — em eaiIICIOfmetal, S pedais. 88 notas,
nôvo, junto ao Rodoviário do ?vlsta- e ,a?»ita-.se v°*
largo da "Penha. Ponto ex-I
cepcional, centrai e comer-
ciai. Chaves com porteiro,
Tel. 30-0429. (B
BOXES EM MERCADINHO —
Alugam-se a CrS 15 mil. Run
Padre Manso, 48, Madureira,

GALPÕES — Alugam-se pa-ra pequena indústria ou de-
pósito, na Rua Barbosa dn
Sllvn, 95. Próximo & R. Ana
Néri.
SAO CRISTÓVÃO — Aluga-
se na Rua Newton Prado,
prédio antigo para pequenalndüstrln, Tratar tel. 28-6006.
ESC. • CONSULT.

ALUGAM-SE salas com ba-
nheiro e kitch, na cober-
tura, com grande terraço.
Ver na Rua do Riachuelo,
333 e tratar na ATLAS S. A.
Incorp. e Adm. — Av. Pre-
sidente Vargas, 463, 13.°
andar.
CONSULTÓRIO DENTÁRIO— Alugo em Copacabana, an
dar terreo, manhas de se-
gundns, qunrtns e sextas-íel-
ras Telefonar depois das 14
horas, terça, quinta-feira e
silbado: 57-5122.

CENTRO — Alugam-se salas
com banheiro e kifch. Ver
na Rua do Riachuelo, 333
e iratar na sede da ATLAS
S.A. — Inc. e Adm. —
Av. Pres. Vargas n. 463,
13.° andar.

CENTRO — Alugamos con-
Junto 312. Travessa do Paço,
23 — Edifício Erasmo Braga,
com 2 salas, saleta e banhei-
ro completo. Tratar CIVIA.
Tel. 52-8166.
ESCRITÓRIO — Alug a-se
vaga c| pessoa recado, o] tel.
Av. Rio Branco 277, Gr. 803.

preço de ocasião. Avenida
Copacabana, 542, ap. 802. •

ATENÇÃO
COMPRO

1 piano — 57-5664. Pago •
à vista, particular.

ATENÇÃO
C0MPR01 PIANO
Avista -45-1130
Vejo e resolvo hojo^

ATENÇÃO

COMPRO
1 PIANO — 52-7589
Qualquer estado, à vista '

ATENÇÃO

Compra-se
1 piano: 57-0960

Urgente — à vista ;:
ATENÇÃO M%

COMPRO
1 PIANO — 57-15.98/;
Solução rápida hofáviã

COMPRO
I PIANO ;|

Tel. 57-5664 >
Particular 4 particular •-.

PIANO ALEMÃO^
Ed. Seiler .':;

Apt. nôvo. Vendo urgente,' Ur
3 pedais, cordas cruzadas. 88'-"''
notas, modelo luxo, ótima x.
sonoridade. Av. Princesa Isa«- Jíbel, 226, c/2. Túnel Novo. -,.~

MATERIAL DE ^
CONSTRUÇÃO
AOS COMPRADORES de ma- VS
deira em geral — Oferece.?-.-'"
mos ripas, tábuas calbros — -"'
tacos e madeira em geral —'¦"''
Tratar com o Sr. Severlno .¦•
pel03_tjls.:_28-4985 e_26-217X /-
AREIA Guandu, 3 90Ò; pedrij y

SALA para consultório mo-
dlco, com telefone. — Pça
Saenz Pefla. — Informações:
38-5636 e 48-5825.
SALA GRANDE p. escritório' .— Aluga-tje no Centro, comi8000! tijolo, 28 000: cimento,
83 m2 e banheiro privativo.1500- Retiro entulho. 22-8727." ¦
Ver e tratar: Av. Marechal!!.*7-42»-
Plorlar.o,
Seabra.

38. Edifício Santos

SALA DE AULAS-Em Copa
cabana e na Tijuca, procuro
uma - Tel. 25-0115.
TRASPASSA-SE contrato de
sala com 2 tels. — Av. Rio
Branco. Tel. 22-4966.
JÜOJAS
ALUGA-SE uma loja com es-
critório, com 120 m2, na Av.
Londres, 204. Bonsucesso. —
Telefono: 30-5755.JACAREPAGUA — Aluga-se

ótima casa c| 2 qts., s., cor-
redor, banheiro e cozinha,
quintal. R. Baronesa, 810 c|
11. Chaves ao lado c| 9. —
Praça Seca Tratar na Av.
Nilo Peçanha, 26, 7.° andar,
s| 701, com o Sr Paulino. —Aluguei 50000.00. Exigem-se Riachuelo, 333 e tratar na

CIMENTO P. e M. nôvo,
pôsto_obra._34-7990. Sylvio. '
DEMOLIÇÃO DE LUXO: %Tijolos, lajeotas, basculante»,
portas, Janelas, telhas de vi."
dro, lajeotas de vidro, azu«
lejos, gradll e portão de gaV-
ragem, 3,20 etc. Barão Mesi
quita, 13-1. '
VENDE-SE grande quantlda-''
de ds tábuas e caibros cont'
pouco uso. Ver e tratar na
obra do Largo do Machado,
29. Dr. Abram.
VENDE-SE íerrnmentns de^
obrns 22 pás, 29 picaretas,-3ibombna sapo, 2 mangotei -
etc. R iustlno de Sousa n."
148. Areia Branca — Est. do'-.
Rio. Procurnr Sr. Vicente

CENTRAL
ABOLIÇÃO

CENTRO — Alugam-se lo-
jas e sòbrelojas. Andares Hnrdf'_
inteiros. Ver na Rua do C A S AS D E

, , ATUC . . . MADEIRA
sede da ATLAS S. A. Inc. Pré-fabricadas, monta-

c-^a „,„,-_, e Adm. — Av. Pres. Var- mos em seu terreno por
snln. dependências R?!SÍln« Afá \7Ü ?nA,T |P™COS 

econômicos em pU-
Vasconcelos n. 375. cl 3. :____ ^UJ' IJ' allugl' |nho e em peroba. — Rua

Alugn-so. Estradn Ferreira França, 546 - Pa--
rada de Lucas. -,;

ALUGO um quarto a rapaz LOJA —
solteiro ou a moça que tra- Vlcente Carvnlho, 400-B. —
bnlho fora. Rua Barbosa da Trntnr 30-3013
Sllva, 93 — Riachuelo. """
ALUGA-SE np. c| saln. dois
qunrtos, banheiro completo,
cozinha, area, Rua Pedro do
Carvalho. 120 bl. B, ap; 405.
Chaves c] o porteiro. Tratar
Org. Delta, Rua Arquias Cor- LOJA— Aluga-se, 20 mil.
deiro, n. 316, sl 304, Méler. Cordovil. Tel. 48-1678.

LOJA -- Estácio. Grande
ocasião, para artigos homem
ou joalheria, consertos etc. -
Contrato 5 anos. Aluguel CrS
10 000.00. Ver e tratar Sr.
Samuel Rua S&o Carlos n. 7

OLDÃ
Vende-se 25/75 é*-»

30/70 — 52-9820 —v;
42-7562. (fSf

I :.
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6 ___. s,o cnd„ Jornal do Brasil, 6."-feira, 17-7-64

Serviço de Utilidade Pública ra fins raçolare». Tratar oon_I)Mltns lg ap, m g.» an-
Sr. Rafael, das O ji» 11 Çi[fl„r >fc|, 21-lOM.

wh
UTILIDADE
PÚBLICA

PROFESSOR
tro

cantato. Oon-TEUJVISAO G.K. 2.." m_(f- | vitrola
Tel. 43-0201). H: 18 _s|non.H-a — Pouco uno, oom Thorew*-

12 horM* Icnn-HJIe remoto, mnrfini,
VENDEM-SE 33 cartolras pa-1300 000,00. — Run Senador
w.i ^-t-vt _", __>-"*-".111 t»___a Tt-r.i Ai* _*-r_*m . __.- * *,

I'1-lllps
D?'-67l)0

t,-discos I

na Av, I'r<"fident-» Vargas n
446, «1 2 203,

ART. 99
GINASIAL EM 1 ANO

Novas turma» das 0,30 ks
11,30. dos 18 ks 30 • dns 20
às 22 horas — INSTIAUTO
OOMBROIAIi BRASIL — Rua
Uruguaiana, 114 • 11«, 1.°,
l.o o 2.° «ndarea.

TELEVISÃO 21", USA, mar-
fim, cine 4 oanai.i, vendo ou
troco. Fac. transporto. Av.
Henrique Valadares, 17, «Jl.

801. • 
•fBliBVISAO Elotronlo 23 pl
240 mll, Philco pl 90 m.l.Ze.
nlUi pl 85 mil, rhUco Predl-
ta pl 190 mll e outras; av.
Clomt.1 Frelro n, 170, sj 002^
TV 17" 110" portnrtll,. mo-
derna, urg. Rua Evarlâto dn
Volfta 47, ap. 706

Dactilografia
Em um mês — N»o paga

Jóia. — Diploma no fim do
curso. INSTITUTO COMER-
OIAL BRASIL — Rua Uru-
gualan», 114 • 118, 1.» • 2.0
andares.

RÁDIOS E
TELEVIS6E5

TELEV IS
Compro mesmo parada. —¦

Pago melhor preço. Chamar
37-3010 — Sr, JOSEF1I. Atou-
çfto: Também troco, tonho
tôdas as morcos: Philco — OE

Philips — S. Elotric — Ad-
mirai «te. Fnclllto largos pa-
gamentos sem Juros, — Quorl
avaliar a auaTV? Tcl. 37-3010 jSr. JOSEI-l. Quer alugar?

Chamo Sr. JOSEFH 37-3910.
Quer consertar? — Chamo
37-3010, Sr. JOSEFH, feri
atendida na hora — Tam-
bém geladeiras o toca-dlscos

MOVEIS
5BSIIALUGO <_>• BrtlKlíi mobília,,

l.do. Tol. gelad. SOTIC. Til.
I 37-lflU).
,VENDÊ-SK'üni'iv"sal_ de '«_.
tar Chlpandole embuia. flua
Repúbllcn do PorUj 113, ap,
1201. Tcl. 37-9208.

TELEVISÕES — Ph 11 co, « tudo qu« represento valor —

WlnHsor. RCA, S. Electric, nr"h,M"'

17 e 21 polegadas, a pnr-
tir de CrS 83 000,00, per-
feitas, estado de novas. —
Tel. 22-5700. Rua Senador
Dantas. 19, sala 205 — Cl-
nelàndla.
TV PHIL-.S 1002. impecAvel,
marfim, 230 000 ou troco por
TV de menor va.or. R. Ro-
dolfo Galv-io. 72-10-!, depois
dna 1» horns.

CAKROS ROUBADOS
Acro Willys — 1962 — gelo — placa OB 24-19
Aero Willys — 1960 — azul — placa GB 75-31
Aero Willys — J 962 — preto — placa GB 16-64-71
Aero Willys — 1963 — preto — placa GB 19-54-15
Aero Willys — 1963 — preto — placa GB 18-73-51
Aero Willys — 1962 — grená — placa GB 18-52-54
Aero Willys — 1963 — verde-claro — placa DF 1-98-25
Aero Willys — 1963 — gelo — placa GB 20-64-27
Aero Willys — 1963 — azul-noturno — Licença Especial Piracicaba
Aero Willys — 1963 — preto ->• placa GB 18-80-82
Aero Willys — 1963 — branco — placa GB 13-29-27
Aero Willys — 1963 — chapa bronze 9-04-09
Aero Willys — 1964 — grafita — placa RJ 1-91-48
Aero Willys — 1963 — azul — placa GB 18-95-84
Aero Willys — 1962 — bordeaux — placa GB 18-22-62
Aero Willys — 1963 — azul-noturno — placa GB 39
Citroen — 1949 — preto — placa SP 1-02-75

Caminhão ScaniaVabis — 1963 — azul-claro — placa RS 1-26-34-97
Caminhão Chevrolet — 1939 — verde — placa GB 6-09-06
Chevrolet — 1952 — preto — placa GB 4-91-87
De Soto — 1941 — preto — placa GB 5-89-59
Dauphine — 1960 — cinza-chumbo — placa GB 21-19-51
DKW Vemag — verde e gelo — placa GB 16-48-15
Dodge — 1952 — cinza-claro — placa RJ 11-18-78
Dodge — (camioneta) — 1951 — azul e preto — placa GB 11-17-13
Jardineira Wi?lys — 1963 — azul — placa GB 18-30-00
Jeep Willys — 1962 — cinza — placa GB 21-37-70
Karmann-Ghia — 1963 — azul e pérola — placa GB 19-55-65
Kombi — 1963 — verde-claro —- placa SP 20-45-88.
Kombi — 1964 — verde — placa GB 10-93-72
Kombi — 1963 — verde e cinza — placa GB 21-39-62
Kombi — 1963 — cinza — placa GB 19-97-92
Lambreta — 1958 — amarela e preta — placa RJ 42-68
Lambreta — azul e branca — placa GB 41-09
Rural Willys — 1962 — bege e gelo — placa GB 16-98-82
Rural Willys — 1963 — azul e gelo — placa GB 20-66-45
Rural Willys — 1964 — verde — placa MT 5-52-43
Rural Willys — 1964 — azul e gelo —¦ placa GB 21-54-24
Rural Willys — 1963 — azul e gelo — placa GB 14-96-69
Rural Willys — 1962 — verde — placa RJ 10-53-78
Rural Willys — 1963 -— azul — placa SC 27-95

Rural Willys — 1963 — azul — placa GB 14-22-46
Rural Willys — 1962 — marfim e cinza — placa GB 68-54
Rural Willys — 1963 — cinza — placa GB 11-82-39
Rural Willys — 1964 — branca e verde —• placa SP 17-41-11
Vespa — preta — placa GB 6-36
Vespa — 1962 — cinza — placa GB 41-78
Volkrwagen — 1960 — creme — placa GB 2-32-52
Volkswagen — verde-berilo — placa GB 3-33-10
Volkswagen —• 1962 — verde — placa SP 14-35-60
Volkswagen — 1962 — verde — placa DF 2-52-27
Volkswagen — 1964 — verde — placa RJ 19-68-81
Volkswagen — 1963 — azul-gôlfo — placa RJ 6-82-52
Volkswagen — 3962 — azul-gôlfo — placa RJ 27-37-69
Volkswagen — 1963 — verde — placa SP 70-75-70
Volkswagen —• 3960 — bege — placa GB 1-62-52
Volkswagen — 3961 — vermelho — placa GB 21-93-76

Qualquer informação sobre a localização dôstes veículos poderá ser dada
para o Serviço de Utilidade Pública da RADIO JORNAL DO BRASIL-Banco
de Crédito Real, pelo telefone 22-1519.

Solicitamos aos proprietários de veículos roubados, que estão sendo Irra-
diados pelo Serviço de Utilidade Pública, que comuniquem para o telefone 22-1519
tão logo o mesmo seja recuperado, para evitar que uma nova irradiação possacausar transtornos ao seu verdadeiro dono.

I
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ALTA -FIDELIDADE «4. con.
trole de graves e agudos. 11
válvula*., varias ondas, plck-
up automático, controlo ele-
irônico, desliga totalmente
quando acaba o prosrama;
garantia de 6 meses, Vendo,
motivo de viagem 95 mil: Av.
Atlântica, 3 308, ftp. 1. Tel.:
27-1187. Facilito transporte.

THI_HVIS/lO Zenith 23", USA*,
pouco uso, som frontal, »ô-
bre rodas, mod. 1963. Vendo
urgente. 300 mll. Av. Cop»"
cabana. 610, loja 7.

A VISTA — Compro TV,
eom defeito, pago até CrS
80 000,00. 49-8515 e 49-0824,

problema,^
TV Admirai 23 p.
.Controle Remoto longa dia-

tftnoia. Sem ilo, mod. Conso-
le, marilm HI-FI, rotativo ...
célula foto-elótrlca. . Vendo |||
urgente. Av. Princesa Isabel,
220 ,c/ 2. T. Nôvo. _______
.TV Philips 21 p.
Funcionamento períeito —

Imagem de cinema nos 4 ca-
nais. Vendo urgente. — Av.
Princesa Isabel, 226, c/ a —
Túnel Nôvo.

MÓVEIS
TELEVISÃO portátil GE, 19
pol., 1864, pouco uso, antena
ttieseóplca, llndisnlmo, 290
mll. Av. Copacabana n. 610,
fundos.

predita,30C "

APARELHOS de tolevisôc- —
Philco e Standard Eloctrto
na embalagem. Dlverros mo-
deloe, garantia Integral da
fabrica. Rua Evaristo da Vel-
ga, 35. sala 1012. Tels. 22-6017
e 32-2156.
A VISTA — Compro para
uso próprio 1 TV. e 1 gela.
delra, cubro qualquer ofer
ta. 36-4818. '
A DINHEIRO — Compro
pago hoje. ótimo preço 1
TV e 1 geladeira — 37-1504.
ALTO-FALANTES — Vendo,
por Cr$ 150 000,00 (cento i
cinqüenta mil cruzeiros) dois
altos-falantes de 15 polega-
da«, novos. Importados, Jen-
sen Flexalr Woofers. com res-
posta de 16 « 2 000 C. P. S.
— Praia do Russel, 388. ap.
301, 3,« andar, só das 11 às
13 horas.

TELEVISÃO I-il!_o,
marfim, está, nova, 300 mll.
37-3760. Uma peça docoratl-
va. Av. Copacabana. 810;51ú
TELEVISÃO"põrtátlí GE ame
rlcana, nova CrS 180 000,00 —-
outra' de 23" na embalagem,
garantia de 6 meses Crt 
320 000,00 — outra Emerson
americana rayban 21" CrS
175 000,00 — outra Admirai dc
17" Cr* 90000,00 — Ipanema,
Rua -Vise. de Pirajá,, 452, sub-
loja 1 — Eletrônica Klystron.
Tel. 27-0939.

ATENÇÃO — Vendo lindo j
dormitório, melo Luis XV,
cm madeira masslça, côr cia-
r» e uma sala de Jantar lgual|
est&o como novos, preço ra-,
Koável. Juntos ou separados;
Rua Haddoc-. Lobo 338-A. '

TELEVISÃO E RADIOVITRO
LA lindas, vendo as 2 por Crt
200 mil — Perf. func, urg
por mudanç* — R. Bulhões
de Carvalho, 238. ap. 802.
TV TELEKING — 21".
mica. 115 mll — 57-0322.

fór

TV ADMIRAL 19 portátil -
Vendo nova — Tel. 36-6328.

Golpe contra a ganância
* MÓVEIS SAN MARCOS

Vende com 100,; maLs barato que
qualquer estabelecimento do gê-
neio. Pronta entrega.' O miipr
mapazin de móveis e estofados do
E. da Guanabara. Ver para crer.-

MODELOS 1964 — ESTOFADOS
Maravilhosos sofAs-camas su- .

perluxo  a 31900,00
Riquíssimos soíás-camas em

vulcouro  a
Colchões de molas superluxo a
Boliches com escada mágica .. a.
Camas turcas  a
Soíanetes cm riquíssimos pa-

dronagens, c' mesinhas la-
terais extensivas formando
cama, última novidade .. a 64 900,00

MÓVEIS
Sala de Jantar ultramoderna

em marfim  a 82 900,00
Dormitório de casal ultrnmo-

derno, em legitimo marfim
ou-caviuna  a 138 900,00

Guarda-vestldos com ou sem
sobrado, de 2. 3, 4, 5, e 6
portns, em marfim ou ca-
vlúna  a 49 900,00

Móveis de fórmica, superluxo e centenas de
outros tais como: bureaus, estantes diviso-
rias, móveis e armários de copa, cozinha,
berços, abajures, lampadários, salas e dormi-

tórios clássicos e modernos etc.
TIJUCA

Das 8 às 19 horas
Telefones: 34-0437 — 54-3957

RUA BARÃO DE MESQUITA N.° 469

Salas e
Dormitórios
O menor preço

da praça
Dormitórios Rústicos me-

xicnnos 6 peças. Por mès!
4. mil —- à, vista: 70 mil.
Salas de jantar. Por mês:
4 mil — à vista: 70 mil.

IRAJA — Av. Monsenhor
Felix, 538-A.

ABOLIÇÃO — Av. Su-
burbana, 7 420. ¦•¦

BONSUCESSO — Rus,
Cardoso de Morais, 218. ,1
ENG. DE DENTRO — Rua
Adolfo Bergamini, 325.

TIJUCA — Rua Haddocl:'Lobo, 47.
CAMPO GRANDE—R_-

| Viúva Dantas, 60-D.
RUY MAFRA S|A. "

Vendo sem luxo para ven-'
der com economia (P.«

e

SERV. PROFIS.
DIVERSOS
AOS SRS. COMERCIANTES
c Industriais! — Despachan-
tc-Oílclal do Estado do Hlo,

icom 15 anos do trabalho ní%
I repartições pública-, aceita!os seus serviços para o Mu-
nlcipio de Duque de Caxias>e adjacência... Cartas para
o n.° 7 015, na Portaria dês-
te Jornal.

ALTA FIDELIDADE — Modê-
lo 1964, de luxo. marfim, c]
grave, médio o agudo, sepa-
rados. acls chaves de contro-
le toda automática. Custou
Cr$ 340 mll, vendo com nr-
gência, 95 mil. Bua Taylor
n. 31. ap. 624 — Lapa-

TV GENERAL ELETRIC 17"
amer. de mesa, ótima imagem
e som, 95 mll. Av. Copacaba-
na. 337, ap. 901.

