
TEMPO: instável.
TEMP.: ent declínio.
VENTOS: Sul, fracos,
VISI H..- moderada.
MÁXIMA: 26.2. MINI-
MA: 211,1. (Mais dela.
lhes na l.a página do
Cnd. do Classificados) Rio de Janeiro — Quinta-feira, 16 de março de 1967

Costa e Silva toma posse e anuncia
- tfj, Ano LXXVI — N.o 62
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o início da retomada do desenvolvimento
S. A JORNAL DO BRASIL - Av.
Rio Branco, 110/112 - End. Tel.
JORBRASIL - GB. - Tcl. Rede
Interna 22-1818. — Sucursais: 5.
Paulo — Rua Barão de Itapetinin-
cia, 151, coni. 21/22, Tel. 32-8702,
Brasília — Selor Comercial Sul,
Ed. Central, 6.° and. gr. 602/7,
Tel. 2-8866. B. Horizonte - Av.
Afonso Pena, 1 500, 9° and. Tcl.
2-5848. Niterói — Av. Amaral
Peixoto, 195, gr. 204, Tel. 5-509.
P. Alegre — Av. Borges de Me-
oleiros, 915, 4.» and. Tel. 4-7566.
Recife — Rua União, Ed. Sumaré,
a/1003, Tel. 2-5793. B. Aires -
Flórida, 142, lojas 10 e 14, Tel
«40-3855. Correspondentes: Belém,
S. Luís, Fortaleza, Natal, João
Pessoa, Maceió, Salvador, Curiti*
ba, Montevidéu, Washington, N.
Iorque, Paris, Londres. PREÇOS: -
VENDA AVULSA - GB c E. do
Rio: Dias úteis, Crí 200 ou NCrS
0.20 — Domingos, Crí 300
NCrS 0,30;SP, DF o BH: Dias
úteis, CrS 300 ou NCrS 0,30
Domingos, CrS 400 ou NCr$ 0,40;
Estados do Sul: Dias úleis, Cr$
300 ou NCr$ 0,30 — Dominno:
CrS 500 ou NCrS 0,50; Nordeste
(até PB): Dias úteis, CrJ 3C0
NCrí 0,30 - Dominqos, Cr$ SCO
ou NCrS 0,50; Norte (f!GN até
AM): Dias úteis, CrS 500 ou NCrS
0,50 — Domingo», CrS 800 oi
NCrS 0,80; Oeste (GO, MT): Diai
úteis. Crí 300 ou NCri 0,30 -
Domingo», CrS 500 ou NCrS O.õn
SERVIÇO POSTAL (BRASIL): Ano,
CrS 45 000 ou NCrS 45,00; Se
mestre, CrS 23 COO ou NCr$
23,00; Trimestre, CrS 12 000 oi
NCrS 12,00 - ENTREGA DOMI
CILIAR: Trimestre, CrS 18 000 ou
NCrS 18,00; Semestre, CrS 36 000
ou NCrS 36,00. - EXTERIOR (V.
AÉREA) - EUA: AAonsal USS 10;
Trimestre USS 30; Argentina: PAS
60 e PAS ICO; Uruguai: 58, dias
Orei» e $15, domingos.

ACHADOS E PERDIDOS
GRATIFICA-SE a quem encontrou
um relógio com pulseira de ouro
de senhora perdido na Zacarias
Moda, Copacabana. Telefonar pa-
ra 57-8860. Rua Constante Ra-
«nos, 110, ap. 701 
PERDERAM-SE vários documen-
to., inclusive carteira de identi-
cl__c, pertencentes a Gert rudes
P. Berghocfer. Gratifica-ia —
36-0943.
PERDEU-SE transferência do Co-
lépjo Pedro I em nome dc Ivan
Alv.-renrja de Almeida. Solicito-a-.
a quem achou entrecar no Rua
Aniônio Rego n. 6-í-t, c'5, ap.
101. - Olaria.
PERDEU-SE no trajeto entro aí
•Ruas México c Santa Luzia, o *I-
vara de licença pj localizüçío da
firma: Companhia Importadora e
-Cxportadora Brasil Aniéric. — Cl-
EBA, cie n.o 61 730. Gratifica-se
e quem encontrar. Por favor tele-
fonar pora o Sr. Miguel, no tele-
fone 22-1727.
PASSAPORTE - LuÍ! Vicente Bríi-
¦lar de Noronha gr.itiíica <.. quem
cr.ee rvirou seu passaporte per-
dido n. 358408. Av. Suburbana
«l. 5000.