ATENÇÃO — Agora compra-j
mos móveis usados — Pre-;
cisamos de grande quanti-
dade. Dormitórios e salas
de jantar — Chipendale,
pau-marfim, rústicos e colo ,., .........• • _. ..-1., «4 PJ jj lOAPEIRAS giratórias — T'a<mais. Paga-se o vaior ma-|i^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^i| /emo.. substituição de molas
•_ í-.J-— _;„:,*... „m' ^^^^^ ——^——»!qUeijrada_s. Tel. 25-9033.

ximo e atende-se rápido em chipendale _ pormitóno.só esta semana. Tudo dactilografia. esBedaca.
-.i.-ilmiAr hairrn T(>lpfnnP!?nar0T>»_;^ £?Í!L uS,t«-aCni P*51» metade dos preços!- Aceito serviços. Praça Pio
qualquer OairrO. leieiOlie ça. Vendo barato Junto, ou normals Depôsit0 das fà-;x n.o 78. sala 811. Telefon»
32-5929 BBS^!^,;1^^ Por motIvo de ot-à _^m_____^__S_»_ - *W*M
Jí J7Í7. WDOI.XllTc.RIO marfim B. rou- . GruJ)ns estofados c! sofá- EMPREITEIRO — Oferecs

cama em vulcouro e 2 pol-serviços tíe reforma de casal
tronas. De.CrS 170 mil p| ?,"„??• ?,,?« "rn21!5üe^<c.?™er*-
OS 8*> mil. Sr.fA--.__mn nio. S1J-'sÍ..oh^" far- Mátl° -

ALTA PIDBLIDIADE, modelo
1964. superluxo. automática,
3 rotacóea long-play. Custa
Cr» 480 000,00. urgente, CrS
80 000,00. Rua Sfto Salvador,
38, ap. 106. Entrada pelo la-
do esquerdo do edlficio. Te-
lefone 45-3012.

TELEVISÃO PHILCO 21" —
Marfim, com os pés pretos,
som e Imagem maravilhosa.
Vendo ursente e barato. —
N.B.: êste aparelho esta ro-
almente em estado de novo.— Bua Bar&o da TOrre, 691.
ap. 101. Somente depois das
15 horas. ___^__
TELEVISÃO WÍndsor d_T_l[48-455_."

704 — Mndu-

pendale, claro», para meu
uso, com urgência e uma
geladeira. Pago bem. Tele-
fone 48-0148.

CONJUGADO. 21" america-
jí-u toca .disoos ilonig-ipay,
otlmo funcionamento, 150
mll. Rua do Kosario n. 172,

ala 201.

poleçadas conjuüado, com ra-ivTFNf,AO,  Comnrodiovitrola, movei de marflm|A1*-IY''AiJ- — ''«"'P"
de luxo, tubo de Imagem comjurgente, Por favor, telefo
garantia de 1 ano, aparelho de ne para 28-7649, que com
valor de Cr* 900 000,00 vendojpraremos seus móveis de

COMPRO TV portátil.
Pago hoje. Tel. 57-1596.
COMPRO 1 TV ei geladei-
ra. Urgente. 57-0960.
COMPRO TV. radiovitrola,! fx9^

ATENÇÃO -Compro mo- J»$J j^
veis de quarto e sala de:r(,lrll  _ .. 
jantar, modestas ou Chi-jjggjjj^ggjg^—^jjj^jjj; CrS 8'í mil. Sofá-cama mo_. „_-_. «¦-« ... 

^^ ^^ marfim ou ca-
viúna' e uma sala igual,
em esfado .novissimo. ven-

 - —,do urgente, p! preco bara- ,, _ ;„ .,,-,- , ¦-,,.• •
ATENÇÃO — Compro mó- tissimo. Junti ou separa- "j--5, avulsas -a c.r* J.8 m«- ^^^Sf^^W^SU?veis usados, preciso grande dos. r. h. Lobo, 303-C. |Modernos sofanetes dc pu-i^ 3.«^VÍS:£-SL"^V"#

quantidade dormitórios, m-IdõrmitohIõ^^TT;;T„ST.!r-a.','"lca.e.sPum-'* «<>m aimo- escrita atrasada. Av-d*-
fa jantar. Urgente, chipen-
dale, pau marfim, rústico.
Atendo na hora, qualquer
bairro, pago o máximo. —

em alto luxo. vulcouro la- GANDA _ Sen.,;0 especial-vavel. de CrS 120 mll por;ES(i0. na distribuição de im-
Cr.S 58 mil; lindas ppltro-lpre_.ee.. Jornais, prospectes.

... r-.- in rm.?-wí^-^Síi fadas sóítas, transforma»". Sãs; aceitamos, solução rôpl-
ou sSarado™ um" éeiS-jíno em confortável cama.K °r^)mt° «™ «"?p^
Phltoffmulto Tratae,lap_-aícom mesinhas de fórmica I g«°i^j______™.:_.^!^-desocupar lugar. Rua Bar&o rias laterais, de CrS 140 000 ESI OFADOR — Grátis. Iel.
de Mes<iulta. 1043. _!por Cr$ 68 mil. Sala de •________

jantar, em fórmica ou ma- LUSTRADOR móveis a dran-

com garantia por Cr$ 350 OCO.
Rua Joaquim Palhares 101-A
Estácio dc Si.

e 3TRANSISTORES 1
fxs., Mitsubishi, Crown e
Wilco, Largo de São Fran-
cisco, 26, s; 224, Edif. Pa-
triarca.

sala ou de quarto. Chipen-
dale. Rústico, pau marfim
ou Luis XV, usados. Pa-

DORMITÓRIO E SALA RÚStl-
co. Vende-se. Preço de oca-
sl&o e um dormitório Chipen.
tlíile, tudo em perfeito estai-
do. Rua Santana, 198.

deira, modernissima, com^1-0- R«»i° 30-53.6 - Sr.
buffcte-bar, mesa consòle^r"'.
ou elástica, cadeira c! es- OBRAS — Reformas, pintu-

iras, alvenaria e qual-iuer bis-tofados em rulcacouro «SE^i-StaS serv; bonito .
220 mil p[ CrS HO mil. —garantido. Te..-.. 31-3120 ou
Dormitório p! casai. mo-|3l-3l07 — Aires.

dormitório moderno para ,
casal, vendo por CrS 130 000; :

mt i.hU XV usados Pa- * uma sala de jantar igual -.,-—;.-- t ¦-¦ . -r-.-¦- —  
2,míw » mUtmn At'*ii_1» P! CrS M M0- )uutos ou «'** ?e,° 64, c' armari° * VOt- PINTURAS E REFORMAS —
gamos o máximo, menae- pttrBdos. Rua Haddoc'.; LOboltas, cama conjugada, co-Executamos ci rlpldez. Tel.
\?V "aT Pr^ngm qualquer n-0 339.A. moda coxijugada. quadro c|22-8e27áe -12-0733, Si\ Joio.
ÇülT?--—:??'^__r™."'-649• __|_>OR_íir_>R.IO OHIPISNÍDALE,lespelho, cadeira OU ban-PA11A CÕNSTRÜÇAÒ^e pfn-
ATENÇÃO — Compro mó-imaclço, claro, de casa'., com-lqueta, de legitimo pau- turà em ?.-_!. chame Po-
veis usados, de prefcrènclaPleto, em estado de novo, e marfim cl caviuna. de CrS nies. Tel. 54-3783. Serviço ga-

| TRANSISTORES J, 3 e 3 modernos. Pago bem. Teljum^j-^a <lej.v.vtar Jivn^ími390 n,n _.j 183 m{_ outros rantido.: Orçamento sem com-
Mitsubishi. Crown CJ48-7297 ou 22-0194.e-jç^mesmo_Par»do_37-20l4. ^viico. Rua 7 de Setembro.Rodrigues.

COMPRO TV. portátil. — 75. si ]07, Lúcia Importa-'^
Pago hoje. Tel. 37-6603. Idora Ltda.
CONSI-RTOS — TV, Hi-Fi
transistor, gravador. Telefone
2S-5057.
COMPRO televisão, radlovl-
trola, toca-dlico, gTavador. —
V».so bem. Tel. 34-3855. Al-
berto^

T_ELEVISAO americana, luxo,¦ultramoderna, 21 polegadas,
tela Ray-Ban. Verdadeiro ei-
nema. custou 580. Vendo p|
220. Barata Ribeiro 1051404.

OOMBRO gnwador, televisío
e rádios, mesmo parados. Te
lafone 28-8382.
ELETROLA — Vende-se ur-
gente uma marca Mullard,
côr marilm e cavlúna, toca-
discos Philips, com 3 rota-
ções, com capacidade para
12 discos, possante ràdlo com
3 faixas, pegando nltldamen"
te o exterior. Som estereofô'
nico. em maravilhoso móvel
modernlsslmo. N.B.: estu rc-
almente em impecAvel esta
do de conservação — Tratar
na Rua Joaquim Palhares,
112, casa 20. Estácio de Sí

TELEVISÃO americana, luxo.
ultramoderna, 21 polegadas,
tela Ray-Ban. Verdadeiro cl-
nema. Custou 330. Vendo p|
150. Tel.: 27-1167. Urgente.
TELEVISÃO PORTÁTIL —
duas perfeitas, 150 t 170 mil.
Av. Copac. 610Í..04;

se móveis usados: Salas,
dormitórios Colonial. Chi-
pendale, Cavlúna, Marfim
L. V. Império e Rústico.

ét%%'mstZ. _mÇqu_í^í ^o^nlTrlTò^r- W âeca^í^siiíq Inis" xy!: ^XJçrTiirülmt.

TELEVISÃO Emerson de 21'
moderna, fórmica, perf. nos
4 canais, urgente, por 175 mll
cruzeiros. Rua Bèia n. 113-B,
S&o Crlstóv&o.

GRAVADOR de pilhas, por-
tatu. TÇ-300. Tel. 22-0000.
GRAVADOR tUtlmo tipo, Ja
ponés, portAtll, nôvo, de pt
lha. 120 mil. Tel. 27-9651.

Sr*ímt??ou --e*nraloTe_=rôm4ei«lc CrS 260 mii por Cr$ m taSjgij£ ^-3
_!)çòn\1nv".;ni^ Rua Had^mil. de 190 p! 85 mil. Ca- "JTlECO -*£««¦««;

ATENÇÃO — Compram- dock Lobo. 181 -mas para solteiro, de pau;P?r-|-'l"««c»• Raspa-se para —ãi marfim, a CrS 15 mil; col-j^ra; serviço garantido _
-Mr _.*__'-_ .i_ i_- .......1...^ íirMTOpntAs <ípvr\ _>nmi_rn.DORMITÓRIO Rústico, de ""V ¦¦"¦• » "."f *" »i.'""*"l#w__«_i-_.««'_i_;-í'í«ii „„,„„-«casal, em ótimo estado. Cr? chão de molas, superluxo,!Orçamentos sem compro-

45 000,00, e uma sala de Jan-:c! lados p] inverno e verá o, miss os: tr. pelo telefone:
tar. também Rústico. Cr$10 anos de garantia, Crji??^9"'5"'"-•10 000.00, Juntos ou separa-,22 mil. Mesa de mármore.iVEJÍÈZIAXÃS,' reformas c_-

bairro. Retiro mas >págo 555^5^^ e! ouro folha, a CrS 12 miL Augusto;
na hora. TeL: 22-0967; Sr.l^.rü—^^âo^o.S?'^1^^
Mendes. Ii«nt.»r /i-. m^mn v.,_i_ tn-iCr.S 8 mil. Mesas-de cenJJantar do mesmo, vendo tu-

rados. Haddock. Lobo, 20C.AVÍSO — Preciso urgentel^ "O jnll. Juntos ou sepa-
de dormitório e salas mn-;

tro, pintadas a mão, a Cr$
6 mil. G.-vestidos avulsos
ci ou s| sobrado, e quanti

DETECTIVE

VENDE-SE uma radicvitrola
pau marfim, 40 mll cruzei-
ros. Ver Rua P.trA 262, casa 7.
Praça-das Bandeira

df-rnu". «u rhlnendalp eli;. DORMITÓRIO Chlpend., ca-',c| ou 5| soDrauo. e quanu- ,,.,:..,
rn< --imnlK «• rnniurâ k'- "'* Chlpend. confl. do- dade de outras pecas avul- J A I M t
ü™,' ^ 

*-£.-r.S"ari.« *? Ks socupar lugar. J.uitos ou ss- sas. Traça Onze n. 445-A. Investigações particnlaies
?^_^ liíTf ««V í pnratío^. Haddoclc Lobo, 2C0. Est» praça fica na Aveni-! Longe prática e amplas ie*!!ví?r._"ele.Ion*r P?.1.». dormitório Rústico, cr.-da Trcsidente Vargas, an-íferénclas — Uruguaiana n:

sal; 43 mll, sala rústica. 3ü tes da Central e à direita|33. sala 720 — Tel. 43_53í.
mll, Juntos ou separados. —|de „„eni vem da z. Norte.l

28-7649, c{ o Sr. Flávio.
ATENÇÃO! Móveis de Jaca-
rc_tKià. diretos da f&brica
Pronta ent»ega, cadeira me-|cqpar. lugar.
dalhio, Sõ mll; mesa redon- oitTTPO FSTnF^Tin Íí".-da, 63 mll; cadeira mlnelrl-out,ro 1-alU**"" «Ei-

VENDO TV Invictus 21", em
perfeito funcionament-o. CrS
90 mU. só hoje. General Dio-
nislo, 11.

ca, aparelho de solda oxlgê
alo completo. Tratar na Rua
Sllva Rabelo, 10, com Vitor.

SÍTIO RETIRO FELIZ ^-^\&
(RIO—PETRÓPOLIS)

Local para veraneio. Já existem 128
residências. Água — Luz e condução à por-ta.-Ambiente estritamente familiar. Infor-
mações Av. Rio Branco, 9, sala 101 — Tele-
fone: 23-4602, das 11 às 17 horas. (P

COMPRESSORES
Vendem-se- usados, para

refrigeração. Tratar com o í?v,«ir„v_._--.vxíí .,<=,. rimirfn i.. T3t« -D—... lUNDERWOOD escrev. Ven-Sr. Gilberto. Av. Rio Bran- Uo 3o mil. sete Set. 8a sa-
co, 110, l.° andar — Dep.; ia 1002;

A. DIVERSOS
cní 400 000,00 — Preciso ur-
s.nte de telefone (qualquer
linha). Resolvo na hora. —
Cartas para 01172. na porta-
ria deste Jornal.

MAQUINA de lavar Bendix,
Bupcrautom.. moderna, eco-
nomatc, 8 meses de uso, ur-
sente por 3ã3 mll carneiros.
Bua Bela n. 113-B. — S&o
Crlstóvfio.

COMPRO urgente, pago 350
mil adiantado, telefone qual-
quer Unha. Cartas pl 01403,
na. portaria déste Jornal.

MAQUINA Over Loock Yama-
to, hvbrlficaçfto automática.
Vende-se, 5 000 pontos, à vis-
ta. Rua Oliva Mala, 118
Madureira.

GRAVADOR — V. M. vendo,
140 mll. pouco uso - 36-6328,
PARTICULAR vende ridio OÊ
— Polaris. P.M., perfeito es-
tado. Crs 50 mll. Tel. 37-6654
RADIÕVÍTROLA HI-FI

VENDO um Hi-Fi. Cr* 1õ 000:
TV 21", pouco uso. 195 000.
Av. Copacabana, 583-303,
VENDO — Tv. RCA, 21". usa-
da. CrS 100 000,00 — R. Se-
nador Jaguáribe, 18, casa 6— Rocha.

Haddocl: Lobo. 2C0 - Deso- |^^^IA 15, omro S/U60
22 mll, urg.. desoc. lugar.
R. 19 Fevereiro 67, ap. 201.

nha. pi cachimbo, mesa ho-
landesa, arca de todo tama,
nho, cm Jacarandá e decapê,
canapé, sofS, Pernambuco,
cama marquesa. ÍO mil; ban-
co Rúst-lco, r-frccmler, aberto
até às 02 horas, Rua Domin
go» Ferreira, 41-A. 57-6600.

VENDO 1 máquina portátil
«STOjSnS Ve? _________ Vendo por apenas 145 000 cru-

•írTsSSsg " --— ____a__t___-_ meiros, belissimo aparelhoOLIVETn de escrever Let-dB ajt,, ]ux0terá »| nova
57-0222.

102 000. Tel.:

REMINGTON CARRO 24 pol.
Oferta Venftnclo Flores, 506
ap. 401;

de Compras. (P VENDE-SE duas máquinas de

super moder-
na, som orquestral, toca-dls-
cos Philips automático, ain-
da com o certificado clc ga-
rantia da fabrica. Vale 3 ve-i
zes mais. Tel. 32-9687.
RADIOVITROLA Philco, mo-
derna, toca-dlscos long-play,
ótimo funcionamento, 80 mll
Rua do Rosário. 172. sala 201.
RÁDIO PHILCO Júnior

TRATOR
Aluga-se D 7. Cle-

ber. Tel.: 30-3286.

escrever mM e Facit. perfei-1 transistor portátil, nôvo s|to estado. Av. Copacabana n.o
610, sl loja 214.

ENTREGUE a administração MAQUINAS de lavar, mo-
dè eeu Imóvel a uma organi- dernas: Bendix, Thor. RCA¦<_aç&o e livre-se de preocupa- em perfeito funcionamen-
ções cl Inquilinos. T. Rua to — Vendem-se urgente, a
Arquias Cordeiro, 316, «/ 501— Méier.
TELEFONE 37 — Residencial,
troco por 25 ou 45 ou vendo
melhor proposta. Tratar com
Dantas. Tcl. 23-1951.

partir de CrS 80 000,00
Rua Senador Dantas n. 19,
sala 205 — Cinelandia.

T3LEFONE — Troco 46 por
25 ou 45. Telefonar para
25-5284, Gabriel.
TELEFONE — Estação 45 —
Vende-se. Base CrS 800 000,00,
— Rua Visconde Uruguai,
3?6, çj 1 — Niterói.
TELEFONE — Vende-se Jun-
to com o negócio de cônsul
tório. — 22-4966.
TELEFONE — Troca-se tele-
fone 36 por 27 ou 47. Tratar
sábado, parte da manhft. —
P.ua Vise. Pirajá. 630. ap. 302.
TELEFONE — Atendo reca-
dos prof., comerciais. Tele
fone 22-5959.

MAQUINA de costura no
va, Elgin, gabinete de lu
xo, com motor e farol. Cr$
120 mil. N. B.t Foi com-
prada há 15 dias, Rna Fi-
gueiredo Magalhães, 387 —
Ap. 101^

TORJNO
MECÂNICO

Vendo, de 1500 mm, com
caixa Norton, em ótimo es<
tado. Rua Sacadura Ca
bral, 267.

MAQUINA de laxar autom.
pi 50 mil. Geladeira GE, 10
pés, p| 130 mll, ventilador pi25 mll. Av. Gomes Freire
n. 176, sl 902.
MAQUINAS de lavar a partirdo 10 mll, várias marcas, com
defeito, na Rtta do Rosário
n.o 172, «ala 201.

Alugamos, vende-

uso. P. base 25 mil. — Rua
Rosário, 172. sala 201. —
Centro.

(RADIOVITROLA 3 rot. au- il
tom. 60 mil. outra Phillips.

IDOS, trOCamOS C TO ma- Ay- Go»** Freire

Al.a-fidel idade
TV RCA VICTOR

(importada)
Vendo urgentíssimo,

CrS 60 000,00 radlovitro-
la HIgh-Fidelity, 11 vál-
vulas, 6 alto-falantes, 2
sonofletores, pegando o
mundo inteiro. Graves
e agudos separados —
Atendo a qualquer hora.
Estéreo.

Barata Ribeiro, 344,
apartamento 307.

ARMÁRIO AÇO

timo rulcacouro. Sofá-ca
ma e 2 poltronas, superlu
xo modelo 64. Está sl uso.
Custa CrS 150 mil. vendo
p! apenas CrS 85 mil. Av.
Copacabana, 796, ap.Jl202.
GRUPO ESTOFADO de velu-
do francês, sofá de 4 lugares,

Botafogo.
DETECTIVE

SOFA-CAMA de casal todo
em vulcaspuma. tecido ame-
ricano. sem costura, custou
140, vendo por 65. Telefone;Dia e noite.
27-1167.

AGUIAR
Investigações partícula-

res. flagrantes etc. 49-4821.

gavetas — 30 000.00- Av. R.
Bco. 185 — S| 605.

Nôvo, 4!2 poltronas. Custou 350 000.
Motivo de viagem, vendo ur-
gei-teip|.;3-!OO0O.s)-27-1167.
GRUPO estofado em peilea
branca, 1 sofá de 4 lugares,
2 poltronas. Custou 650. —

ATENÇÃO - Fábrica vende Yf,nd<;, por. H21 „V„er ,na ™'-a prazo dormitório a partir iV1*"»011,*808- ",?* í,*. TcI*
de 30 mll de entrada e i->.p7-U67.:-.yiagem--urgent

ARMÁRIO PARA LIVROS —
Vendo um nôvo por Crs ....
15 0000.00. Tel. 48-6332.

SALA DE JANTAR — Fero-
ba e Imbuía, estado de nova.
Apenas 30 mll. Desocupar. —
Av, Pres. Vargas 2963-A.

mll mensais. Sala c/ 30 mll
de entrada e 10 mll mensais,
Ver exposlç&o e venda Av,
Suburbana 8 751-B.
ATENÇÃO — Vendo para de-
socupar urgente cala Rusti-
ca, 12 peça... bar espelhado,
50 mll e também um dormi-
tório Rústico, em estndo d-elnòvo
nôvo. Av. Salvador dc Sá, n.°jconsol.
134. Final F. Caneca. d "

LINDA sala Jantar Chipen-
dale completa, bar todo es-
pelhado, dormitório 'igual,
estado novos. Vendo barato,
junto ou separados Pres.
Vargas n. 2 963-A.

DETECTIVE LUZ
_.  Encarrega-se de quais-SOFA FIXO 20 000, 3 pol- «rvlrn< cnnfirienclaistronas, 15 000 cada. cadeiraW1611 serviços connaenciais.

Tcie-Unclusive flagrantes. Tele-
iíone 25-6762.

de balanço: 20 000,00.
fone 36-3781.
VENDO sofá três lugares em
bom estado. 18,000, Toneleros
n. 380, ap, 301.
VENDEM-SE dois ótimos
quartos para casal sendo um
deles com cama conjugada e
cm pau marfim. Preço dc
ocasião. Tratar na Rua Aris-
tides Lobo, 44,. ap. 503 — Es-

MARFIM" — Vendo dormitó-' ____£>_ ,-
rio para casal em estado de V_SNDEMrSE sala, dormitó-

__•__ _•_ __._._,_____.'. .i ~ _•« _r*'_í i,._-... ri <_1 • m nr*\ fífif

SUPER
SYNTEKO

RASPAGEM P/CERA
uma sala de lantarlrlo em' Chipendale. maciços Q melllOr U-lO ITie-' l-Vãròs; coniugados. preço con- „..„.-, pammp«.60 mll.

SÚ, 184;

compramos
Máquinas de escritório em

geral. Financiamos — Rua
Gonçalves Dias, 89, (ala 208
— Teleíone 22-8184. (F

MAQ. OE ESCRIT.
DIVISUMA 24 — Olivct-
tl, particular compra de
particular. 22-1088. Cha-
gas,

ANIMAIS

TELEFONE — Vendo, linha
19. melhor oferta. Cartas p|
n.° 01270, na portaria deste
..'ornai.

MAQUINA Bendix, moderna,
ótimo funcionamento, 130
mll. Rua do Rosário n.o 172
eala 201.

DUPLICADOR — (Mlmeogra-
fo) — A álcool, S anos de
garantia. Preço Cr» 140 000,00
ou plano especial para pro-
íossôres. Rua México, 143.
E| 1006 — Tels. 42-5273 ou
22-7364. — Sr. Jaime.

TELEFONE 27-57 — Pre
<"iso nrg-entement*. Paga:
CrS 700 000,00. Cartas pa-
ra o n. 01271, na porta-
ria deste Jornal.

MAQUINA de escrever porta-
til, 62 mll, R. Paraiba n.° 7,
ap. 1.

MAQUINAS DE LAVAR Torga
60 mll, Bendix 85 mll, Thor 35
mll. — R. Senador Dantas,
19, ao. 807 — Tel. 22-1032

wALUCUIL-VINDA
MÁQUINA- Dl ItCIlVIft

¦ CAICUIAB
A VISTA l A . _A20

Meras • l.-_t.--!*r-i--¦*.•*. OowWík
tCO IM, OíTACAO

lod--l86,3ll-M, 4} . 4* .»l, Sl-Ut*.

FRANGAS E PINTOS New
Hampshire • Keystone. Ven
dem-se na Estr. do Rio
Grande, 1 348 — Taquara.

n, 176. s| 002.
RADIOVITROLA. 3 rota-|
ções, modernas, a partir de;
55 000,OO..Tel.: 22-5700. Rua
Senador Dantas n. 19, sala
205_-—^Cinelandia.  _
RADÍÒ-ELEafÉ.Ó-jA Standard
Electric. 70 mll. Av. Copa-
cabana, 112, ap. 603,
RADIOVITROLA aut. 5 faT-
xas, 50 mil. T-jca-dlsco 3
vel.: 25 mll. 57-2014. 
RÁDIOS PILHA — Preços
baratíssimos para balcão.
Av. Mar. Floriano n. 6, 5." t»»0* í,5^0'^,.?^» ?" f F3"nais, Cr* 14 000,00, lncluin-

do antenas e fios. Telefon»

CONJUGADA — Linda sala
marfim Chipendale. maciça,1; gavetas curvas, mesa conso-
le c| tampo vidro, 8 peças,
estado nova, multo barato,
desocupar. Près. Vargas n.°
2963-A.

Av. Salvador elu
vld-ativo, Junto

POLICIAIS — Vdo. fêmeas,
Tel. 48-2231.

CVRS. - COLÉGIOS
PROFESSORES

ATENÇÃO

COMPRO
1 TV — 57-0960

Urgente — À vista

BARATÍSSIMO - Dormitório
p| casal, em estado de nôvo,— Vendo, para desocupar lu-
gar, por apenas Cr$ 75 mll
e uma sala no mesmo estilo,
maciça, com bar espelhado,
por apenas CrS 65 mll, Jun
tos ou separados, Rua Had
dock Lobo, 303-C.

ANTENISTA
Novidade. Instalamos an-

andar, sala 6.
RADIOVITROLA General Ele-
tric aparelho muito possante,
pegando o mundo Inteiro cóm
multo volume e maravilhoso
som de alta fidelidade vendo
Cr$ 100 000,00 com garantia,
movei Chipendale escuro. Rua
Joaquim Palhares, 104-A,

MAQUINA OLIVETTI Vendo
de mesa no estado de nova,
CrS 70 000. R. Evaristo da
Veiga 83, tp. 306,

CURSO DE RADIO E TV —
Turmas pequenas, última*
vagas. Prof. Válter — 20-0152

RADIOVITROLA alta-íldeli-
dade, autom., moderara, mar-
fim, urgente,- por 75 mll cru-
zeiros. Rua Bela n. 113-B —
Sao Cristóvão.

ENSINO — Lat.-Port.. Gin.,
Adm., especial, R. M. Rangel
n.o 16S — Tel. 29-9463.

MAQUINA de escrever Smith
Corona, portátil, elétrica —
Vendo. Tratar eom Coim

MAQUINA de lavar roupa
Bendix, atvtomfttlca, estado
de nova, 68 mU. Aceita-se brã~— 23-8210oíerta. Rua Licinio Cardoso
235, c| 9. Triagem.

MATEMÁTICA — Leciono —
Comandante Cid. Copacabana

Tel. 57-5664.

TELEFONE RESIDENCIAL —
Preciso urgente para os bair- ___„_„knrmA v.-,,.. «„ros do Flamengo e Laranjel- Zlf?1*^?^*? — Ven<le-ee
ras - Negócio direto e ho- P<?.a i?,?'1™. ???*&-£?*?>_?>
nosto - Cartas para portaria ?"• I?S st2LÍÍ* 3S0* *&}*
déste Jornal fa.» 1151. ??f!?nS«i£í^_?i;B™í S5°
,^_.v^_^í;_——^tv. íTa IA*18 Gonzaga, 286, Largo daTELEFONE — Troco 32 por Cancela-" 37 ou 57 — Negócio dire- mmStrãtí

MAQUINA de escrever Be-
mlngton, vende-se, preço ba,
rato, na Rua Evaristo da Vel
ga, 47. sj 403.

tó Procurar 
"Ãv^Copacaba" REGISTRADORA Kattontt^

do para, 48-3575 - Dr, Hélio. tRo, Rua Frei Caneca. 20.
TELEFONE — Compro: nr- TERRAPLENAGEM — Vendo

MAQUINA de escrever nova|
Olivetti dlvisuma. Vende-ne,
CrS 1200 mll. Ver e tratar
na Baia Cachambi, 344-G, c|
D. Clara.

.. j-.vte. Cartas p| a portaria
iloste Jornal, sob o n.° 01441.

'J SLEFONE — Vendo, 27. 47,
34. 43. Tcl. p| f| 34-0413 —
Bonfim.
TSLEPONB — Vendo, Unha
;*5. Ofertas a D. Irene. Tele.
S-yae 54-3373.

TELEFONE
Preciso para meu uso.

Solução em 24 horas. Te-
lefonar para 48-4469, Da
nieL

MAQUINAS DIV.

tratores TD-9 — HD-15 
HD-20 — K-70 — Loader mo-tor GM 671 — Patrol-12 eAuítin-88, rolos compressores,
pes de carneiro, compacta-
dor de pneus, rfilo vibrató-
rio, escavadeira Bucyrus 3|4c| shovel. Instalação comple-
ta de pedreira, motores es-tacionárlos a óleo e gasolinacarroçarias basculantes. ca-
mlnhSo Ford F-5. Sr. Cara-
velas. Rua Belém 160. Rea-
lengo.

MAQUINA Olivetti Lextkon
80 — part. vende nova —
carro 38. Tab. decimal. Av.
Rio Branco, 156 — 8.°, si 829— Tel. 22-6409.

PRECISO de professoras de
ballet e de acordeão. Con-
servatórlo 7 de Setembro,
Magalhães Castro, 223, Ria-
chuelo — 49-9008.

RADIO cab. K. C. A. 10 000.
Toca-discoa automático. Rua
dos Inválidos, ei, sobrado.
I^DÍÓVÍTRÕLÃ, pau mar-
fim, 3 rotações, 65 000, Ave
nida Mem de S&, 247, ap. 305.
STEHEO — Vdo. 1 novo. c| 2
móveis. 160 mll. Euclides Fa-
rtã, 43, c| 1. Tel. 30-5994.

PROFESSORES — Sal» com
Inst. p| aulas c| tel.. al. ho-
rárlos. Copacabana, 613, gru.
po 702. ,
PRECISA-SE de professor de
Português e Francês, 1.» e
2> séries glnaslals, horirio
da manhS. Tratar peioaal-
mente com registro. R. Do-
mingos Ferreira, 147, de 14
às 16 horas.

STEREO SONIC — N6vo, sem
uso, 2 bailes, ótimo funclo-
namento. 185 mll. Rua Ro-
^r.l(__1_,?_.sL_L0!j  ______
S-______Ò Center Studio, 220
mll. R. Senador Dantas, 19,

ap. 807. Tel. 22-1032.
RADIOVITROLA SEMP de
mesa 45 mil, Stereo Center 55
mll, Campanlon Pilha 45 mll,
urgente — R. Senador Dan-
tas, 19, ap. 807. Tel. 22-1033.

43-6542. Atende-se domingo.

CÓMPRÒ1TV
Tel.: 57-5664

Com pro gela dei ra

COMPRO
1 TV— 57-1596

Compro geladeira
RÃDÍO TELEFONE

SEÍW FIOS
TJ.H.F. p/curtas distàn"

c separados
,para desocupar urgente. Av.

MOVEIS DE SALA p e r ob ajsalvador do Sá, n.° 18-« —
clara 6 peças, 1 armário cüuairro Estácio.
3 portas, cama -e mesinha en'
marfim. Vendo. Rua do Se
nado 320, ap. 603. ou na
portaria.

3 portas, cama e mesinha em v^nidhmjse iun dormitório-'"'-"- 
R-úsMco, de casal, por preço
bara-.-o. em ótimo estado, e
uma sala de Jantar Igual, c/
12 peças, Juntos ou separa-
dos, Rua Riachuelo n.° 412,
próx. da Bua Frei Caneca.

MOVEIS de sala. Vende-se
uma mesa, de estilo cora tam-
po de mármore c| 4 cadeiras
e tim sofá moderno. Ocasláo.
Rua Dias da Rocha, 26, ap.
1004 — Copacabana.

nor preço, Pagamen-
tos facilitados. Peça
orçamento. - Telefo-
nes 42-1615 e 32-1651.

MOVEIS de escritório Fergo,
por preços reduzidos. Av.
Pres. Vargas. 409, sj 1101.

COLCHÃO de molas, 13
mil. Av. 13 de Maio 23-1304
— Fábrica.

MESA pi telefone e cartel-
ra colegial, vendo por CrS ..
10 000 00. Tel. 48-6332. 

VENDEM-SE um dormitório
Chipendale. com 10 peças,
em ótimo estado, por preço
barato, para desocupar lugar,
com 12 peças, juntos ou se-
parados. Rua Had. Lobo. 181,

CHIPENDALE — Dormitório.
Vendo urgente, baratíssimo,
para desocupar lugar • uma
aala maciça, com bar espe-
lhado em estado de nova,
por apenas Or* 85 mil; Jun-
tos ou separados, na Hua
HaddoéSc Lobo, 303-C

MOBÍLIAS — Alta novidade
apresontada k praça pela pri-
meira vez, tudo pára o lar,
â vlsta ou a prazo. Fabriçfto
própria. Exposição e vendas
Rua Uranos n.° 1101-A —
Ramos. Ipe Móveis Ltda
MESINHAS em decapê com
tampo de mármore de Carara

CADEIRA DO PA-fAI G-ELLY
— Vende-se uma nova, de lu-
xo, com banqueta. Ver seg.-
feira. R. Dias da Rocha, 40
ap. 401

COLCHÃO de molas e de cri-
na, diretamente da fábrica
15 mll. Rua Siq. Campos a."
244. Tel.: 37-214U

CHIPENDALE. — Dormitório
masslço, tendo armário 280,
para casal, vende-se um por
CrS 150 000,00, e uma sala
de Jantar do mesmo estilo
conjugada por Cr$ 110 000,
Juntos ou separados. Rua
Haddoclc LObo 338-A.

VENDE-SE dormitório rústl-
co para casal e sala de Jan-
tar. Tendo 7 peças o quarto
e 10' a sala. CrS 65 000,00 e
CrS 55 000,00. Juntos ou se-
parados. Rua Haddoclc Lobo,
n. 338-A.
VENDE-SE dormitório dc ca-
sal por 30 mll e uma sala de
Jantar por 30 mll, uma es-
tante e uma escrevanlnha e
4 cadeiras. Vcr Rua Pará,

t-da"tra-alhada"è__ ouro, em 262. casa 7 — Praça da Ban-
folha multo bonita, custou delra.
220. Vendo por 55. Teleíone VENDEM-SE mobílias de 3a-
27-1167 — Viagem.  )„s <]c jantar e de estar, ta-

pête persa, louça chinesa,
ventilador c radiovitrola, lin-
portados, marcas Philips, eu-
cerador t candlelro etc. Ver
na Rua General Venâncio
Flores, 100. ap. 104. Telefo-
ne 47-9072.

SYNTEKO
CALAFATE .

Tel.: 32-2165

CHIPENDAliE — Dormitório
— Vonde-se, de casal, cm óti-
mo estado, e uma sala de

cias até 10 km, intercomu- Jantar, também Chipendale,
nicadores a transistor e ^g^e*^p^

MESINHAS DE METAL lin-
dls-lma- com tampo de már-
more de Carrara. Custou 180.
Vendo p/ 70. Tel. 27-1167.
PAU MARFIM, C_vi-na7 dor-
mltórlo do casal, em estado
de nôvo, por preço convida"
tivo, e uma sala de Jantar,
igual, Juntos ou separados,
Rua Haddoclc Lobo, 181.
QUARTO É SALA — Chi-
pendale • um Rústico. Ur-
gente. — Ana Leonidla, 183.
Eng. de Dentro.

12 peças.SALA COLONIAL,
fino acabamento

barato, R.ua Riaelmielo,
412, próximo k Frei Caneca.

Curso Técnico de Chefia,
Relações Humanas
e Relações Públicas

TELEVISÃO 21" GE console,
140 mll, Invictus 17", portátil,
140 mll — R. Senador Dan
ta». 19. ap. 807 - Tel, 22-1032,

VENDE-SE uma máquina 18jt2
Singer, na Rua Marquês de
Sapucal 45, térreo. Sr. Fer
reira. 23-5584.

Est5o sendo real.2s__das as 6.*s-feiras, aulas fran-

interfones p/ rede interna.
Imperator Ind. Eletrônl-
cas. —. Bua Visconde de
Inhaúma, 50, sala 710. Te-
lefone 23-5660. Sr. Nasci-
mento. (P

Rua Frei Caneca.

TELEVISÃO 21" Standard
Electric — 250 mil, nova. —
R. Mário Calderaro, 574, ap.
103, Eng, Dentro,

DIPLOMATA vende móveis,
geladeira. TV GE, ar con-
dicionado, outros apareü.03
americanos. Avenlda Bartolo
meu Mitre. 366. Leblon. Só

sábado, 12 às 18 heras.

VENDEM-SE trCs. poltronas
Drago e um sumier em óti-
mo estado. Cr$ 15 000,00 ca-
da. Juntos ou separados —
Rua N. Senhora das Graças,
446, ap. 101.

hlC. • MOTOC.
E LAMBRETAS

VENDEM-SE móveis de um
dormitório de casal e um de
solteiro. Tratar Rua Rodo!

An-Vende-rjo Dantes 03, Cop. S
tónlo
VENDE-SE dorm., demais pc

ft t:

Super Synteko
Firma especializada no

ramo de vitrificação, ras-
pagem p/ cera, limpeza»
pintura em geral.

TEL. 52-0777

Super Synteko
E com LEONPISO. Or-

camento grátis.
3 6-5262

BICICLETA Caloi. menln» 10
a 15 anos. ^J_________
BICICLETA Monarki preta,
seminova. Crs 60 000,00. 
47-8954. . s

SALA DE JANTAR Chipen- çlu) desocupar lugar, parti-1vÊspí _ wdale, conjugada..maciça, cia- £ulan _ v. da Pátria. 422, 'das.íurgeiite;
ra, em estado de nova, paraL_ 20L ? %__ cadadesocupar lugar, na Rua ?£..„, .,„ _,—,U..~ .. ,.i_' &ffn,T."r"gdesocupar lugar, na
Haddook Lôbo._181.
SALA DE" JANTAR
trabalhada a

iVBNDE-SÈ dormitório e sala
iantar rústicos, citado novns.

„ ?,rcV*'1J"ntos on separados, muito
mdo. R. UarâO|i,arato, pres. Vargas. 2063-A.
M*>. - —.---"--—n—__£¦¦_.:___:¦ .^¦^

ANTENAS PARA TV

TELEVISÃO 21 . ...
tado. 170 mll. R. Daniel
Carneiro. 60. est. E.JJentro.

flueadas ao público um curso informativo sobre Técnica televisão ¦¦ Emerson 23*-" —
de Chefia, Relações Humanas e Relações Públicas nas ./"antenaf A^eita^e **f.°££'

vende-se uma miquina |quais seráo ressaltadas a importância da formação'sos~\^U^nmu° sdlcld'

Instalações e revisões de antenas para T.V., «m

qualquer local da Guanabara.
Rapidez e garantia. Preços a, partir de Cr$

10000,00.
televisão 21" Philco, 180 Todos os dias, no horário comercial, com o Sr.

Eng. 
*de 

prntro08"'""'' 
**' Astor, pelo tel. 43-4061 ou na Av. Pres. Vargas, 435,

~ótimo 
es- sala 304.

de Mesquita, 649.
SOFÀ-CAMA CASAL — Ven-
do-se em perfeito estado —
20 mll cruz. Rua dos Araú-
Jos 17. ap, 101.
SALA rústica composta de 0
peças, em períeito estado, p|
apenas CrS 45 000,00 — Rua
Haddoole Lobo. 303-C.

ALTA FIDELIDADE

SOFA-CAMA 30 mll. guarda-
vestidos 15 mll. R. Slq. Cam-
pos 244. Tel,: 37-2141.
SALA Luiz XV, maciça, en-
talhada, bar espelhado liu-
minado, 12 peças, mui linda.
Suburbana, 8 857 — Pleda-
de^  _
SÒFÂ-CAMÀ — 18 mil. —

MOVEIS Ê ESTOFADOS
Preco <ls fábrica à vista e a
prazo. Oportunidade p| com-
pi*ã de conjuntos e yeças 3so-
ladas. Móveis residenciais e
para escritório — Escolares
e padronizados. Rua dos In-
validos, 139,
VENDÉ-SE — Sala Chipen-
dale, conjugada, ótimo esta-
do. motivo viagem — Tratar
R. Pedro Américo, 244. ap.
1 004. Catete. Domingo das
14 horas em diante.

COMPRO LAMBRETA OU
VESPA — Dou uma máquina
escrever seminova — Dlfe-
rençasà vliita — com Morais.
32-6110._

celso de 2 tu,,.-
Pf-go 250 000,00
uma. Telefone;

48-7910 —_Sr. Ramon.
VESPAsM 4.' enxuta, facillr
to. R. Bolpcba 113, Ma.echa.
Hermes. ._
VENDO moto >.íeti_ 500. I7--
cil.. Bua Plcuí. 576, B. Ri-
beiro. -_ ç' '¦'. _¦¦_
VENDO Vespa M-4 — Ano 63
Nova — General Oóls Montei-
ro, 191 — Boui-ose-", ¦¦¦•¦'¦
¦VENDE-SE — Vespa 19S1. ' —
Pintura, nova. equipada e mó*
tor retificado. Tratar e ver
Rua André Cavalcanti. 30 oii
tcl. 46-3721 — Alberto.

SloSêlo 64 — 4 rotações — Cr? 90 000,00
Vendo urgente, com garantia, recentemente lm-,----, ; .,.. ,„ .,„. ,..

portada, controle eletrônico, desligando totalmente. A?J ls ** Ma,° 1°-™*- Fá-

quando termina o programa, 11 válvulas, várias on-ioru-í-
_._!_.__.  __._..!._>.____£ Ll ______ _1_, * uAuIm _-. 1 . .-. f ._•! iillrl.l ilo ' ííf_T" -t _,! > i

ífA?r?fi.*co° 2K2o'38o"S fi-W'^»K?Bwc"aplUoS'SSSSInessas disciplinas para o exercício da chefia. Os fêl5ÍLÊ!risAÓ3iJ£^ ráí^ica-'"k

g^S^»^y«-'' '.teressados devera comparecer na Av. Graça ArantófeíJIJ^Pi^^b^?^ _?j___t ^m^M^MoWS^ R^SS^S

te^^diíi^^ 81 - 12.o andari à5 1M0 hora, Tels, 63.869B e_&U n0'00e«.00. Rua 37-7350.. Descer altura do ã.» 598 da Rua.EaraU Ri-iro.^eiia^^comjnda,.
Vendo, 25 mil, Ruai Beniamin Constant 134, ap.

.'taddoc-.: LóDo, 140-A. 207. |58-465G.
Figlleiredo, Magalhães, 387.beiro ou descer na Av. Copacabana n.° 801 (a, 50 me-ísõfA-camà 2b mu. urg

iap. 101. /tros do Cineca Copacabana) R. Aguiar 18. Tijuca.

VENDO Vespa 62. Rua Barão
de Petrópolis, 417 -.