EMPREGOS

DOMÉSTICOS

AMAS, ARRUMADEIRAS
E COPEIRAS
ATENÇÃO — Emp. doméstica?
Ag. Mola tem es melhores com
documentos e ref. Av. Copaca-
bana, 619, s/loja 205^37-5533.
AGENCIA RIACHUELO tem coo.
arrum., babás* cozinheiras etc»_ -
Com d o cu mentor, _ informações
Tels. 32-0534 c 32-5556.
ARRUMADEIRA - COPEIRA. -
Pracisa-:e. Paga-ae bem. Exi-
gem-se rr;ferenc'i._. Copacabana
— Rua Professor Gastão Baiana
n. 43 - 701 — Perto da AM-
guel lemos.
ATENÇÃO — A\ocinha menor, pre
cisa-se para sorvíçoâ leves, as;
de médico, ótima alimentação <
ordenado. Praia do Flamengo, 144
ap. 601. Tel. 25-6349.^
AGENCIA São Judas Tadeu oíe-
rece ótimas emp. domesticas
-efetivas, diaristas c 'faxineiros
Tel. 57-0632 ou 57-7)06.
ARRUMADEIRA - Predia-se do
pessoa competente para arrumar
Pedem-ie referências • paga-te
bem. Aprosenlar-sft na parte da
manhã na Rua JoSo Lira, 71
Ap. 401, lablon.
ARRUMADEIRA-COPEIRA - Pre-
cí;_-se com prática. 50 0G0. —
Tel. 46-9659. R. Joaquim Cam
pos Porto, 70 — Entra Pacheco
Leão."ARRUMADEIRAS, 

copeiras e ba
hás. Precisa-se, ótimos ordena-
dos. Rua Senador Dantas, 39, 2.0
andar, sala 206.
BABA' — Precisa-se para criança
dc 2 anos. Ordenado: CrS 60 000
— Exige-se pessoa experiente de
responsabilidade com ótimas tc-•ferencias. Tratar à Rua 19 áe
Fevereiro, 72 — Botafogo.
BABA' — Família estrangeira pre
cisa de uma. Exige-se referên-
cias. Paga-se bem. Tratar na R.
Toneleros, 248 op. 801 — Copa
cabana. Tel. 36-0128.
BABÁ — Precisa-s* para duas
crianças. Pedem-t,» referências
Paga-se muito bem. Rua Sá For*
raira_170_- 502. _
BRÁS DE PINA - Empregada do-
méstíca — Precisa-s» moça, indt
pendente* • com prática. Paga-se
bem. Av. Antenor Navarro 365,
Tal.: 30.7311 - D. Elisa.
BABÁ com prática e boa ;_úde,
referenciar. Senador Vergueiro n
566, ap. 601.
BABA' — Precisa-se pera crian-
ça de 3 anos. Exigem-se refe-
renci.is — Paga-se bem, na Rua
Toneleros n. 146 — ap. 603 —
Tel. 57-3190.
BABÁ — Precisa-se para duas
crianças com bastante prática —
¦Referencias e carteiro. Paga-se
bem. Rua Hilário Gouveia, 126,
ap. 702.
BA3A' — Precisa-se. Exigem-se
referencias. Cr$ 70 OCO na R.
Senador Vergueiro . n. 50, ap.
1 2C2 - Tel. 25-242B.
BABÁ — Precisa-s* d* moça as*
atada pá-ra cuidar de 1 criança
durante o dia. Exigem-se amplas
referências, documentos' • muita
prática. Telefonar para 36-6924.
BABA'~-~ARRUMADEIRA~~-~Prc-
cisa-se, paga-se bem. Ótimo am-
biente. Dona Esteia, Rua Maré-
chal Esperidião Rosa n. 100 —
Tel. 25-5954 - Laranieiras.
BABA — Precisa-se, para 4 crian-
ças com descanso semanal. Dá-so
preferencia a portuguesa. Sala-
rio a combinar. Não se atende
pf telefone, Trarar na R. Adolfo
Mota, 52.
BABA' — Preciso com referencias
para garolo de 2 anos. Pago
bem. Rua Fernando Osório n,
18 — ap. 202 — _FI:n-.engo_.
BABA' — p.ra três crianças, com
petente. Pagam-se CrS 90 mi- Tel.l 47-5301 - Rua Nasci
merto Silva n. 121
COPEIRA - ARRUMADEIRA perf.idade mínima 30 anos, ref., pa-ra casal do alto trato. Ord. tté75 OOO. Aires Saldanha, 127/1201- Tal. 27.2104.
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Cosia e Silva saúda o povo após receber o Governo dc Castelo Branco