PINTURA E SYNTEKO
EM 3 PAGAMENTOS ;

Pintura de casas e apartamentos.
Trocam-se pias e vasos sanitários.
Recoiocam-..e azulejos quebrados. Orçamento sem

compromisso. Tratar com SOUZA. Telefone. 28-6247.



.

AUTOMÓVEIS E ACESSÓRIOS
AUTOMÓVEIS - Compro,
pago no ato. Tel. 49-1357.
— Jorge.
AUTOMÓVEIS — Qual-
quor estado, marca ou anoPngo na hora. 49-1325.Humberto.
AUSTIN A-"40. 1950, novn,Cr$ 1000 000 á vlsta. Tole-
fo 28-8160, Ademar.

ABRO ¦WILLYS 82, como nO-
vo, rádio, Uua Uruguai, 348,
Tel, 38-5128.
AGRO WttLYS 1003, em es-
tado de nôvo — Vendo, troco
o Iacllito, K. Condo de Bon-
fim. 577-B. Tel. 58-6760,
ABRO WILLYS 02. com ráldlo,
côr verde, 100% — Vendo ou
trooo. Telofone 48-8.00.

CAMIONETA FORD, 60 t-Vende-se em perfeito esta-
do. Com pouco mais de ,.30 000 kms. Ver e tratar na nuUi uruiFBua Pereira da Silva, 310 UKW — VEMA6
— Laranjeiras

AUTOMÓVEIS — Aceito scu
carro paru vender a comis-
eHo ou pro co fixo • Btm
outra despesa ív vista ou a
prazo. Tel. 34-0855, — Sr
Emanuel.

AERO WILLYS 62, 62 e 63
— Facilitados. R. Paim Pam
plona, 700.
AUTOMÓVEL — Preciso alu-
gar 3_or hora. Tel. 22-830D,
AUTOMÓVEL. Compro. Pago
na hora. Tol. 48-3532. Hélclo.
Á&RO WILLYS 62 — Vendo-
se equipado, com nldlo. Rua
aanta Cristina, 29. ap. 404. —
Rosenval.

BAIXOS PREÇOS; Dauphine
60 a 02 desde 74S 000, Volksde 60 a 64, desde 980 000Vcmapr 59 a 62 desde 930 mllAcro 60 a 62 desde 1250 mU,
e muitos outros, c| o saldono plano que determinar. —
Troca-se. ft. Mariz e Barros
n. 72.

AERO WILLYS 2 600-Ven-
do, ano 64,1500 km, azul.
Preço especial. Falar com
Marcelo ou Edgar. — Tele-
fones 30-6148, 30-2173 e
37-4590.

BUICK 48. conversível, equi-
pado, 4 vista ou financiado.
Av. Suburbana, 7084-B. Abo-
llçiío, c| Itamar.
CAMIONETA AUSTIN 51 a 40,
100;;,. R. Paulo César de An-
drado, M2. Tol 45-1150.

CHEVROLET 51. 4 portns,
particular, banda branca, es-
tado gorai 100%. L6bo Jü-
nior, 2 036.

MJTOMOVEIS em cond. úni-
cas: DKW Vemaguet e Se-
dau 59 à 62, desde 845 mil,
Dauphine 60 — 750 mil, Dau-
phlne 61 — 850 mll, Volks GO
i 64, desde 980 mll, a muitos
.útros. c| o saldo dentro dc
is| poss. Trocamos. R. Ma-
rin e Barros, 72-A. Praça da
Bandeira.

CITROEN 1948 impecável. —
Bom preço a vista. R. Slquel-
ra Campos. 294. 

AUTOMÓVEIS nacionais tô-
dns as marcas. Desde 750
mll da entrada. VW., Dau-
oljlne, Aero Willys, Vema-
_uet e outros. O saldo V.S.
determina como pode pagar
dentro de ss. possibilidades e
ainda aceitamos seu carro
como parte do pagamento.
R. Mari.*, e Barros 72.

AE*0 WILLYS 64 - Parii-
cular. Vende-se equipado,
eslado de nôvo. Preço à vis-
ta CrS 4 800 mil. Tratar c|
o Sr. Gabi pj tel. 38-1559.
AERO WILLYS 1964 — Zero
Jcm. Aceito troca. Francisco
Otaviano, 51.
ÃERO WILLYS 1964 — 0
km. CrS 5 100. Tel. 25-3263.
AERO WILLYS 1963 — Azul
claro, novíssimo. 3 700 mil. —
Rua Getúlio, 218, Todos os
Santos. Tel. 49-8477.
ANGLIA 50 — Vendo facilito
cóm' 300. troco lambreta. Rua
SSo Januário. 28 — Foto.

AERO WILLYS 62 - Vendo
hoje, Cr$ 1 900 mil, neces-
silando pequenos reparos.
Dr. Maia. Rua São Francis-
co Xavier, 162.
AERO WILLYS 62, bordos.,
equipado, quase sem uso, 6
uma Jóia. Av. Paulo Fron-
tio, 516-F.
AERO WILLYS 62, c| 21 mll
km, de uni só dono, está
jióvinho e equipado. R. Bispo.
47 — Naval.

AERO WILLYS 1964 0 Um. on-
trega na hora, preço abaixo
da tabela. R. Bar&o de Mes
quita, 26.
AUSTIN A-40 — Excepcional
estado de conservação. Ba-rto Mesquita. 131
BUICK 41 — Vendo e| radio,
liára-lama amassado, o resto
0 km. R. Ieldro Figueiredo,
47 — Maracanft.

aoi.on.1 «4, 4 mu km _o.de soto
dados, Vendo, troco Volks,Kombi ou aordlnl, Av. Su-
burbana. 10 033, Cascadura, -
Tol. 29-9387.

1050 — Vendo. .DAU.'iIINE 00, equipado, nó-portas, rádio, ostoínmonto do vo. Marques Abrantes. 20 —fábrica, lildramátloo, pintu- Bar
ra novn, bnnda branou, nmótimo colado do conserva
çfto o funcionamento; Vor c
tratar com Odilon na Rua
Prof. Ortla Monteiro, 125 —
LarnnJelinH, dnu o ás 1711.

CONTINENTAL Coupé. Loi
láo Alfândega 1950, rloamon
te equipada. Alta classe —
Vondo ou troco. Telofone:
46-1304.
CHEVROLET 1936 — Vendo,
mecânico, quatro portas, &
visto, Ru» do Russel, 32 —
Largo. da Glória.
CADILLAO 53 — Coupé Dè
Vllle, ótimo estado, CrS ....
1450000,00, Rua Fardei Mal-
let. 26. Tel.: 34-0844.

CAMINHÃO NASH 51 — Ven-
de-se tudo novo, reduzido,
aceito oferta. Tel.: 58-4702.

CHEVROLET 1949 — 4 por*tns, em excelente estndo —
Particular vende. Ver e tra*
tar na Avenida Henrique Do-
dsworth, 83 (Copacabana) —
diariamente, com o Sr. Bar*
bosa (porteiro).

CITROEN. — Vendo espeta-cular estado de conservaçiío,bom de tudo. Financiado comCrS 600 000.00. Ver c tratarna Rua Barão de Mesquita,195. com Saul.

CHEVROLET — Vendo vá*
rios. Tratar com Carvalho, na
Rua Carlos de Vasconcelos, n.
136. Tel.: 48-5018.
CAMINHÃO Chevrolet Brasll
59, pneus novos, motor na
garantia, pronto p| qualquerserviço. Ver R. Santana, 77,
loja E.
CITROEN 52. Imp., o mais
lindo da Guanabara. V. bar
rato. C. Bonfim. 422, port,
CADILLAO 50 conv. ouro
ãuelmado 

— CrS 450 000, est.e nãvo. O saldo dentro de
il poss. Aceita-se s| auto

como ent. R. Mariz e Barros
72. P. Band.
CADILLAC 56 — 4 portns —
Vende-se ou troca-se - Tel
30-0623.
CHEVROLET 39 — De luxo,
táxi Cap., 800 mil. Telefone
30-1349.
CAMINHÃO Ford, íursáo 51,
Rua Pedro Alves, 85, fundoa
OHEVROLET 50 enxuto mec.
4 portas, equipado, b.b. ra
dio, etc. 1700 e 5 prestaçõesdo 40 000. Ver ponto taxi de
Deodoro. Alonso.
CITROEN, urgente, à vlsta
ou financiado, qunlquer né
gócio; c 51, 11 ligeiro estado
bom. Sujeito a qualquer pro*vn. Ver e tratar Rua Lobo
Júnior. 1 295. Tcl ¦ 30-6439
CHEVROLET —"Ano 

"40. 
CrS

800 000 à vlsta. Ver cotn o
guardador 162, João. em
frente ao n. 62 da Pres.
Vnrgas. 7 ns 17 horas

CITROEN 50.— 550 000, 1_ligeiro, rádio, pint*. e forra-
çáo novas. Morris Oxford 52680 000, novíssimo. Saldo icomb. Troco, Rua Sáo Fran-cisco Xavier, 342. Maracanft.
CHBVROLET 51 — Mecânico,

portas, ótimo estado. Crs.290 000,00. Vor na R. Baráo de Ubá. 217. Dr. Silvio.
CADILLAC 1941. 4 portas,entrada 250 000,00. Aceitooferta á vlsta. Rua Joaquim
P-ltoa.es, 595, Praça da Ban-delra

CHEVROLET 1951 — (Pra-
çn), vendo. Sáo Clemente n.°
200. n vista ou fnclllto.
CAMINHAO"Ütudebnker R 17
51 — Bom estado, vende-se
ou troca-se carro passeio. R.
Antônio José Bltencourt, 203

NilópollE.

CARRO Furgáo — Vendo óti-mo estado. Rua Costa Ferrelra, 32.

ÀERO WILLYS 1960 - Últi-
ma série, ólimo de mecâni-
ca, espetacular de lataria,
pintura, torração, pneus etc.
Vendo com 1500 mil de en-
Irada, aceito troca. R. Felipe
de. Oliveira, 4-C. Telefone
57*810.

CHEVROLET 41 — De luxo,
táxi, todo bom. Ver na Rua
Cardoso de Morais, 283 —
Bonsucesso.
CHEVROLET 38 — Táxi, ôtl-
mo estado. Entrada 450 mil.— R. Hadock Lobo, 66. Ta-
velra.

AERO WILLYS 1963 — Fl-
jinnclo parte. — R. General
Caldwell, '175.

CADILLAC 50 — Pequeno, 4
portas, preto, pneus novos ».
branca, em perfeito estado.
1300 mil. Ronald Carvalho,
132|20l.

AUSTIN A-70, 52. Perfeito
estado, 1300 000. Rua Bento
Lisboa, 184. ap. 924.
AUSTIN A-40 .— 4.» — R~.
Gomcnsoro, 10, sob. 18 ás
2011. Náo atendo p/ telefone.

AERO 63 — Estado de nô-
vo, troco e facilito. R. Had-
dock Lobo, 379-B.
AUTOMÓVEL X LAMBRETA,
troco Renault 52 p| Lambre-
ta, facilito o rest. S. Fc.o
Xnvler. 884, fundos.
ÃÜTO Standard Vnnsuard 50,
4 p.. 4 cil,, rádio de fáb. e
pneus novos. Crs 685 mll. R.
S. F. Xavier, 884 — 48-3975,
Valdir.

AERO WILLYS 1964 - Ver
e tralar. Av. Beira Mar n.°
2;.$fc, ¦_
AUTOMÓVEIS A LÓNGÕ
PRAZO — Oldsmobile 47, Ol-dsmoblle 53, Oldsmobile 54,Do Soto 53, Cadillac 47 ,Chrys-lor 48, Morris 52, Rover 48,
Singer 48. Ford 40, Mereury40,. Cadillac 40, Studebaker
49. Citroen 48, Buick 46, Aus-tin .52, Kombi 61, Chevrolet
3Jp: Rua.-;UranÒB; 1217.
AUTOS'em Nova Iguaçu —
(Risque Automóveis). Rua
Marechal Floriano hi 1648.
Karmann-Ghia 64, Vema-
Riiete 04 — Vemaguete 63,
Jeito 60, Kombi õO (luxo),
vólks. 55 (alemão), Jeep 53
(4 cil.), Hilmaii 52, Pref etc
52, Nash 52 (conv.), Prefect
51,; Anglia 50, Austin 49,
Renault 48, Ford 41 (4 p.ref.) — Ver dià riamente
das 7 ãs 19 horas aos sába-
rios das 7 ãs 18 horas, ans
domingos e feriados das 7
àtjJ.1 horas. Compramos —
Vendemos - Trocamos e fi-
nanciamos.
ÃERO 

"WILLYS 
6"2 rr- .V.ertdo

oii facilito, particular! l* mSo
raro estado, conservadissimo,
o| radio de 1964, transistor, 3
botttes, traiica grades. Telefo-
ne 32-0360 .

CAMINHÃO F-600 1961 todo100%. Ver na Rua São Ja-nuarlo, 74 o Aguiar ou tel.22-6704.

CAMINHÃO — Basculante
F-600, 59, em perfeito esta-
do. Ver e tratar na Rua Pe-
dro Taques n.° 40. Praça do
Carmo.

CADILiLAO 51 4 p. maq. ret.est. de nova*. Vendo, facilito,troco por VW. Rua Mearlmn.e 90. Orajau. tel. 38-4545.
CHEVROLET 1951, hidramá-tico 4 e 2 p. ambos em est.novos. Rua Baráo de Mesqul-te, 26.

CHEVROLET 37 — Com mala,
táxi Cap., cromado a ferro,
máq. retif. em laneiro. oom
estado geral, à vlsta ou fac.
com CrS 380 mll. R. Ernesto
de Sousa, 158.
CHEVROLET BEL-ÃÍRÜ.— 4 portas, equip. em óti
mo est. geral. 3 900. Edu*
ardo. Tel. 22-7913.
CHEVROLET VI, 4 portas,
particular, em estado de nâ-
vo, vendo à vista. Rua Aga-
riba, 58, Eng. Nôvo. NSo tem
tel.
CHEVROLET 55 — Belair. 4
portas, c/ coluna, 8 cil., liid.,
freio a ar etc. Vendo pelnmelhor oferta è, vista ou a
lonuo. Particular a particular— R. Machado Coelho, 85-A.
COMPRO — Peugeot, Hlll-
man, Opel ou Austln-52, em
perfeito estado, dou coano
entrada Simca-8, ano 49, má-
quina, diferencial, pneus no-
vos, restante bom estado, sal-
do em prestações de CrS ...
50 000,00 — Rui. Tel. 43-1697.
CHEVROLET IMPALA 1958 —
Vende-se, em períctlo esta-
do de conservação, hldrama-
tico, rá'dio ótimo, duas côres,
duns portas. Preço á vltta ..
Ci-S 4 500 000,00. Ver na Pra-
ça XV de Novembro. Telefo-
ne 31-2774, com Azevedo.
CAMINHÃO FORD 46 — Me-
canlca, pneus 100... 450 mll,
Precisando de alguma refor-
ma lataria e estofamento. —
Rua Livramento, 166.
crrRoÊN' 4.7 T_~lige_ro —
Lindo carro; vendo ou troco,— Av. 28 de Setembro, 279,
casn 5.

AERO WILLYS 1963, gre-
nárestado de zero, forra-
do a couro. Aceito troca e
facilito. Rua Barata Ri-
beiro. 323-A.
AERO WILLYS 2 600, grená,vendo. 23-5130, Brandt."/VERO 

WILLYS 
"52 '" — Como

HoVo, troco e facilito. Rua
Figueira de Melo 162-B —
Tel. 34-3187.

CRS 1 150 mll. Pontiac 51.
radio, bat. e pint. nova. Rua
Lobo Júnior. 680.

AERO WILLYS 02. grená, 25
km. rodados. R. Goiás 608
Urgente. .
AERO WILLYS 63, estado
O km, bordo f. couro, rádio
e tranca. Vendo só n vlsta.
Tel. 29-9311.
AUTOMÓVEL — Náo venda
som cario. Resolvo qualquerImportância hoje — 42-9283.
ÃERO WILLYS 61, 9801)00.
última série. forr. couro, óti-
mo'estado. Saldo a combinar.
Troco. Rua Sáo Francisco
Xavier. 342. Maracanã.
AUSTIN Ã-40 — 52, 

"conver
eivei, vendo bnrato, H. Baráo
de* Mesquita, 131.
AUTOS EUROPEUS— A par*tir de 290 000 entr. Renault
52, motor traseiro, ótimo es-
tado. Peugeot 48 — 350 000,
pint. e forr. novas. Austin 48— 320 000, impecável. Prefect
51, ótimo estado. Morris Ox-
ford 52, legitimo. Snldo acomb. Trocamos. Rua SáoFrnncisco Xavier, 342. Mara*
ciu.ü.
austin A-40 1953,; conver-slyol — Lindo, pneus banda
branca; ico- i. à vista ou fl-

. nàiiclãdo; S ás io h; depois
18 horas. Domingos Ferrei¦•riv. '81-702, Tel. 37-1330.

CITROEN — Vendo bom es*tado — R. Plack, 79/6. Ria-chuelo.
CHEVROLET 39 LUXO —
Vendo faço qualquer provn
pode trazer mecânico. Ver
no ponto de táxi — Prnçn
do Carmo — CrS 850 000,00 á
vlstn.
CHEVROLET 54, mecânico 6
cilindros, estado dc zero, perfolto de tudo, conversível
plncn milhar, um espetáculo

Ver na Rua Haddock Ló
bo, 338.

CAMINHÕES basculante- —
Vendem-se 2, 1-F8 e 1R17 c
1 caçamba para F-8. R. Do
mingos dc Magalhães, 1003.
CADILLAC 50 — Facilito. R,Fi-el Caneca, 297.
CHEVROLET 37 — Praça,
precisa pintura. Faclllta-se
Moncorvô Filho, 1.
CAMINHÃO Chevrolet 42. Or»
630 mll: Jeep Willys 51, 650
mll. Urgente. Est. Vicente de
Carvalho, 1215.
CHEVROLET 36 — Part., 4 p.Vende-se Crs 320 000,00 — nn
R. 24 de Maio, 1345.

CHEVROLET IMPALA 1961 —
Vendo. Tel.: 42-7112.
OHEVROLET 51. 4 p, vende-
se p| 2 150 000,00. só à vlsta.
Rua Maria do Carmo, 74,Praça do Carmo. Tratar das
14 horns em diante, preo!-sando de algumas lanterna-
gene

DAUPHINE 63|64 — Esta-
do de zero — totalmente
equipado, rádio etc, â vis-
ta ou facilitado. R. Con-
de de Bonfim, 66-A, Tel.
34-9909.
DKW 62 — Camioneta. Ven
do. Rua São Clemente, 71.

CHHVROLST 60—6 cilin-dros, 4 portas, mecAnico, to-do equipado, documontacáo
Embaixada. Vendo. 52-0571,
CHEVROLET 53 — Mecánl-co, 4 portas, equipado; tro<co. Rua Antunes Maolel 404.
CADILLAC — Vende-se 1054excepcional estado, cl arro-frlgorado, 4 portas. Fleot-wood. Aceita-se troca e fa-clllta-se 12 meses. Avenida
Atlântica 3 880, esq. Fran-cisco Sá.

CHRYSLER — Conversí-
vel,, 1959, imperial, equi-
padissimo, estado de novo.Aceito troca e facilito. R.Barata Ribeiro. 323-A.
CHEVROLET 1956 — BeKAir, 4 portas, todo equipa-
do, em estado de zero, hl-dramático. Aceito troca efacilito. Rua Barata Ribeiro» 323-A.

Antes
de comprar, é de seu inte
rêsse visitar GÁVEA S, A. —
Rua São Clemente, 91 <
Botafogo. Depto. de Vendas
aberto até 22 horas,
DODOE 31 — Pequeno, óti-
mo estado, negóolo ocasláo.
Run Santana, 77, sala 202,

EM CONDIÇÕES únicas: Aoro WHlya 60 á 62 doado 1 250mll Slmca 61 — 1250 mll,Volks. 00 á 04 desde 080 mll,DKW Sedan o Vomaguot dos-do 845 mil, o multOB outros,ol o saldo dentro do esI poss.Trocamos. R. Marie e Bar-ros 72-A — Pça. da Ban-deira.

DAUPHINE 63, 17 mll km
rádio, b. branca, equlpndo, -
1850. R. Oustavo Sampalor
n.o 158.

PORD 1953, mec. 4 p. om nõ"vlsslmo est. R, Baráo de Mes.
quita. 26.

DAUPHINE 61 — ót. OBtado,coral, 1400 á vistn. Praçn
Mauá 7, snln 424. Sérgio

PORD 46, máq. óleo 30, todo
rovlsndo, pnous b. b. 800 mll
entr. Rua Sáo Francisco Xa-vier, 860.

DAUPHINE - CrS 1 300 OOO.OO,
bom estado. Tel. 54-1917, Se-
bastláo, A vista.

FORD 51, óMmo estado, qua-.tro portas, 1 680 i vista oufacll. Aceito troca, Rua Fl-
gueira, 22, 8. Francisco Xa--ler. 28-7512.

DAUPHINE 60 e 62 - Fa-
ito. R. Paim Pamplona,

700 — Jacaré.

PORD FAIRLANE 59, conver-
sivel, novo. Rua Uruguai 248.
38-5128.

DODGE CORONET 1951 —
Períeito funcionamento, est.original, equipado. — RuaBaráo de Mesquita, 110, ap.201. Tol. 54-2445.

FORD GALAX 1960, se-dan, 6- cilindros, mecâni-
co, estado de zero. equipa,
do. Aceito troca e facilito.
R. Barata Ribeiro. 323-A.

DKW VEMAGUET 63 — Ul-
tlma série, novinho, 1 100km. rodados, equipado. —
General Severiano. 109-F, ap.106. Sr. Xavier.

FORD 55 - Ótimo estado.
Troco e facilito. Av. 28 de
Setembro, 25.

DKW 62 — Camionetn, ven-dc-se em ótimo estado, rá-dio, seminovo. Ver e tratar
na Rua Pedro Alves, 271 como Sr, Mauro.

CAMIONETA FORD 1960,estado de nova, toda equi-
pada, 4 portas, mecânica.
Aceito troca e facilito. R.Ministro Viveiros de Cas-tro. 157.
CHEVROLET 1958;; mecâ.nico, 6 cilindros. 4 portasexcepcional estado. Facili-
to. Rua Ministro Viveirosde Castro, 157
CHEVROLET 1958 — Esltado de nôvo, 4 portas, hi-dramático e equipado. —
Aceito troca e facilito. RBarato Ribeiro, 323-A

DKW 62 — Vemaguet, per.íelto, 1400 mll, saldo a prazo,Rua Barata Ribeiro. 147.

DKW — 2 cil., tudo como nô-vo, faz qualquer experiênciaVend. 480 mil ou mellioroferta, oportunidade rnra,motivo outro negócio urgen-te — R. do Catete, 156, barNáo atende domingo.
DKW 63 — Belcar, poucorodado, estado de 0 km, tro-co, facilito. Rua Laranjeiras139. Sr, Correia. Tel. 25-4132

CHEVROLEr 1942, 4 p. Fleetline. Já na* praça, em ótimoest. Rua BarSo de Mesquita,
_.° 26. v
OHEVROLET 1956. Coupê —
Vendo o mais nôvo. lmagl-nável e luxuosamente equi-
pado. Também aceito troca
por carro nacional — RuaConde de Bonfim 703,
CHRYSLER 50 — Táxi. Ver
na Rua Conde Porto Alegre
n.» 144 — Dantas.
CHRYSLER 51 — Mecânica— yende-se uma, em ótimoestado. Ver • tratar na Rua13 de Maio, 705, casa 3 —
Nova Iguaçu — Válter.
CITROEN 11 L. Oficial trnns-ferido vende, Av. Ataulfo
de Paiva, SOA 1 ap. 1204 —
Também troco por Kombi
DODGE 41 — Vende-se tá
xi bom estado. R. RealGrandeza, 177-B. Sr. Vi-
tor.
DODGE ROYAL 1958, superluxo, 4 p., s/ col., hidr., esta-do de novo. Facilitamos o
pagamento. Ag. Viana. RuaMariz o Barros, 724, telefones
48-1403 e 28-7791.
DKW Vemaguet 63 — En-
trada 1500 mil, saldo eom-
binar. R. Riachuelo, 48-A.
DAUPHINE 63, nôvo, 1 400,
saldo a prazo. Troco. Av.Atlântica 3 484, ap. 104. Tel,
47-8040.

DKW 1957 alemã - Ver-
dadeira jóia, rádio, pintura,
lataria, tudo nôvo. Máquina
na garantia, pára-choques de
61. Vendo com 900 mil de
enirada. Rua Felipe de Oli-
veira, 4-C. Tel. 57-5810.
DODGE 52 — 4 portas, daspequenas, mecânica, 6 cllln-dros, todo 100%. á. vista oufinanciado. Paula Freitas. 32- Garagem
DKW 60 — Vemaguet. 1200mll. conservadissimo. saldo aprazo. Barata Ribeiro, 147.

DODGE 48 - Emp. Praça p|
trabalhar, ótimo preço. Tra
tar R. São Francisco Xavier,
162 - Sr. Maia.
DAUPHINE 00, com 700 milsl 100 mensais. R. S. Franc
Xavier 884. Dr. Gustavo.

dodcje 48 — Com taxlme-tro Capelinha, motivo transferência. 830 000,00 & vlsta. -
Afonso: 22-3482. _^
DKW 62 — ultima série Igualno 63 impecável, part. Ven-de ou troca por Volks. —
49-3491.
DKW - VEMAGUET 63 — Cl10 000 km, lnelramente novaVendo. 34-0306.

DKW Vemag 1003, Belcar
e Vcmuguoto, ambos cm no-vlsslmo est. Rua Baráo doMesquita, 26,
DAÜPIÍINE 1063 e 1962, cor
golo, ambos om est. de no-vos. R. Baráo de Mesquita,n. 20.

Jornal do Brasil, 6,»-feira, 17-7-64, 3.° Cad. ¦— 7

EMPLAQUE seu automóvel
por intermédio do despachou-te LEMOS, na Av. Fran-
¦í£',LR?0BT't'. '2g' B/ 91°-QORDINI 1064. ainda na ga-FORD fui-gáo 1951, Rua Pe. ranMa, em ótimo estado su-
!ll°__M__is'J5'_f__>Id05'  perequipado, vendo ou troco.FORD Furgáo, "carroçaria 

?_l_9_í_____J.*l6on_ térmica. Motor na garan- GORDINI 1963, vendo ou tro-todo 100%. Vendo-so c|!ço,__2 100 OOO.OO á vista' —

FEIRA DO
CARRO USADO

TÜQCAR squ carro usado, em Condições
excepcionais,; na FEIRA DA GASTAL.
Lembre-se. SÁBADO É DIA DE FEIRA!

GASTAL
EXCLUSIVAMENTE NA ^
R. VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 48

tia,

KARMANN-GHIA 1963 —,
ótimo estado, vermelho-es-curo, com teto branco, vondo á vista. Joáo Carlos. AvOsvaldo Cruz 67 —¦ 45-0183.

ou som carroçaria. Rua FreiPinto 81. Sr. Osmar.
52-0266 — Nelson,

FORD Skylincr 58, impecável— Aceito oferta Av. Atlán-tica 3 880, esq. Francisco Sá,

GORDINI 64, zero km, côrvinho, melhor oferta à vis-
ta, hoje. Av. Epitácio Pes-soa, 306 — Lairoa. aceito
Volks como parte de pairamento.

KARMANN-GHIA 1963. faci-
Uto 10 meses. Ver estaclo.
namento Sete Setembro. 90.

GORDJNT 63. bordeaux; esta-do de zero, ft vista ou faclll-
tado 15 meses, Rua Conde deBonflm,_ 66-A. Tcl. 34-9900,
GÕRDÍNI~Í963 — Vendo siw
perequipado, grenat, poucorodado. Aceito troca por car-
ro de menor valor. Av. Go-
mes Freire, 544 — 22-1242 —
Sr. Mário.
KARMANN-GHIA 62. 1 681
mll cruzeiros, novíssimo, su*
perequipado, e/rádio, tranca,
cal-luxo, placa baixa. Saldo
& comb. Troco. Rua S. Fran-
cisco Xavier, 342. Maracanã.
GORDINI 1963. Equipado, es-
todo d nôvo, troco e facilito.
Rua Condo de Bonfim, Í77-B— Telofone 58-6769.

KARMANN-GHIA 1963 -16
mil km (velocímefro lacra-
do), aceito iroca ou facili-
lo parte. Rua Felipe de Oli-
veira, 4-C. Tel. 57-5810.
KAISER 1951. Otlmo estado.Vendo. Rua Cordovil n. 049Lucas.
KOMBI 60 — Luxo, 22-0514— Gomes Freire, 762.
KARMAN-GHIA, importado,,estado de novo, equlpadlssi-mo, vendo ou troco, carromenor valor — 57-0823. Vál-ter.

SÓ FALTA 0 CARRO?
POIS... É SÊU POR UM DIA OU MAIS!

Alugue Para Trabalho ou Passeio
UM VOUCS OU KOMBI TODO EQUIPADO
Informações pelos tels'.::22-2979 - 37-007736-1003 - 45-0584 - 34-7479 - 22-3002

LOCADORA DE AUTOMÓVEIS "STAR" LTDA.

KARMANN-GHIA 64, zero
km. A vista ou financ. Av,
Atlântica, 1936-A.

GORDINI 1964 0 km, cinza
graflt, entrega na hora, pre*
ço abaixo da tabela, Rua Ba*
ráo de Mesquita, 26.

KARMANN-GHIA — 1963,
estado de zero, equipado —
Entrego com placa cente-
na. Rua Barata Ribeiro n.°
323-A.

FORD 1958 — Superluxo HUDSON 1951 — Estado2 portas, equipadissimo —de nôvo, 4 portas, hidra-Aceito troca e facilito, naRua Ministro Viveiros de
Castro, 157.
FORD GÁLAXIE 1959 — 4
portas, superequipado, se-
minovo. Facilito, i— Tratartel.: 34-8337.
PORD 1954 — Country, Se*
dan, 4 portas, perua, meca*
nico, otlmo estado. Ideal pl
quem tem sitio. Vendo outroco. Até 21 ll. Rua VinViveiros de Castro 41-B.
PORD 3_. barata conv. Fac.Mariz e Barros, 1058, bar
PORD 41, 4 p., vendo excep-
cional de tudo, bom preço.R. Adolfo Bergamini. 168 K.Dentro. 29-6933. Sr. Natalino.
FORD 48, 4 portou, um sôdono, desde nôvo. Tel: ..42-4663.
FURGÃO — Rut Van Dodge,
vende-se, na Rua do Sena*
do, 329L Garagem Mercedes.
FÒRD TÃÜNUS 52 - Vêndõ
facilitado. Rua Paim Pam*
plona, 700.
FORD 55 — Em ótimo es-
tado, hidramático, 4 por-tas, pneus novos, tudo ...
100%. — Avenida Prado
Júnior, 308-A.
FORD 39 — Vende-se, na RGuará, 41. próximo k Praçado Carmo. Sr. Jorge.
FORDSON — Camioneta 52.
580 000,00. Aceito oferta. —
Rua Luis Ferreira 238, Bon-
sucesso, perto do Posto Dia-
na — Av Brasll

INTERNATIONAL 1948, ca-
mioneta, carroçaria de madet-
ra, 6 clls. em belíssimo est.
ôtlmo píira pequenas cargas,
R._Biir_o_de MeEquita. 26.
IMPALA 1959, e«pecial"ray
ban, s| colunas, hid., S clls.,
estado impecável de part. p|
part. Ver na R. Alm. Ta.

nvandaré, 33, ap. 303._
JEEP Wiliys 62, nôvo, c| íõha— R. Vise. Caravelas 25. —
Tel. 26-2796.

FORD COUPÉ 41 — CtTT
980 000,00, rádio, estado es-
petacular, vondo, 34-4101, c'o Sr. Paulo.

JAGUAR 1953 e 1951 mark 5,
ambos em ótimo est. Rua Ba.
ráo de Mesquita, 26.

FORD FALCON - camioneta,
de 4 porlas, 6 cil., mecâ-
nico, em estado impecável.
Facilitamos o pagamento —

DAUPHINE-OO"ótimo-estí- A9ênCÍa Ym*' R" MarÍZ *

e.Tt.^yi?Sm^,.'F6??ued^Barr0S' m' Te,S' 48-1403
ra_J22. Tel. 28-7512, ~

JEEP TOIOTA BANDEIRAN-
TES, equipado com motor
Mercedes Diesel, ano 1962 —
Vendo. Tel.: 34-4435. Rua
Professor Gabizo, 105 — Tl
Juca.  -¦
JEEP — DKW 61 (Candango)
4x4, Rua Baráo de Mesqul-
ta. 125

Troco.
DAUPHINE 62 - ótimo es-
tado, troco e facilito. Rua
Haddock Lobo, 379-B.
DKW 62 — Belcar, nôvo.Equipado. — Av. FranklinRoosevelt n. 84-C, — CasaPneus.
DKW SEDAN 64. troco-õuvendo. Sexta, sábado, SrAristides, 32-6819, dominso
57-9916.

FNM — Vende-se. 1957. —
General Pedra, 208.
FORD GÃLAXiE 5_7cõn-
versível, capota aço elétri-
ca, escamote&vel na mala.
Em estado nôvo. Tratar na
ABBR, Rua Jardim Bota-
njco,J560;_Sr._Castro.
FÓRD 50. 4 p„ part., ótimoestado. C. Bonfim, 422, fds

DAUPHINE 62 — Em boaconservaçáo. Tel: 38-2184.

FNM — Vendo p/ 6, 2 c| 3
milhões. 58-4412 — Fernando
FORD 51—4 portas — Ven-
de-se ou troca-se - T. 30-0623

DKW — VEMAG Belcar —
Vendo 1961. excepcional es-tado. Rua Paissandu 7-A, Sr.Otto.

FIAT 1 400 ano 1952 vendo
em bam estado geral. Telefo
ne 26-9195. Sr. Luis.

DKW -Camioneta 1001,
ano 1964 — 0 Km. Porta
abrindo ao contrário. Av.
Beira Mar, 216-C.

DODGE 38. de praça. R. En*
genho Nôvo, 48. Facilito
DKW 61|62 — Recebido cm
dezembro, sedan, vários equi-
pamentos. Vendo ou troco,
ató 21 h. Rua Mln. Vivei
ros de Castro 41-B.

DKW VEMAGUET 63 — Ven-
de-se urgente, pouco rodado,
à vista oil com 2 000 de en-
trada, Rua Escobar 91, tcle-
fones 34-6200 c 34-6056 — Sr.
José. _
nAnpmOT~«ft77i. rí,NS7,T;í D0DGE 1955, modelo Coupe,=_M^.J» *rUiX°32 IgiSS?
DKW 64. vorde-prado, 4 00Õnnnf_F ÍBK.km. Tel.: 22-0851, das 9 às1 - "*" 8S5
11 li. Sr. Monis.

FORD 38. Vende-se, 4 por-tas, 85 HP, freio a óleo. Rua
General Pedra, 183, Praça 11,
Tel. 23-3039.

DODGE — Vendo automóvel
Dodge Coronet, 4 portas, em
excepcional estado de con-servoçáo. Ver e tratai- na R.Washington Luis, 79-A.
DKW Vemaguet 62 - lm-
pecável. Troco e facilito. R,
Haddock lôbo^347-B.
DKW — Compro 1 camio-
neta, pref. 62 ou 63, semintermediários, 27-9090.
DAUPHINE" 1962/63 — NÔVO,
vale a pena ver. Facilito. —
R. Sousa Lima, 363.
DKW 1961 — Vemaguet no-va. valca pena ver. Facilito,Sousa Lima, 363.

DKW 62, Belcar, novíssimo,
equipado, troco, fac, Tele-
fone 38-3545.
DKW — Vendc-sê, 1S1.8, ca-
mloncte côr gelo, forraçáo
preto, Faclllta-se. Av. Atlán-
tica, 3 880, esq, Francisco Sá.

DAUPHINE - Compro em
qualquer estado, mesmo
trombado, de 1960 em
diante. Rua Cabuçu, 98.—
Tel. 29-7170.
DKW Vemaguet tôda equi*
pada, motor na garantia. Verna Itua Dias da Cruz, 69, s|309, dos 8 ás 11 horas e das16 às 18,30 ll. Sr. Pedra.
DKW — VAMAGUÉT 63 —
Troco e financio, superequi*
pado, motor nôvo. Praia doFlameiiüo, 82CHEVROLET 62 - Impala, 4

portas, cj coluna, documen
taCãO embaixada. AV. Beira capelinha, pronto para traba-

lhar, CrS 500 mll. Rua Dio-sio, 129 — Penha.

DKW ou Dauphine. Còm-
prol à vista. 48-7132.
DE SOTO 38:

Mar, 216 c| porteiro.
CITROEN 48, pneus e mi.
quina nova, qualquer prova780 mll. Facl.lto. Av. Subur-
bana. 4 692, Cachambi, das 9
ás 14 horas hoje.

DKW Vemoguet — Vendc-sè
pela melhor oferta. Rua Hllário Gouveia n.° 74. Sousa

CHEVROLET 51, vende-se m.
6 v. Rua Adolfo Bergamini
361 — Sr. Nelson.
CITROEN 48, 11 lig. todo bom
Inclusive 4 pneus novos, pie-ço 890 000 Ver hoje dia todo.
Av. Suburbana, 5 472, Pátio
d^_Esta^iiamento_Fábrlca.
CHEVROLET 51, Be.-Álí Po-wer Gllde. 4 p„ Etlmo esta-do. pneu.- novos. Base 1 680mil. R. S. F. Xavlor, S8448-3075 Valdir.
CHEVROLET 51 — Vende-se
bom estado. — Praça JoãoPessoa, 3 — Centro,

DKW Sedan e Vemaguete 64
— 0 km. Abaixo da tabela.
Rua São Clemente, 71.

Conversí
vel, estado excepcional —,
Facilito. Rua Ministro VI-
veiros de Castro, 157.
D. K. W. — Vemaguete 62.
Excelente estado. 2 550. R.
Sáo Francisco Xavier 254-A.
DE SOTO 53, mecânico, 4 p.,dos pequenos, em muito bom
estado. Ver na Rua Bom Pas-
tor. 643 — Tijuca.
DAUPHINE 63' c 62. Vendo
um dos dols, facilito. Telefo-
ne 52-7720 .

DODGE 39 e Nash 46 de pra-
ça. Vendo e financio. Ver
Praça 8 dc Mato. Rocha Ml-
randa. Sr. Lucas.
DODGE 48 — Aluguel rodan-
dO na praça, 730 000,00, das
9 ás 17 horas. Tel. 22-3482 —
Floriano.
DE SOTO 51 — Tftxl Cap. 4
vista ou facilito, na Rua 15
Esq, Av. das Bandeiras 1 —
IAPC Irajá. Carlos ou Alfredo— Urgente.
DODGE 51 — 4 p., mec.
pq„ tudo original, pr. oca-
sião. R. Barão Itapagipe,
n.° 398.
DKW VEMAG 59 e 60, motor
1 000, sedan e Vemaguet,
equip. Saldo a comb. Troco
Rua Sfto Francisco Xavier,
342. Maracaná.

e 28-7791. (B

JEEP WILLYS 59/60. 780 000.
novíssimo, equip., pouco ro-
dado. Rural willys 60 e 61
950 000 2x4 e 4x4, superequi*
pado. Troco. Saldo a combi-
nar. Rua Sáo Francisco Xa*
vier, 342. Maracanã.
JEEP 58, amer., 4 cil., tenho
2 vendo um. Est. Intondentc
Magalháes. 884 — Posto Shell
J. K. 62 — ôtlmo estudo— Aceito troca, na Rua Fran-
cisco Otaviano. 51,
JEEP CANDANGO 1959 —
Acelta-se troca, na Rua Ge-
neral Severiano, 76 — 26-0394.

FORD ANTIGO — Vendo
double-Phaeton, 4 pts., con*
versível, verde-escuro e pretoem Impecável estado de con-
servaçfto — Preço 750 mll —
R. Bamblna, 67-A — Botafo
go, sábado ou segunda.
FIAT 1400, vendo ano 58-59,
4 portas, novinha, bem equi-
pada, pode trazer mecânico •
2 400, urgente — Laranjeiras,
91-1004 — Tel. 25-2234.

GORDINI 62 - ÓTIMO es-
tado, tioco e facilito. Rua
Rua Haddock Lobo, 347-B.
GORDINI 1963 — Pouco ro*
dado, equipado. Vendemos
com entrada de 1 000 000,00
e o restante em 15 meses —
Aceitamos troca, Ag. Viana,
na Rua Mariz e Barros; 724.
Tels.: 28-7791 e 42-1403.
GORDINI E DAUPHINE 64
e 63 — Troco e financio, su-
perequipado. Prala do Fia-
môngo, 82.
GORDINI 64-0 km, ga-
rantia. R. São Clemente, 71.
GORDINI 196. 

'— 
12U0 mlí

equipado, único dono. Saldo
a prazo. Barata Ribeiro. J47.
GORDINI 63 e 64 e Dau-
phine. 60 e 62 — Finan-
ciados. R. Riachuelo, 48-A,
GMC R|P 100 o Hudson Jet,
fac. troco 30.3356.
GORDINI 1963, gelo, forra-
ção couro vermelho. Rua do
Russel, 32, L, da Gloria,
GORDINI 1962-Azul no-
turno. Lindo automóvel -
Troco ou facilito com CrS
1 200 mil, restante até 12
meses. Equipado. Rua Feli
pe de Oliveira, 4-C. Telefo
ne 57-5810.

DODGE 52, mecânico, c/rft-
dio, ótimo estado, a vlsta
1 350 mil, Bua Baráo de Co-
teglpé; 453, ap. 101^

GORDINI 1964 O fcm. cor Hn-
da, Rua do Russel 32, Largo
da Glória.

DAUPHINE 62, equipado, ln-
clusive ridlo. Financio com
950 mll. Rua Bar&o de Coto-
glpe, 453, ap. 101.

GORDINI 62. 1350 de* sinal
120 mensal. 52-7720, Pedro.

DAUPHINE 60 a 62, desde745 mll, Volks. 60 a 64 desde080 mll, Vemag 59 a 62 des-de 030 mll, Aero 60 a 62 des-de 1 250 mll e muitos outros,c| o saldo no plano que de-terminar. Troca-se. R. Ma-ris e Barros 72. P. Band.

DAUPHINE 63,. novíssimo,
equipado, _ vista ou 1 200 de
entrada, saldo até 15 meses,
Rua Conde do Bonfim, 66-A.
Tel. 34-9909.

DODGE UT_L_TY 31, mecà-
nico, bem conservado —Ven-
do-se pela melhor oferta, naRua Guaraparl n.o 99. Ma*dureira, com o Sr. China.