O MOMENTO SOLENE
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Cosia e Silva c Auro de Moura Andrade ouviram o Hiuo Nacional com gravidade
IPANEMA DE NOVO

Castelo voltou ao seu bairro cercado pelo carinho das netas, e dos curiosos

O novo Presidente da
República, M a r e c h a 1
Costa e Silva, empossa-
do ontem, anunciará
hoje, na primeira reu-
nião ministerial do seu
Governo, o início do
processo de retomada
do desenvolvimento do
País, "pois a elemoera-
cia não pode florescer
na pobreza", e — com
referência expressa aos
operários e estudantes —
dirá quc "o povo é que
faz o Governo".

No seu d i s c ii r s o. o
Presidente Costa e Silva

O Presidente do Con-
gresso, Senador Auro de
Moura Andrade, ao dar
posse ao Marechal Cos-
ta e Silva, declarou que,
naquele momento, "o
País se reencontrava
com o estado de direito
e retornava à ordem
constitucional". O MDB,
referindo-se ao novo
Governo, assegurou que
continuará lutando pa-
ra que o Brasil possa
encontrar o rumo demo-
crático.

Um dos cinco Minis-
tros que ontem mesmo
receberam seus cargos
(os outros foram os

revelará o propósito de
conciliar os imperativos
da democracia com as
necessidades da Revolu-
cão, indica n cl o ainda
que a política externa
do novo Governo estará
orientada no sentido de
promover a intensifica-
ção do desenvolvimen-
to econômico.

Pronunciando de mc-
mória os termos do ju-
ra mento, o Marechal
Costa e Silva tomou pos-
se iss 11 horas na Presi-
dència da República, em
ato no Congresso, c já

À.uro: Brasil voltou
à ordem democrática

Srs. Gama e Silva, Cos-
ta Cavalcanti, Mário An-
dreazza e Almirante Ra-
demaker), o Chanceler
Magalhães Pinto disse
que a política exterior
do Brasil passará a ler
um sentido eminente-
mente realista e de con-
teúdo econômico. Assu-
mem hoje os Ministros
Tarso Dutra. Leonel de
Miranda e Generais Li-
ra Tavares e Albuquer-
que Lima.

Inglaterra, Estados
Unidos, Franca e países
sul-americanos comen-
taram ontem, através de
seus principais jornais,

ao meio-dia, diante de
1 500 pessoas, no Pala-
cio do Planalto, recebia
a faixa presidencial do
M a r e c h a I Castelo
Branco.