DE SOTO 49, part., mec. —
Haddock Lobo, n. 66. Sr.
Manuel.
DAUPHINE 60, ótimo estado',
1 280 000,00 k vlsta. NAo acei-
to oferta. R, Conde de Bon-fim, 491, ap. 401. Tel. 48-7910.
DKW — CAMIONETA 62Vendo 2 200 a vista, ótima e
garantida. Tratar c/ Ari
Rua Uranos, 1139 — Ramos.
Facilito c/ 1500 e 10x140.

mático, equipado. Facilito
a lon cro prazo. Rua Minis-'
tro Viveiros de Castro, 157
HILLMAN 1952 — Cor gelo,
qualquer prova, todo refor-
mado. vendo. Rua Joao Ro*
mariz. 119-F, Ramos.
HENRY JR. 53, ultima série,
completamente equipado. —
Bateria, pneus b.b. e amor-
tecedores novos, Preço paravender hoje: CiS 1300 000.00.
Tel. 52-6566. Hélio.
HILLMAN 50-52 — Facilito.
R. Conde do Bonfim, 795,
INTERLAGOS — Coupe «3 —
Vermelho, troco Voks. Rua
Inhangá, 39 — Porteiro,
INTERLAGOS Be.llnc.l. —
70 HP, estado de 0 km —
Vendo ou troco até 21 h.
Rua Mln. Viveiros de Castro
41-B.
IMPALA — 6 cilindros, mecâ
nico, si coluna. 4 portas, ar
condicionado, vidros Ray-
ban. dlreç&o hidráulica, freio
a ar côr gelo. nôvo. documen
taçâo Embaixada. Tel. 37-6042— Sr. Alfredo.

KOMBI 1960 — Transtor-
mada para 1963, estado de
nova. Preco do ocasião.
Rua Ministro Viveiros de
Castro, 157,
KOMBI 1960 — 1 480 mil. Ver
e tratar na R. Teixeira Soa-
res, 13 — Pça. Bandeira.
KOMBI 60
sende, 16.

Financio, Re*

KARMANN GHIA 1964 — Ze-
ro quilômetro, cór vinho
forrado de preto. Acelta-se
troca, na Rua General Seve-
riano, 76 — 26-0394.
KARMANN-GHIA 59, alem&o,
nôvo, Rua Uruguai n.o 248Telefone 38-5128.

AGÊNCIA^ VIANA
ABKRTO DIARIAMENTE ATÊ AS 20 HORASDOMINGO ATÊ AS 14 HORAS

VENDE — TROCA e FACILITA
1963 — VOLKSWAGEN, diversas Côres.
1963 — GORDINI, várias côres.
1963 — DAUPHINE, azul Jamaica.
1962 — VOLKSWAGEN, rádio etc.
1962 — DAUPHINE, ótimo estado.
1961 -, VOLKSWAGEN, diversas côres.

1981 — 'FORD FALCON — camioneta impe-
cáveU

1958 — DODGE ROYAL, 4 p., s/col.
1949 — DE SOTO, 2 p., mecânico.
1958 — CHEVROLET, 4 p., c/col., 8 cil., hidr.

RUA MARIZ E BARROS, 724 — LOJA-Telefones: 28-7791 — 48-1403

NASH 1949, Ambassador, 4 p.todo orlg, em est. de nôvo. R.Barfto de Mesquita. 26.
OLDSMOBILE — 64 — 0 km,'2 portas, 8 cilindros, hldra-mítico, motor Roket total-mente equipado. Transfiro oameus direitos sôbre o mes-mo, por nfio ter dinheiro pa-ra pagar Impostos alfândega-rios. Documentaç&o legal,
permito verificação da mes-ma. Sr. Dlrceu — TelefoneM-8803_e_22_-2671J__
OLDSMOBIIiE 1952, tipo 88,4 portas, ótimo estado geral.Ver R. Pedro Ernesto,* 107,tel. 23-609/0. 32-2534. preçobase 1 600 000. Facilito. —'Aceito troca Rural, ¦
OLDSMOBILE 1961 . Su-
per 88, em estado de íero.
equipado. Aceito troca efacilito. Rua Barata Rl-
beiro, 323-A.
OLDSMOBILE 1953 — 88.
4 portas, excelente. Facili-to. Tratar tel. 34-8337.

KOMBI CAMPING — Luxo
auperequipoda, motor nôvo,caixa d'affua, porta-mala,chuveiro, barraca, cama-ea-
sal, mesa, armário, bar, pia,•xtintor de Incêndio, radio
transistor, etc. Crs 3 000 000,
Rua Humberto de Cumpos,
1 041 —201. _"KARMAN" 

GHIA 1D63 —Ven-
do urgente, pouco rodado,
todo equipado, côr grenat emaríim. Aceito troca por ou-
tro carro nocional. — Rua
Conde_ dc_Bonf lm._703.

LOTAÇAO Chevrolet 51; 20
lugares, particular, vende-
se. Rua Maria do Carmo, 74,
Praça do Carmo. Tratar das
14 horas em diante.
MERCEDES-BÊNZ 1951 ,mcüdelo 170D — Toda reforma-
da, em otlmo estado. Tele-
íone 22-4933

;
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MERCEDES BENZ 1953 170
V, gasolina, radio original. 4
cilindros. Bom estado. Ven-
de-se hoje. Rua Paissandu,
186 ap. 804. Tel. 45-4048. Sr.
ValdU-.
MERCURY 1948, 4 p. cj ra""-
dio, em ótimo est. Rua Ba-
ráo de Mesquita. 26.
MERCEDES BENZ, automóvel,
vendo ou troco por carro ame
ricano, ano 1955. Preço bara-
to. Rua Mearlm 90. Tel
38-4545 dc 3 ás 10 h.
MORRIS OXFORD 52 — CrS
750 000,00, legitimo, novinho
em folha. Saldo a comb. Tro-
co. Rua Sáo Francisco Xa-
vier, 342, Maracanft. . .
MORRIS OXFORD 52 - Real.
mento nôvo. Hua Domingos
Ferreira, 41, garagem, .
MERCURY 48, 4 p., pneusnovos, máq. rot. I00'i_, pint.
e lataria impecável. — Tel.;
32-3464. Av. Salvador de Sá,
196, entr. 800 mil. saldo fl-
nanciado.
MG 59 — Estado excepcio
nal. Aceito troca Volks. —
Av. Atlântica. 1 936-A.

OLDSMOBILE 51, Conv., 072mil, Caetano do Almeida, 13,Méler.,

PONTO DE PARTIDA PARA UM BOM NEGÓCIO

1964 — GORDINE, pouco uso.
1964 — OLDSMOBILE. F-85. estado de 0 km.1964 — RUEAL WILLYS. 0 km.
1964 — KARMANN-GHIA, estado de 0 km.1963 — KARMANN-GHIA, ótimo estado.196i — Aüi.O WILLYS, todo eqiilpadu
1963 — VOLKSWAGEN, estado de nôvo.1962 — CKF.VROLET IMPALA, luxo, 4 p., nôvo.1962 — VOLKSWAGEN, sedan, revisado
1962 — AÉRO WILLVS.
1963 — DKW. camioneta.
1961 — FORD, camioneta Utility1960 — DKW, camioneta. '
1960 — DKW, Sedan
1960 — SIMCA CHAMBORD, ótimo estado.1960 _ KOMBI. Standard, ótimo estado
?2S - MERCURY, sedan 4 portas, hid.1936 _ OLI1SMOBILE, 88, 4 portas.1962 — CHEVROLET, conversível.1953 — PONTIAC. ótimo estado.
Rua S. Fco. Xavier, 189 • Tel. 48-0616

OLDSMOBILE 41, táxi, 6 cc,
pneus banda branca, forra-
çfto nova, pronto p| trabalhar.
Entrada 400 mll. R. Arlstl-dc3 Caire, 45 — Méler,
OLDSMOBILE 88153, 4 portas,todo em ray-ban, tudo 100%,à vista, CrS 1800 000,00 —Acelta-se oferta. — Rua doCouto. 470. Penhq^
OLDSMOBILE 53 — Sedan,
4 portas, lipo 88. Cr$ 1.650
mil. Rua São Francisco Xa-
vier, 162 — Sr, Maia.
OLDSMOBILE 51 — 100% —
C/ forraçáo do casamento eluz fluorescente. Vendo so-monto hoje. Preço: um mi-Ihão e duzentos. Praia deBotafogo, 464
OLDSMOBILE 55 — Estado'
de nova. Vende-se. Tratar
com Barbosa. Tel. 37-0391.

COARAM FEDIRAL DE VEÍCULOS
ÇARRÒS EM 40 MESES S/ENTRADA

NOVOS OU USADOS
Vendas: Rua 7 de Setembro, 176,

1.° andar, sala 10, ou solicite um ven-
dedor pelo tel.: 23-5340.

OLDSMOBILE 1952 - Ven-
do, Sedan, 4 portas em per-
feito eslado, equipado, pre-
ço 1 250 mil à vista! Iralar
pelo tel. 38-1559,
OLDSMOBILE 1956 — Cou-
pé 88, ouro velho metálico.
Otimo estado. Preço CrS ...
2 280 mil. Até 21 ll. Rua
Mln. Viveiros de Castro,
41-B.

MG-TC — Vendo mecânica
perfeita pintura precisa re-
tocar. Eua Min. Viveiros dc
Castro 41-B, até 21h.

JAQUAE 1953 — Mark III
cinza metálico, forrado a
couro verde, urgente. CrS
885 mll, até 21 hs. Bua Min
VlvelrosgdC7.pa8tl.o-41-B arBOEKBS.^BBNZ .,1951 -f.
JLEP o9, aço, fácil,. Go-;hp. todo original. Vende-se.
mes Freire, 762.  JH.ua Conde de Bonfim, n.
JEEP WILLYS T9"ÕO — V>n.li>3i:-Ap ™* 38-4233.

.

OLDSMOBILE 1959. Con-
versível, super 88, ar con-
dicionado etc. Aceito tro-
ca e facilito. Rua Barata
Ribeiro, 323-A.
OLDSMOBILE 1953 — 4 por-
tas. 88 o mais nôvo do Blo.-'
Aceita-se troca. por cario íia*-
cional. Rua General Severiü'-"
no. 76 —-26-0394. í_ ::.

dc-se estado dé n6vo.
Suburbana, 4 24D.

— Av

JEEP WILLYS 62 — 3.» sério
1850 facilito. Rua Xavier
da Silveira, 40, s/loja 207.
Tel. 36-7600 — Leandro.
JEEP WILLYS 1960 — Bom
de tudo. — R. General Cald-
well, 175. . .
JIPE 4 cilindros, americano
motor nôvo. Tol.: 49-7283.
JEEP CANDANGO-4. 1959 —
Vend. ou troco por jeep Wil-
lys de 52 a 48. — Avenida
Brasll, 315. ____^_
JEEP WILLYS 1960 — Ven-
do, Otlmo estado. Rua Barata
Ribeiro, 522.
JlPi, WILLYS 57, todo 100%— Rua D. Isabel, 170-A —
Bonsucesso.

MERCURY 1951 — Vende-se
em otimo estado geral. Ver
e tratar na Rua Montevidéu,
373-A. Penha.
MERCEDES-BENZ — 24 pas-sageiros, carroçaria Metro-
polltana, 54. Tel.: 49-7283 —
Sr. Rosa.
MERCURY 39, tipo Jardlhel-

vendo barato, riielhor
oferta, recebo TV ou rv, ou
m. de costura como parte
do pagamento. Rua SSo Cris-
t6vfto,".46. - -
MERCEDES-220-S — Prè-
to, com estofamento de
couro, rádio. etc. Vendo por
15 milhões. ,— Tratar tel.
23-8280.. ramal .326, oom
Ricardo.

FACILITA

KOMBI 59 — Vendo. 1 500-. i, „ *, ,, ,ver porteiro. Mar.uda sso*do. Vendo pela melhor ofer-Vicente, 291401. — Gávea.
KÕMBI — Vende-se uma -

S.° vTè tar"». S& CrS 1250000,00. 38-3910,
Vargas. 446, sala 507. Telefo-
ne 43-8653.

MERCURY 1951 - Equipa
do. Verido pela melhor ofer-
ta. Somente hoje acima de

KOMBI 59, 60, 61 e 63 -
Ótimo. Troco e tacilito. Rua
Estácio de Sá, 153.

MORRIS E AUSTIN — Oflcl*
na especializada adaptaçáo
de amortecedores com abso
lute, garantia'em 4 horas, Crs
23 mil. Tel. 20-2803.

KARMANN-GHIÃ" 04 — Zero
km — Aceito troca, Francis-
co Otaviano, 51.
KOMBI 62 — Em bom es-
tado. Troco e facilito. Rua
íl; Lobo, 379-A. Tel. ...28-_372. Sr. Moacyr
KOMBI 60 — Troco e faci-

R. Haddock Lobo n.°
347-B.
KOMBI 1964 — 6 porlas,luxo. CrS 3 870. Tei
25-3263.
KARMANN-GHLV 1963 —
Compro ide particular, à
vista. 43-9058. Otávio.
KARMANN-GHIA 64 - 0 km

Av. Beira Mar, 216-C.
— Alemft, luxo,KOMBI 59

estado de nova, seis portas!carro para pessoa fino gos-to. Tel.: 42-9858. Bernardo.
KOMBI 62 — Luxo, 6 portns,rádio etc. Vendo urgente,
troco. Tcl. 48-7756.
KARMANN-GHIA 63 —
Nôvo. Ocasião. 3 900 mil.— 48-9579.

GORDINI 64 — Bordeaux,
est. 0 km, troco e facilito
alé 15 meses. R. Haddock
Lobo, 429. Tel. 48-2433.

KOMBI 61 - Entr. 1300
mil. Saldo comb. R. Riachue-
lo, 48-A.

GORDINE 63 — Bordeaux,
Impecável, vendo, troco carro
menor valor — 52-0571.
GORDINI — Vende-se 1963"
azul noturno. Faclllta-se até
12 meses. Av. Atlântica 3 880
esq Frnnülsco Sá.
GORDINI 1063 — Equip. c|
radio a capas Napa. CrS ....
1 500 e 10x160 mil. Ru» Prof.
Gastáo Baiana, 90 (final de
Barata Ribeiro),

Aldo.

Nôvo, preto, fleetwood, ar condiciona-
do, vidros elétricos e ray-ban, equipado.
Doe. Embaixada já liberada.

Rua Barata Ribeiro, 197-A, Sr. Jorge
Alberto. (P

MERCURY 49 — 4 p., b. b„
excelente, estado, tudo ôtlmo

54-2932. •
MORRIS OXFORD 52 - Ven-
cio, original e perfeito. Tel.
26-5281
MERCURY 41 — TftXli Ótimo
estado* de conservaçáo, pin-tura, forraçáo nova. Faclll-
ta-se com 600 000,00 de en-
trada. Sr,. Bento. 48-4153. •
MORRIS. OXFORD 49, oficial
vende urgente por motivo deser removido da Ouanabara.
Ver o tratar na Rua LôbQ
Júnior, I 295, Tel, 30-6439.
MORRIS MINOR 51 — Tudo
100% — Vendo urgente oca-
sião — Buarque de Macedo,
71/204.
NASH 50, original, estado de
nôvo. Rua D. Isabel, 170-A,Bonsucesso
NASH 51 — Tftxl Capelinha,
forraçáo nova, o restante 70
por cento bom. preciso dedinheiro, OrS 670 000,00 ou p|melhor oferta, aceito como
parte de pagamento TV. RuaMarechal Simeáo n.° 60, ap.
101, IAPI Realengo.
OLDSMOBILE 52, ôtlmo es-
tado geral, Rua Uruguai, 248
Telofone 38-5128.
OPEL KApniAN 1954, nôvõ,
todo original e equipado.
47 000 quilômetros reais, à
vista ou facilito parte, Rua
Conde de Bonfim, 66-A. Te-
lefone 34.9909. :

64 — Aero Willys, 0 km.
64 — Volkswagen, div. cõrcs, 0 km.64 — Gordini, 0 km.
63 — Vcmatr Sedan Belcar.
63 — Gordini.
62 — Volksw.ii.en.
62 — Aero Willys
62 — Vemaguete.
61 — Vemaguete.
61 — Rural 4 x 4.
60 — Volkswagen
60 — Aero Willys
60 — Jeep
57 —..Vemaguete.' 62 — Dodge Kingsway.

r RUA CONDE DE BONFIM N.» 190".'II TEL: 28-1610 <P

OPEL-KAPITAN 52 — Exce-
lente, 4 portas, lindo — Tele*.
fone 37-6151.
ÔNIBUS LP 321 — 61 — HÕs
da Zona Sul, circular, com.--
boa íérla de OrS 55 000 a 60 ,mll diário, ótimo negócio;

;bom emprego de capital, Av.
Suburbana, 10 033, s| 219 —
Cascadura.

OLDSMOBILE 56-2 porlas,*
troco e facilito. Av. 28 de
Setembro, 25.
PLYMOUTH 1951 4 e 2 p. c|
radio orlg. em est. de novos
Rua Baráo de Mesquita, 26. •
PONTIAC 1952. 4 p. hidram.-
em excepcional est. Rua Bai
ráo do Mesquita, 26, ; . '
PLYMOUTH 1947, 4 portas,
750 000,00 à vista, Rua Joa- •
quim Palhares, 595. Praça -da
Bandeira. . .. ' -

MOTORES PERKINS
a Óleo Diesel

Pronta entrega
Pagamento a combinar

Peças sobregsalentes
Assistência técnica

HERM. STOLTZ S.A.
Av. Pres. Vargas, 409 — 22.» and. Tel.: 23-1931

RIO DE JANEIRO — GB.
(Domingos, feriados e' à noite pelo' 

'
telefone 58-5072, com o Sr. Américo)

íP

PLYMOUTH 57, 4 poftas, -
mec&nlco — Vendo ou troco '¦
carro.nacional, também facll.'
Av. 28. de Setembro, 25. :\
PLYMOUTH 58, Belvedere, 8 •
cilindros, 4 portas, hidramá».
tico, estado do nôvo, Finan» ¦
cio com 2 000 mll. Rua Ba»
rão de Cotegipe. 453. a*p. 101.
PEUGKÒT- — 380 000, pintu»-ra e forração novas, ôthno
para pessoa de ílno gosto. -
Saldo a comb. Troco, Rua
Sfto Francisco Xavier, 342, —.
Maracaná. v
PEGEOUT 52, ótimo est., vdo.:
troco, fac. — R. Almlranti.
Cochrane, 137.
PLYMOUTH 51 — Praça, ôtl-
mo estado, vendo, Rua Con-
de de Agrolongo, 493, ap. 203 -
— Penha. • '
PLYMOUTH 48 — Vendo, R.
Laurindo Filho, 219, ' ; *.
PARTICULAR vende Packara
40, 4 p., 6 cil.. bateria, tap.
novos, perfeito de tudo, plltt,,..
estóf., lataria. Troco p| 4 oll.-
Fin. a comb. 49-8874 a noltte;''
Ac. of. ft vista. .; ..''¦-,'¦
PEUGEOT 59 — 403, ôtU-
mo, troco e facilito. Av. 28
de .Setembro, 25. :-
PLYMOUTH 38 — 2 porta»,
Cr$ 420 000,00. Tratar na Rua..

[Conde de Resende, 21-B grr ,.
Ribeiro. ¦¦ V
PONTIAC 52. Financio. Rua.
do Resende. 16. . ¦ ¦

KOMBI 62 Std., «m ôtlmo es-
tado. vendo á vlsta, 1800
mll. Rua Agarlba, 58, Eng.
Nôvo. Não tom tel.
KOMBI 61, Std., em estado
de nôvo, vendo & vlsta ou
financiado. Rua Agarlba, 58,
Eng. Nôvo. Náo tem tel.
KOMBI 62", 6 portas. Facili-
to, RUa Frei Caneca. 297.
KOMBI — Vende-se ano 59,
tôda reformada. Ver s tra-
tar Lanchonete Trollta. R.
Senador Verguolro, 203-B,

OLDSMOBILE — Conver-
sivel 1957, estado de nôvo,
temos 1955 e 1956. todos
conversíveis. Facilito. Rua
Barata Ribeiro^ S23-A._
OLDSMOBILE 19577 super
88, estado de nôvo. 4 por-tns, equipado. Facilito lon-
s;o prazo — Rua Ministro
Viveiros de Castro, 157.
OLDSSlOBÍLE — 1951, ótii
mo estado. 4 portas. Prc-
ço dc ocasiüo. Rua Minis-
iro Viveiros de Castro, 157.

D 

ouça na radio jb
MÚSICA DE jj CIASSE

¦de íí.» a 6s-feira
Bas 13 e às 20,35 horas

0

PLYMOUTH 48 — Particular
4 portas, 6 cilindros, moq.
retif. pint. lant cromogem
forraçáo, tudo 100%. Ver na
Rua Visconde de Pirajá 493
á vista. Acelta-se oíerta —
Ver até 14 horas.
PLYMOUTH 51 — Mecânico.,
ótimo estado. Ver na Rua Al».
mirante Gomes Ferreira, 130
— Urca.
PLYMOUTH 51 e Pontiac, 51--
52, 6 cil., 4 p. mec. b. b.-
part. e taxi. Rua Lobo Ju-
nior, 680.
PREFECT 50 — Bom esta-
do apenas 300 mil entrada o
50 p/ més Av. Suburbana,
9 426, * fundos — Cascadura.

teUP Willys 62-Ótimo
estado. Troco e. facilito.-Rua
Esfácio jrfé Sá, 153. ;.
PRAÇA e particular. Olds-,
mobile, 6 cil., maquina reti-
ficada c todo reformado. K
Prefect 48; 4 cil., melhor ofer-'
ta à.vlBta.ou a prazo. — Rutb
do Livramento, 04. -
PONTIAC 56"2 portas -^
Troco e facilito. Av. 28 de
Setembro, 25.
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O ALPINE FÓRMULA 2

M&mÊÊÈÀ ii(i ^^t^11" k * 
;f|

Alpines de Redelé brilham
nas corridas da Europa

Hâ mais de dez anos a
França não apresentava car-
ros fórmulas 2 e 3 em corri-
das internacionais. Jean
Redele, construtor de vei-
culos esportivos em Dieppe
e chefe do Departamento de
Competições da Eegie Re-
nault, ao reunir a imprensa
francesa para apresentar cs
Alpinos daquelas categorias,
fazia então um esforço pa-
ra a reconquista dos postos
de destaque dos veículos
franceses em provas auto-
mobilísticas.

Os carros Alpine apresen-
tados oficialmente ao pübll-
co, monopostos ou de turis-
mo, são dotados de chassi
tubular treliçado, de aço,
com carroçaria de fibra tie
vidro e sua parte mecânica,
á feita com os componentes
mecânicos do Renault.

LE MANS, PAU E OUTRAS

Resultados satisfatórios e
mesmo bons foram obtidos
pelos Alpines nas provas em
que competiram, iía última
delas, a 20 de .iunho, em Les
Mans, conquistou a vitória
no índice energético e de
desempenho.

Outro Alpine, um fórmula
2, dirigido por Mauro Bian-
chi, piloto oficial da escude-
ria azul da Renault, con-
quistou o melhor tempo nns
preliminares da prova tíe

Pau. Chegou à frente da
equipe Lotus, integrada pelo
campeão mundial Jim Clark
e por Peter Arundell. O tem-
po do Alpine foi de 95,445
km/h e o da Lotus, que veio
em segundo, de 94,269 km/h.

Nesta prova foram classi-
ficados carros Renault, Lo-
tus, Lola, mas os carros da
escuderia Brabham, de Jack
Brabham e Daniel Hulme,
assim como Lotus-DKW, de
Gerhard Mitter, decepciona-
ram completamente.

O campeão mundial de
automobilismo de 62, Gra-
ham Hill, da Inglaterra es-
teve, dias antes da prova,
visitando a fábrica daqueles
veículos em Dieppe. Iria de-
pois dirigir um deles na pro-
va de Pau, em percurso de
220 800 quilômetros, corres-
pondendo a 90 voltas.

Outra grande vitória dos
Alpines fórmula 3, registrou-
se no Grande Prêmio de Pa-
ris, em Montherly, quando
Mauro Bianchi classificou-se
em primeiro lugar. Realiza-
da em duas séries, a primei-
ra sob forte chuva foi ven-
cida por Bianchi. A segun-
da foi ganha por Offenstadt,
com Lola.

AS DUAS FÓRMULAS

Os veiculos Alpines de
fórmula 2 e 3 são carros es-
porte de competição, com

chassi tubular de aço, car-
roçaria de fibra de vidro e
conjunto motor-trator tra-
seiro. Pesam ambos cerca de
400 quilos, utilizando-se de
freios e suspensão do Re-
nault R-8 Major, de série.
A suspensão é de amortece-
dores telescópicos de dupla
ação em forquilha e pino
mestre na traseira, com su-
porte do cubo de magnésio,
na dianteira.

Fórmula 2 — seu conjun-
to mecânico é Renault e o
motor Gròsini, de duplo co-
mando de válvulas na ca-
beca. desenvolvendo 100 HP,
numa rotação de 9 000 mil
giros por minuto. A caixa de
câmbio é Hewland, de cinco
marchas.

Fórmula 3 — derivado do
Renault R-8 Major, com cêr-
ca de 83 HP, caixa de câm-
bio Renault de quatro mar-
chás e carburador normal
daquele veículo, dotado de
estrangulado..-, de acordo
com regulamentação da FIA.

A diferença- entre os vei-
culos enquadrados nas fór-
mulas 2 e 3 deve-se ao fato
de que a 2 admite radicais
alterações no motor, ao pas-
so que a 3 deriva-se obriga-
tòriamente dos componentes
mecânicos de um carro de
turismo de série e produção
normal, com um minimo de
mil unidades anuais.

Wülys deu almoço

Quarta-feira, dia 14, a Willys Overland
do Brasil ofereceu um almoço aos cronis-
tas especializados em automobilismo em
São Paulo. A finalidade do almoço, além
da confraternização da fábrica com os jor-
nalistas, foi traçar planos para a corrida
de domingo, em cinco voltas, para- os cro-
nistas automobilísticos.

Polícia vai áe VW

O Govêmo do Estado da Guanabara,
que já usa o Volkswagen na radiopatru-
lha; encomendou mais 30 carros sedans,
cinza-escuro, para reforço da sua frota po-
licial. Recentemente, a Policia paulista
havia' recebido 60 Volkswagen para seu
serviço rodoviário.

O saca-bexigas

Os caminhões de junho
A Mercedes-Benz do Brasil produziu,

em junho, 462 veiculos, sendo 420 cami-
nhões médios e 42 ônibus monobloco. A
indústria produziu, no primeiro semestre
dêste ano, 3 134 veiculos, dos quais 2 764
caminhões médios, 15 caminhões com tra-
cão nas quatro rodas, 94 caminhões pesa-
dos e 261 ônibus monobloco.

As 400 mil horas do Tufão

Na Seção de Estudos da Simca do Bra-
sil, em São Bernardo do Campo, foi pro-
jetado o nôvo Simca Tufão, depois de 400
mil horas de trabalhos e estudos, que per-
mitiram as 56 modificações e as 476 ino-
vações em relação aos modelos anteriores.

Um hr.ij.Qo rio n-o eslá scnc'o útili'"c ° Y\",?" s)nJ ":':JJ PJ" «"an car bexigas do interior do pneus, numa imhrtnde Sano Andra. ksms bex::;:ls destinadas a vdeansar o pneu por dentro e a pressioná-lo contro. molda dexozwientoi san feitas _de borracha mais consisi?,Ue do „..e ns dS\ de..ar ercebemagua a temperatura ,le 26..° C.logo ao entrar no forno. Conforme informações do Sr. Jo.-M,u,el, chefe, ao Departamento de,Vulcamsawo da Fireslone. onde eslá instalado o equipamentia água o expelida quando o pnv,, e retirado do molde, ao término da vulcanizaçãõ. Vm banho a:'gua e sabão vegetal lonm a bexiga escorregadia; facilitando o trabalho do f_.ca-_je_.i-as, que ¦arranca ainda quente cm apenas alguns segundos

Prua-IBOT 52 — ôtlmo ciita-
do. Eom. da tudo. OrS 03S
mil. Facilito. Paulo. 43-B3M.Daa ll fis 12 lioras.
PEUOEOT 403 — MAqulna
oncamlsada do nftvo, pinturn e pneus novos. Ver na RuaBola, 202
PLYMOUTH 52. nioc, com
rádio, complotamente nôvo.
ao l,o quo chegar. Rua Max-well n. 3.
PLYMOUTH 55 —' 2 portns,8 cilindros, ótimo para moça.
Tcl. 46-7153.
PONTIAC 56 — 4 portas,
em estado de magnífica
eom-ervação, todo original.
Vendo por motivo de via-
Ifcm — Av. Copacabana,
1 235, porteiro.

M AUTOMÓVEL PAROU?'™''™'13 ' """^ !-'rt"

Procure o especialista Rádio Rei Ltda.
e será atendido na mesma hora. Avenida
Ataulfo de Paiva, 930 — Tel.: 47-1882 ou
27-5862 — Leblon.

PONTIAC 1952 - Vendo
Catalina, único dono, ótimo
estado do conservação. Pre-
ço 1300 mil à vista. Tratar
com ,o Sr. Gabriel pelo tel.
33-1559.
PLYMOUTH 53 — Coupó —
Estudo impecível, completa-
mente equipado Vcr paracror. Preço base 2 600 000.00— Tratar Travessa Pinto Tc-
les, 119, àtarde — Praça
Seca
RENAULT 10Í3, como novo,
equipado. Rua Uruguai, 243.
Tal.v733-5128. __
RURAL WILLYS"60 e 61. CrS
1)50 000,00, 2x4 c 4x4, novls-
simos; Jeop Willys 59. 790 000.
novíssimo. Saldo a combinar.
Troco, Rua Silo Francisco
Xavier, 342. Maracanã.
RURAL VVÍLLYS 1962 —
Vende-se urgente, motivo dc
viagem. Tcl. 53-0059, das 7
As 15 horas.
RURAL 63. nova. Vendo R.
Bolpeba, 113,_ Mal. Hermes.
RURAL 62 — Equipado, tro'
co e facilito Rua Figueira
t-.e _Mclo_162-B _^_34_-3187_
:-.URAL WILLYS 1963 — Ven-
do uni diferencial mcdlo, R.
cio Russel 32, L. da^Glórla^
RURAL 59, estado do nova,
pouco u.ado está como veio
de fábrica. Preco 1 750 mll.Aceito oferta. R. Flack, 7.
KÉNAULT 48 — Furgão -
Vendo, cm ótimo estado —
barato. Ur.-rcnte. Eua Cân-
dido Mendes, 253, ap. SS-
102. Até 12 h.
RURAL WILLYS — Ano 58
Vendo em estado de nôvo -
Tel. 25-6184.
RURAL 62 — CrS 1600 mll.Perfeitíssimo, saldo a prazo.Barata Ribeiro, 147.
RURAL 61 - 1 diferencial;
troco e facilito. R. Haddock
Lôbo, 379-B.
RENAULT 52. m. trazelro, óti-mo, 200 de entr. 15x40. SaoFc.".'Xavier. 884. fundos.
RURAL 59,'"4.:4 ótimo estado,
preco _1 600_ mil._T. 49-7809.
RU..AL 64 — Zero quilômetroAsul, EUperequlpsdo, ban-ca branca. Crs 4 285 à vlstaTel. 38-9191.
CURAL56- Troco 

"e 
faci-

wcars.3. fóflM.I
Concessionário da Simca do Brasil

(Depto. dc Carros Usados)
CARROS USADOS
__ ATft 20 MKSES
Todos os tipos financiados

conformo suas conveniências
MARCA ANO

GORDINI  1003
GORDINI  1963
_?IMCA (forrnçSo couro)  1963
SIMCA  1953
SIMCA  1961¦SIMCA  19H2
DKW (EEL-CAR)  1364

AV. PRESIDENTE VARGAS, 3 149
TELS. 52-1641, 52-1215

oquipr.dlaslmo, financio cum
800 inl!, trcco carro nacio-

nal.,Figueira; 22. Tei. 28-7512.
VOLKSWAGENTÒt — 3Ã ió-
rio, azul pastel, rádio, tran-
ca, adaptado para 02, pneusnovos, para pessoa do ílno
.tosto. Tudo bom, d vista CrS

200 mil. Tcl. 48-1301, a noi-
í.° J<!l.-__'18_Í1__3 — Teófilo.
VENDE-SE Um Clicvrolíft ÍS51Rua Maria Joaqulna, (iflPavuna,
VOLKSWÃOEN 1959, alemão,
1 100 mll, equipado, saldo a
prazo. Barata Ribeiro, 147.
VOLKSWAGEN — Vendo, 61~,
slncr., est. novo. Merc. Cas.tolo c| guardador.
VEMAGUET 58 - Impecá-
vel, facilito. R. Paim Pam-
plona, 700 — Jacaré.
VOLKSWAGEN 03 — Equipa-¦lo. 2 750 mll. Rua Barfto elaTorre, 489 — Ipanema — Ga.rngi-rta Jagunça
VOLKSWAGEN 1050 — Vcri•üo, todo equipado, facilito-íarte, bem conservado. Rua
Visconde Pirajá, 175-B.
VOLKSWAGEN 56 — dtlmõc| rádio, 1550 000. Av. Brásde Pina, 624,
VENDE-SE um VollcsfádTonôvo, com pouco uso. PreçoCrS 55 000,00. Telefonar para22-6286, Sr. Paulo ou Al-berto

STANDARD 8 — 47 — Bom
estado. 230 mil .entrada c
50 mll p/ mès Av. Subur-
bana, 0 426, fundos — Cas-
cadura _ 
STUDEBAKER 31 trõcõ" fa-
cilito. Rua Frei Caneca, 237

42-9300.
SIMCA 1900 — Unlco dono— Vendo urgente CrS 2 050
mll; até 21 h. Rua Min. VI-
veiros de Castro 41-B
STUDEBAKER 51, excepcional
est., e"ulp., mec. vdo., troco
e fac. Rua Almirante Cochra-
ne, 13/.

VOLKSWAGEN 63, Impecá
vel, equipado, 1 dono, nego-
cio rápido, ocasi&o; R Mar
Mascarenhas de Morais 25-A
Copac__Esq Rua Inhangá.
VOLKSWÁGE.M 1962 — Equi
pado, como novo, troco efa
cilito. Rua Antunes Maciel
494 __
VOLKSWAGEN 60, 61, 62 e
61 — Financio. Resende, 16
VW 62, Esmlnovo, equlpãdia-
slmo. troco, fac. 33-3545.

SIMCA Chambord 60, últi-
ma série, vendo à vista oufac. parte. R. Magalhftes
Couto 6. Tel. 48-7401.
STUDEBAKER 1950 — Vende
20 ótimo estndo de conserva'
çáo. particular. Base CrS
1 100 000.00. Vcr c tratar na
Rua Carlos Sampaio, 72.
TROCA-SE um camlnííâõ~5l.7
por Kcmbi. Tratar na Av.
Amaro Cavalcante. 1 849 —
Engenho <Ie._Dentro.
TAXIMETRO 

"cãpclTiiiiãT-^
Vende-se, Crs 80 000,00. Tel.
27-6286.

VW 63, 6 000 km, estado de
zero, equipado, troco, íacl
tel. 38-3545.
VOLKSWAGEN 1960, c| rádio,
capas, tranca de dlrecfto, ven-
do à vista por 1 880 000. Av.
G. Freire, 559, C. Pereira.

TAUNUS 1953 (ford alemão),
ótimo estado de mecânica,
lindo de lataria, ótimo' rá-
dio, vendo com 780 mil de
entrada, saldo a combinar.
Rua Felipe rie Oliveira, 4-C.
Tel. 57-5810.

VENDE-SE um carro De Soto
1951 com 4 portas, 6 cllln-
dros, mecânico, dos peque-nos, em ótimo estado, com
4 pneus novos. — Vende-se
também uma Utility Dodge
51, em ótimo estado, pintu-ra nova e 4 pneus novos. —
Tratar na Rua Cantllda Ma-
ciei 79. Sr. Júlio. Largo da
Abollçfto.

VOLKSWAGEN 64 - 0 km.
Financio ou troco. Telefone
36-0365.
VÊNDE-SE um camlnhfto
Ford 1957, todo reformadoTel.: 48-2435. Sr. Gabriel.

VOLKSWAGEN 63 — rs1 ado
de novo, oqulpado. Aires Sal-
danha, 130, ap. 201.
VOLKSWACtlsN 

~1<;00 
:— 'Nôvo,

rádio, vendo troco — Tel. ..
40-1737;
VW0Ó" — 3Õ"0Ò0 hín — õnico
dono, açoito troca. Rua F.an-
cinco Otaviano, 51, Pasto 6.
VOLKSWAGEN 63 — Estado
do raro km. Equipado, aceito
troca.FníncIscojOtavIano^Sl.
vende-se" iim camlnhio m— Em perfeito ostado. Tratar
pelo tel. 20-0879;
-5EIS Contft.lcx Supei-. Ó.
angular Pro-Tossar 1:3,2, fll-
tro, 4 lentes Pròxar Zelss.
Vale 700 mll. Estudo permu-fa por telefono linha 25 —
45,_Tratar com_Llma, 23-8210.
ALUGAMOS

KOMBIS
Com motorista, pa-ra turismo e viagens.

.SOLETUR
Telefones: 42-7378 e

37-0792.

Borracha para portas
e malas, todos os carros
(colocação). Rua Bambl-
na, 101.

ALUGA-SE

Praça Demétrio Ribeiro, 99
Tel.: 57-3825

VENDE-SE Buick 50, conver.
slvel. Rua Baráo de Sáo Fe-llx_n.o 216.  
VOLKS 60 — Enulp. 1840
alv. Miguel. 43-6606.
VOLKS 62 e 63 - Facilito.
R. Paim Pamplona, 700 —
Jacaré.
VOLKSWAGEN — Vende-se
sno 60. equipado, estado ex-cepclonal. Preço do ccüsláo.Av. Pedro II. 328 — Sâo Cria-tóváo. Tel. 28-4738.
VENDE-SÉ um sumler. 40 mll!e 2 poltronas a 20 mll cada.Tel. 28-9009.
VOLKSWAGEN 61 — Vende-se. 2." série, sincronizado, rá-dio, capas de chcnlle, com22 000 km rcdotlos, completa-mente nôvo, só teve 1 dono,100% de conservaçáo. Ver naRua Buenos Aires 236, l.oVOLKSWAGEN 62/63 — Ven- „„„„,.  ¦_">;•, --_¦•

do c íacilito. Rua Campos JggHJ.onL0 Sr. Orlando
Sales; 184. ¦.«...- -.

VÊNDE-SE RuraTwniys —
Tração nas 4 rodas, sòmen-
tc à vista. Ver na Rua Co-
dajás 533. Tratar pelo te-
Iefrne_32-4162.
VENDOrádio p] Volks V.
S. A. automaMc. ali tran- facilito.
tistor c| 5 teclas. Telef .ne 379-A.
25-9788. | VOLKS 6:

VOLKS 54 e 56 - Troco e
facilito. R. Estacio de Sá n.°
153.
VOI.KSWAGEN 64"^7Fkm

Várias cores — Troco e
Rua II. Lôbo n.

ALUGAM-SE

.Modelos. 1963, Kar-
n^nrí^Gh^i a,'v Vol-
kswagèrí. ÁerchWil-

pára casamento —:
Rua'. íàáriz;-vê Bar-
ros- .724'— Téís.
'28-779Í — 484403.
Agência Viana.

1064 — DKW - Vtmag
camioneta

1003 — K.arman-Gtila
1003 — VolkswaKon
1903 — DKW - Venti.1903 — Aoro Willys
1903 — Gordini
1963 — Simca Jangada
1902 — Rural Willys1062 ~ Volkswagen
1954 — Pontiac, cupê1951 — DoUgo Coronet
1948 — Chevrolet, táxi

Rua Conde de Bonfim.
n.° 426. (p

KOMBI
Particular

Oferece serviços de en-
tregas leves, excursões, via-
gens. Diariamente 9 às 13
horas. Tel. 48-3097. B. Be-
la, 298, Sr._ Manoel. _
KARMÂNN-GHJÃ

1964
Zero km. Pronta entrega»

Rua Barata Ribeiro, 197-A.
(P

t LocEuto s.a.

^^¦^_Í^*eaãiT«t^^|
^PXQ __t

ALUGAM-SE
VOLKSWAGEN

SEDAN — KOMBI
RURAL E JEEP

AERO

T_.l_< 42 2505-RIO

60

Aero Willys
1964

Zero quilômetro. Vendo
Rua Duvivier, 107. Telefo-
ne 37-7666. (P

'AX1 capelinha — Vendo H,
Adriano, 114, c/ 7 — T. os|

,., . -„ , Snntos. ¦__ vOLKSWAGENvl860,-.todo.61.„__ .,..Iiio. — Av. 28 de Selem-it,RGENTK — .ye.nde.-rel_ic;m ?rer°. ?«% do nxxz^—j-,

Ultima série.
VOLKSWAGEN alemáo 1055 lP°uco rodado, ertôve 1 ano
Ventlo otlma conservaçáo. R Parad°. super-extra equipa-
<!o Russel 32, Lareo da Glória Ia0-, "endo eó _ vista, parti-¦cular pl particular. 2 50O mllTel. 48-9570.

Sedan, 4 portas, Electra
225, equipado. Vendo. Rua
Duvivier, 107. Tel. 37-7656.

(P

Conversível, est. impecá-
vel. Tudo 100%. Rua Ba-
rata Ribeiro, 197-A — Sr.
Jorge Alberto. (P

OLDSMOBILE
98 - 1962

4 portas. 6em coluna,
preto, hidramático, 8 ci-
lindros, direção hidrãuli-
ca, freio a ar, ar condido-
nado, vidros Ray-Ban e
bancos elétricos etc.

Tratar à vista. Telefones
26-0437 ou 47-9072.

Bom estado. Vende-se.iiiui r*»t tU UC JÇIÇM1" *•_•»»•»*- \j. uviu uí clu, j-vitrv uu ivusdoii -w/\i r/rilf i _Arn —- ——- | *^v»»» "-uniu. » iiiiut abi
. ,r ;um Mercury 19. Avenida 32—-Largo, dá. Gláia. VOLKSWAGEN 1961, 1962 < <• 2 Pís.,6 e 8 dllndro?. AV. Borges de Medeiros,ClO 173. FresidentciVariras, 3--102-'— VENDO -um-Mercedes¦ Benz ir./-. •, , - Mecinlco e hidramático es-.»»™ T„t A-._ct.an
RA1&BLÉ 53 conversai -m Tel- «-9743. 1. SebastÍâc4au£movT Troío por caíro 6 1963 VendemOS 3» °, 'í"!' R"3 BarÍ^ ?" ,

TeL_ 38-5108;
REBOQUE — Marca PÕmãT,de aço. ótimo para Jeep. BuaBarAo de Mesquita, 26

ilongo prazo. Diversas cores
e equipados com rádio, ca

Bonfim, 703. _
VOLKSWAGEN 63, supere
quipado, corn apenas 11 000
quilômetros, em estado <le
nòvo — Vendo, troco e íaci-
lito, Rua Conde de Bonfim,
577-B. Telefone 58-6769.

RURAL WILLYS 1962, Í~"dtF,em est. de nova, Rua Barãode_ Mesquita, 26.
RURAL 59 — Vende-ie, trã.

çfi.o 4 rodas. 1 800 000,00. RuaAdriano. 122-A, casa 1 To-dos_os_Santos. _RURAL WILLYS 196_r^rsè^minovo — Vendo urgente.
^«"^"^páSíiS-ÍS?; VOLKSWAGEN 1061 - ültl-
Conde de Bonfim 703 ma s6^- superequipado. em
ciTAurriATir. ir „ 

' 
j -,.,. estado do nôvo — Vendo,

ííí?^?„1Yaís,,ard, I949 troco e facilito. Rua Conde
m,.Y£ w?°i-;,p,reç0 b<íraL0-de Bonfim, 577-B. Telefonemulto bom estado geral. R. i,_ K7MConde de Bonfim. 703. I.Ü?™-¦„,,-, ,.=;_.=>.-_. m«^ ,, - VOLKSWAGEN 61. sincro.,

àa om-f-s %ronn Í7T r?n- rádio 3 faixas, tranca e cr-
dis e toda EoiilSídr. A?J£ Pãs. 1 200 mtl entr. Rua Sâoaos e ioaa Equipada, Acello prar.clsI-0 v-ivler 360troca por carro de passeio ;r_rancisco_A.uieiL. mv_
Rua Conde de Bonfim 703. IVOLKSWAGEN «i. supere-

VENDE-SE um Ohevrolet 40í?no- Rua Mearim 90, Gra
Rua General Pedra, 211 |Ja"- tel- 38-_j4,_
Procurar Armlndo VOLKSWAGEN 63, 14 0061

VOLKSWAGEN 1960"—Pou- 1:m. equipado. Rua GomesipaS efC. Rila MarÍ7 P Rflr-co rodado e equipado. — |Freire 822,:.tel..-.22-6394. f ,' , .' . ., '
Vendo urgente Preço de VOLKSWAGEN:63; supere-IÍOS, ILA. AgenCIB Viana.
?£,nífm' nm 

BUa C°nd* de «luipado, à vista oú fifíanc.
Av. Atlântica. 1 936-A.

SIMCA Jangada 1962 — Ven quipado, rádio 3 f., tranca,
tío JJnJ^Tm ÍJ~ZT:'«Pôs; P. b- o. Facilito. Ruaco, apenas 23 COO km roda-U.K. óra%,-ir-„ v„vi»,- anndor, e" toda equlpadaT A"ce"lto[SíioFron<!lsco"Xa'vlèr'"860;-
troca por carro de passeio. VEMAGUET 60. exc. est. de
Rua Conde Bonfim. 703. iconservaçáo, 1 920 mll à vis-

ta ou fac. R. Figueira, 22.
Tel. 28-7512, S. Francisco Xa-
vler._Acetto troca,
VOLKSWAGEN 

"64

SlMCA — Rallye — Especial
1963, em estado de zero ouilòmetro. Ver e tratar cl Lu-
pércio. R. Alm. Tamanda-
ré._33. ap. 303. _

SIMCA TUFÃO 6'4, 0~ km. ca-
murça. 5 520 mil à viíta ou
fac. Aceito troca, R. Figuei
ra._22, _§. F. _Xa.viej\_ 23-7512
SKODÃ 55, í 200. rádio, ban-
da branca, pint.. est. máq
novos — Vendo urgente, tro-
co caminhão Chev. 59, Rua
Ferreira Araújo, 6, S. Cris
tovfto.
SÍMCA 61 — Nôvo, único .do-no, na Rua Siqueira Campos
_-_° 24-!jr Tel- 37-2141.
SIMCÃ CHAMBORD Í96Í~^
Ultima sirle equipada, ótimo
estado; á vista CrS 2 650 000— Rua General Severiano
56-A
SÍMCÁ Í963 — President,
pcuco rodado, único dono,
superequinado, vendo ur

ente. CrS 3 800 mil. Tcl.
3G-2827. Rua Barata Ribei
ro.7254.
SIMCA 63, equip., pei-feito.Vendo. 43-0503.
SIMCA 51. em ótimo estado,
vende-se Rua. Plaui, 296, Sr.
Alberto — Todos os Santos.
STANDARD Van_ruard 1952.
4 portas. 5 p. novos, estofa-
mento nôvo, 930 000. R. Ge-
neral Rocha, Calado. 220, Ola-
ria. Tratar cl Álvaro.
SKODA l 200, 55. Vendo. —
Tratar na Rua 24 de Maio
n.° 564, Sr. José.
SIMOA 59/60 — Compro, pa.
go à vlsta, sem intermediário

42-G3-.9, Sr. Martins.

SIMCA 64 - 0 km, Tufão.
Rua São Clemente, 71.
SKÕDÃ-49 — Excelente es"
tado, vendo barato. Rua 24
de Maio, 332-B — amanhã
STUDEBAKER - 4 p'. Vendo
barato. Est. Cabuçu, n. 151,Austin, E. do Rio. Posto de
gasolina.

1 850 000,
0 tem; v. cores. Saldo a conv
binar. Troco, Rua São Fran
cisco Xavier, 342. Maracanã.

VOLKSWAGEN 64. zero
km. A vista ou financ. Av.
Atlântica,.! 936-A. '• ___

VENDE-SE carro Ford 39 —
Standard, em bom estado.
Urgente. Praça Salcá, 21, VI-
la da Penha. 
VOUíSWÃGEN 1961. c! tran-
ca, capas, etc CrS 1955 mll
troco c facll. Rua Prof. Gas-
tfto Bahiana 90 (íinal Bar
Ribeiro».
VENDE-SE Gordini 2* sérfe
62, por 2 000 000.00 à. vlsta
Teleíone pela mnahê. 47-0816
VÕLKSWÃGEN 61, a pra-
zo. Gomes Frcire.762.
VOLKSWAGEN" 

"53Í 
1200 000,

Mariz e Barros, 1 06L_ Pedro.
VW 62. ótimo estado, bem
equipado, rádio, tranca etc
Pieçu 2 370 mll. Aceito ofer
ta. Rua Perseverança, 61-A.
Tel. 49-7869.

VENDE-SE, troca-se e facili-
ta-se. Oldsmobllo 53, 88 —
P. Vargas, 3121 — Afonso.

pados, troco e facilito. Rua
Haddock; Lôbo, 347-B. '
VENDO FORD F-600 59~Da 2a. serie, seminovo. Av.
dos Italianos, 529. Rocha
Miranda, com Sr. Lindol-
fo._
VOLKSWAGEN -64 — OK^còr azul-Atlantico. Equipa-do. Facilito. Rua Conde de

VOLKSWAGEN 61, ótimo es- i".'ií'!í °aml» "anca; otlmog°nflm, 111, c| 13. Tel. ...
tado. Vendo, troco e íacIlIto.iÇ^0 ,«•? conservação, entra-^It-8-
Av. 28 de Setembro. 279. ç/ ã.lgf !, íiílan1cií!.,,,.™.t0„a, com-|VENDE-SE uma Kombi 63,
VOLKSWAGEN 1960 — En-Méier'
trada: 1000 mll e 100 mil

VOLKSWAGEN 63. o| rádio
100% equipado, uso de Labo-
ratórlo Só hoje 2 625 n vis
ta. R. Barão do Bom Retí-
ro, 573 —¦ Rlcqmel
VOLKSWAGEN 59. alemSo,
pneus banda branca, ótimo

Tels. 28-7791 e 48-1403.
(B

VOLKSWAGEN 62 — 3> sé'-rie. multo novo. 19 450 kmrod., radio transistorizado, 4faixas, tranca alemft. isquei-roí espelho, reforço, p. pneusnovos eto. Bom preço í, vis.ta. Rua Capitão Félix 28Interno Rua 11 n.o 13, Mer-cado SftoCrlstóvão.
VEMAGUET .Luxo 1964 --J-
Equipada. Troco Aero Tu-fão 64. vendo CrS 3 ÍOO mil.
Rua Silvio Romero 39, ap.
lfll. Centro.

Impala, 0 km e pouco ro-
dado. — Hidramático, doe.
100%.

Rua Barata Ribeiro, 197-A.
Jorge Alberto. (P

CAPAS NAPEX
Cr$ 25 000,00
Capas Napa p/ todos os

carros nacionais c/ 20%.
Acesíórios. Rua São Cris-
tóvão. 190-A. Tel. 34-8502.

Chevrolel 1953
l/nil/C CÀ~c2 TK r—•' ¦ P1-5- s/ coluna, s cll..
YULro 04, JO e Ol — tQUi-lhldramatlc, todo equipado,1 ;doc. 100',-. Rua Barata Ri-

beiro, 197-A, Sr. Jorge Al

EiV-'^?/"'- R- Arl5tldcs Caire, 45. tlpo luxo e kltchnot, paraEn-IMéier. Iexcursão e veraneio. Tratar

berto. (P

CHEVROLET
1964 - 63 e 62

Impala — Sedan, 4 por-
tas, hidramático, 8 cilin-
dros. Vendo. Rua Duvivier
n.° 107. Tel. 37-7666. (P

2 portas, bom estado ge-
ral. Entrada CrS 500 000,00.mensais.' Rua do Rlichuelo W° ™™ffSt?ò,w R- "'«chuelo. 221, ap; rai .^mrada o_

33. Tel.: 22-7036. !ç s- NOTo. 4, a vista ou!-  Saldo ímanciado.
VOLKSWAGEN 1961 — En-
trada: 1200 mll e 115 mil
mensais. Rua do Riachuelo,
n. 33. Tel.: 22-7036.
VOLKSWAGEN 1962 — En
trada: 1300 mll e 125 mll
mensais. Rua do Riachuelo,
33 — Tcl.: 22-7036.

aprazo.
VENDO RURAIIíc 62,.:'à^vlstã
9_i.Ç__P_r__l2____pÇ5__ Eng^Nóvo 4.
VÕLKSWÃGEN 62,' 2.«- séHepérola, equipidissimo, nôvo.'Rua Magé n. 54. — PenhaCircular.

VOLKSWAGEN 59. ótimo es
tado, à vista ou facilitado.
Rua Conde de Bonfim, 66-A
Telefone 34-9909.
VOLKSWAGEN 62. ótimo es-
tado, à vista ou facilitado.
R.ua Conde de Bonfim, 66-A.
Telefonc^-yi-iOjj.
VOLKSWAGEN 61, 1.» e 61,
3.a. Equipados. Faculto, Rua
Sao Francisco Xavier, 162. —
Armando.
VOLKSWAGEN 63 — Todo
equipado, ótimo estado. CrS
2 790 000,00. Ver na R. Ba-
rao de Ubá, 217. Dr. Silvio.
VOLKSWAGEN 62 — Grená,
superequipado, ótimo estado.
CrS 3 390 000,00. Ver na Rua
Barfto de Ubá., 217. Dr. Silvio.
VEMAGUET 56. ótimo estado— Vendo, à vista, 1 350 mlí
Rua Barfto de Coteglpe, 453,
ap. 101

VOLKS 61, 62, 63 e 64 --
Troco e facilito. R. Haddock
Lôbo, 379-B.
VOLKSWAGEN 61 — 2.* sé-rie slncron., novinho. 2 050mll — Rua Sfto Carlos, 150— Estacio

VOLKSWAGEN 63 - Última
série, sj equipado, incl. rá-
dio, único dono, pouco ro
dado, vendo, troco e facili
fo. R. Haddock Lôbo, 429.
Tel. 48-2433,
VOLKSWAGEN 60"!62 — Equi-
pado, ótimo estado. 1 400 deentr. mais 6x100. à vista me-lhor oferta. Tel: 27-0676 Sr.Landry.

4 pts., s/ coluna, 8 cll.,
hidr., totalmente nôvo. Im-
postos c documentaçfto 100%,
CrS 2 900 mll e mais 10 de
CrS 150 mll cada s/ Juros.
Ver Av. Copacabana, 300 c/

garegista. Tratar Sr. Pe-
dro. Tels.: 57-1614 ou 30-7998.
30-7998.

VKND^E-Plymoiith^mi; tVnEsf?.? « itZilá, SHty, ótima de tudo a maisbonita do Subúrbio da Cen-trai. Rua Cerqueira Daltro523, Sr. Barreto, gerente —
Cascadura

VOLKSWAGEN: M^QM
Av. Beira Mar, 216-C.

SIMCA 63 — Equipado c/
13 000 km — Vendo á vista
3 750 Tel. 27-7786. Antônio
ft noite
SIMCA — Compro um ã
vista, pref. 62 ou 63, sem
intermediários. 27^9090.
SÍMCA JÀGÂNDA 64," íacll.troco. R. Conde de Bonfim,
795
SKODA Otávla M. 60. com
rádio. Facilita-se, Domingos
Ferreira, 242-B.
SKODA para quem gosta de
Skoda. Rua Sáo Francisco
Xavier, 137. Sr. Nilton.
SIMCA CHAMBORD 62—4
po. tas — Vende-so ou troca-
se — Tel. 30-0623.
STANDARD 48 — 4 cll., ven-
do barato. Est. Cabuçu, 151Austin, E. do Rto. Posto de
gasolina. ¦

SIMCÃ JANGADA - 0 Km,
64, abaixo da tabela. Rua
SõoCIemsnte, 71.
TUDEBAKERi. ÍC51 — RiiãMaria Jcaqulna, 63. Pavuna.

SÍMCA CHAMEOKD 62 — Es-'aío Impecável, ci 20 OCO km.Vcn-ic-ía ou treca-sc porK-.mbl cu Sedan. R. CândidoBeniclo. 70-A de 8 às 11 ilo-ras—'_C3inplnho.

SÍMCA TUFÃO - Olíf--
Temos para pronta entrega,
várias cores. Preços espe-
ciais, à vista ou financia-
do. Tsl. 48-4787.

VOLKSWAGEN 60 e 61 —
980 000, superequipado, com
râdlo, várias cores. Saldo a
comb. Troco, Rua Sfto Fran-
cisco Xavier, 342. Maracanã.

VOLKSWAGEN 1961 — Tro-ca-se por ap. ou casa, 2 qts.,sl. etc, preferência Bângu— Realengo — Padre Mi-
guel, diferença a combinar.Teu 22-9111 - Edilson _VENDE-SE um camlnhioFord 41, à vista 490, fiado160 de ent, e 8 x 75 ou tro-co. R. Corurlpe. 883. Honório G_urgel_-^Garageiu
VOLKSWAGEN 1960 e 1961
— Ambos superequipado*

VOLKSWAGEN 637018000 
En,rÍda \&M- »ld? 3

km, originais, velocimetro COÍTlDinar, aceito troca. Rua
iSo°:c|farádifaVericad„eõ Felipe de Oliveira, 4-C. Tel.
Motorola automático, capa|57-5810
dc napa, tranca ete. — CrS

VEMAGUET 59 e 61. 850 000,
motor 1 000, superequtpados,
várias cores. Saldo a combi-
nar. Troco, Rua Sáo Francis-
co Xavier. 342. Maracanã.

o8 50, a toda prova, tambémtroco Volks 62, última série.Telefone: 25-2234
VENDO Ch_7e.er"-52renxütõ',
rádio original, ótima forra-cfto. Melhor oferta á vlsta.T. 49-0820 — 22-7367.

2 850 à vista, ou melhor;v°LKSWAGF_N 57 - Lant.
oferta. Av. Epitácio Pessoa 52,;SP^íí1'^ca-,f„a?'1.it?-."-
306, quase em frente ao ^nnFdc00- 

Xmier> 162- - Ar-
Clube Caiçaras, na Lagoa.
VOLKSWAGEN 64, c| ira7
rantia. Fac. e troco. •— Tel.
25-9986.
VENDE-SE uma camioneta 54,
estado nova ccmercial, na R.
12_de Fevereiro, 227-A. Bangu
VOLKSVVÃGEN-6Ó'
de nôvo — Vendo ou troco,
na Rua Rodolfo Dantas, 110,
s| 203 — Esq. Barata Ribeiro.
VOLKSW AGEN; 1963 — Com
tranca e capas Napa. linda
côr. CrS 2 720 mll. Trcco e
foclllto. Rua Prcf. Gastfto
B.-.lana n." £» (ílnal de Ba-
rata Ribeiro).
VOLKSWÀGÉNT3 — Estãdõ
de nôvo, vcndc-':e, troca-se.
ficlllta-se. na Rua B.rnta
Ribeiro, 2;0_— TcJ.-_57-2761.
VEMAGUET 10Õ1 — 1904 —
Zero quilômetro — Acclta-se
troca, na Rua General Seve-
rl=-K_-_-_.6.—_ 26-0394.
VEMAGUETE: 62 — Finando.
Rua do Resende. 16.
VÕLKS. 63 — NÔVO. Rádio,
sup -equip , b.b.. Telefone:
49-9010. 2 600 Waiter.
VFNDO ou troco camlnhfto
F-600 — 1958, motor nòvo.
estado excelente — Hclenio,
2-1832, Niterói.

VOLKSWAGEN 62 — Super-equipado, pneus banda bran
ca Aceito condições de paBamento Rua Aristides Calre, 45 Méier
VEMAG SEDAN 60, c; rádio,tranca, tapete, o mais nôvo

>it7,rinlrta c'^ F'f"rtr) flnsn-.làmrn'-
trnín lt0- Rua Aristides Caire, 45.i.inro. Míl Cl*.

VOLKSWAGEN 61 — Todoequipado, linda côr, poucorodado, CrS 2 150 mll à vis-
ta. R. Coraf-llo de Maria. 377.Tcl.: 20-1475.
VOLKS 62, 63 e 64 - 0
km, entr. 1500 mil. Saldo
comb. R. Riachuelo, 48-A.
VÕLKSWÃGEN 63, c| 14 mil
originais, superequipado, sai-
do cm dezembro, está novl-
nho^ R. Blspou 471_
VOLKSWAGEN 

"62, 
equipado;última série, está nôvo, k vis-

ta ou facilito. Av. Paulo
Frontin, 516-F. £j
VEMAG SEDAN 60 e 62 —
Facilitados. R. Paim Pam-
plona, 700 — Jacaré.

VENDO Cadillac 51. 4' portas,em perfeito estado. Ver naRua Voluntários da Pátria.314. _
VOLKSWAGEN 64^"0k¥,
verde-amazonas. Vendo ur-
gente. Telefones 49-4820 e
22-3096.
VENDE-SE um caminhão F-600, ano 1054. Ver na Es-trada do Realengo 635 - Pa-
dre Miguel.
VENDE-SE Austin A-40 ano1952. esporte Ver e tratarna Rua Bar&o de Petrópolis,303, com o Sr Ivaldo
VENDE-SE ou troca-se Llncoln 48 por camlnhfto Ver etratar Praça Padre Miguel
Realengo.

Rua Visconde de Santa
Isabel, 92. Tel. 58-5811. (P

DKW BEL-CAR VE-
MAGUET — CAIÇARA

E BEL-CAR LUXO
ZERO KM

Vendemos com longo
financiamento e entra-
da ao alcance de todos.

Todas as cores
Palmar S/A
CONCESSIONÁRIOS:
Centro: Rua Vise. de

Inhaúma. 50, 4.° andar.
Telefone: 43-9940— Ti-
juca: Praça Afonso Pe-
na, 67-B, esq. com Dr.
Satarnini —Olaria: Rua
Filomena Nunes, 162 —
frente à Escola de Ma-
rinha Mercante. (P

MERCEDES 60/61
Vende-se 220-S — forrado

couro, superequipado — Do-
cumentaçfio diplomático —
Tratar: Rua Barata Ribeiro,
197. Tels.: 36-1880 e 36-2827.

RENAÜIT"
1962

GB. 17-48-46 e
DF. 2-27-25

Vende-se no estado era
que se encontra. Ver na
Rua São Luís Gonzaga,
1 516 e enviar propostas p/
a Rua do Rosário, 69.

RÁDIOS-"
TELESPARK

CrS 110 mil
Transistorizados — Sim-

ca — Gordini — DKW —
Volks e Kombi. Telefone
37-5066 — Alexandre.^"STANDARD-

VANGUARD
1951 — 2.» SÉRIE

Excelente estado geral,
mecânica revisada. Entra-
da CrS 700 000,00. — Saldo

Rua Visconde de Santa
Isabel, 92. Tel.: 58-5811.

Aplica-se em carros pe-
quenos com preços espe-
ciais por motivo de entre-
ga do prédio. Tratar na
Rua Marquês de Abrantes,
178, Garagem Auto SporU
Telefone 46-0222.

1964
Zero km. Pronta entrega.

Rua Barata Ribeiro, 197-A.
Jorge Alberto. (P

F-
1961

Todo reformado, motor
parcial novo, zero km. —

,.^, .,_.„.. ,,,., ..- Vendo, facilito parte.VOLKSWAGEN 60-61 OU E2r,rp n«vonIÍ»_lnr Pni-H— Particular compra à vis-iCALB — Revendedor Ford
ta para uso próprio Infor-
macões telefone 28-6596
VOLKSWAGEN 62. Ult; sé-rie, equipado, cl tranca, b. b..
nôvo. Troco, vendo. Av. Su-burbana, 122. Tel. 28-7288.
VAUXHALL 5Í. Excelente 

"es-
tado. Rua Conde dc Bonfim,503, ap. 206. Tijuca. Telefo-ne: 38-3639.
VOLKSWAGEN 64 - Pouco
rodado, 300 mil, equipado,
na garantia, vendo, troco e
facilito. Rua Haddock Lôbo,
429. Tel. 48-2433.
VENDE-SE um Aero Wlllvs
62. Tratar na Rua Bambina
n.o 36, com Sr. José Lima.
VENDE-SE Chevrolet Brasil59, Rua Barão de Capanema330. BaiKtU.
VENDE-SE Mercedes 170-V —
Pass. 4 p., 4 c. Preco 1500mil c| 50%. Tel. 34-2852. _VOLKSWAGEN' 60 —" Fáciltroco. R. Conde de Bonfim795

KOMBI Volks - 64 e 62r
l • l. O km, — 0/ garantia -—Com motorista. — wn _<•»

Aluga-se. - Telefo- Aero Wll,ys ~ 63
_„. Arr (.QáR /T> Sup- troco e íacll'tO — B-ne. 4/-Ua4b. (f Haddock Lobo. 382. (P

VENDO Jaguar 4 portas. —
Av. Telxolra de Castro, 176
VOLKSWAGEN 63 — Supere-
quipado. Urgente: 46-1769.

Av. Rio—Petrópolis, 977,
D. de Caxias. Tel. 2477.

ALÜGA-SE
1963 E 1964

SEDAN E KOMBI
Av. Prado Júnior, 335 C

Tels.
36-2128 e 57-7034

Ouça o
JORNAL DO BRASIL INFORMA

às 7.55-12,30-18,50-21,55
(ou a qualquer momento)

RADIO JB

k. OFERTA DA VBMÀQ y^á
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