A larde, depois de
assinar os atos de no-
meação dc seus Minis-
Iros e dos chefes e sub-
c h e f e s d os Gabinetes
Civil e Militar e empos-
sar, coletivamente, todo
o Ministério, o Presi-
dente Costa e Silva rece-
beu os cumprimentos
das 76 missões estran-
geiras que assistiram â
sua posse.

a posse do Marechal Cos-
ta e Silva, cuja primei-
ra providência, segun-
do The Guardian, de
Londres, deve ser
"olhar para os gravíssi-
mos problemas sociais
do Brasil".

Ã noite, no Píilácio
da Alvorada, o Presi-
dente Costa e Silva ofe-
receu uma recepção às
m i s $! õ e s estrangeiras,
aos Governadores e aos
círculos mais represen-
tativos do País. (Noti-
eiário nas páginas 2, 3,
4, 5, 6, 14,15, 16 e 17,
Coluna do Castello p.í>
gina 4 e Caderno JB)

Sacrifícios não foram em
vão, afirma Castelo Branco

O Marechal Castelo
Branco deixou ontem a
Presidência da Repúbli-
ca, afirmando que 

"os
brasileiros podem estar
certos de que não foram
em v ã o os sacrifícios
que, infelizmente, hou-
ve que se lhes pedir pa-
ra que o Brasil venha a
ser a grande nação que
já antevemos no *hori-
zonte da História".

Mais adiante, o ex-
Presidente afirmou:
"Houve quem dissesse
que haveria aqui não
uma passagem de Go-
vêrno, mas uma rendi-
cão de guarda", afirma-
tiva que contestou como
"o esquecimento de que
ludo enaltece este ato e,
também, o desconheci-
mento do que represen-*
ta na verdade, em rela-
ção à honra, ao cumpri*

mento do dever e à fir-
meza ante quaisquer sa-
crifícios, uma rendição
de guarda".

Ao chegar ao Aero-
porto de Brasília, o Ma-
rechal Castelo Branco
chorou de emoção, en-
xugou as lágrimas antes
de subir ao Viscount
presidencial que o trou-
xe ao Rio, mas, depois
de responder à saúda-
ção de centenas de pes-
soas ali aglomeradas, en-
trou a b ordo rápida-
menic, para que não o
vissem chorando nova-
mente.

Ontem pela manhã,
o ex-Presidente assinou
uma série de decretos —
uni deles reorganiza as
Polícias Militares de lo-
do o País e outro trata
da nota fiscal em rela-
ção aos novos impôs-

tos — e enviou algumas
mensagens ao Congres-
so. entre as quais a que
reformula o Conselho de
Justificação para ofi-
ciais das Forças Arma-
das e a que estabelece a
participação dos empre-
gados nos lucros das
empresas.

Sobre a mesa de des-
p a c h o s do Palácio do
Planalto, ficou apenas
um documento — a car-
ta em que o Sr. Adroal-
do Mesquita da Cosia pe-
de exoneração do cargo
de Consultor-Geral da
República —, com este
despacho: "Ao Presi-
dente Costa e Silva, pa-
ra conhecimento e solu-
ção." O Sr. Adroaldo
Mesquita é tio do novo
Presidente. (Páginas 5
el4)

COPEIRA - ARRUMADEIRA -
Precisa-:e de idade de 30 a -i0
anos, sabendo bem ler e escre-
ver p] serviço de senhora aó —
Bom ordenado. Exigem-se re-
ferencias. - Inútil se apresentar
quem não eitiver em condições.
— Telefonar p„ra ?ó-55-í5.
COPEIRA - ARRUMADEIRA el
referencias e pratica NCrS IGO.CO
— Rua Desemb_rgad„r Alfredo
Russel n. 202 — (üiito «o Canal
Leblon. ,
CÓPÍHRÓ — Precisa-se conT^õli
mas referencias. Ordenado de
CrS 150 COO. Tratar á Rui das
Laranieiras. 30-í, c Dona Beatriz,
a partir de 12 horat.

COPEIRA — Arrumadeira — Pre-,
oiõ-se de moça clara de bo'a apa-
rência, com prática, pedem-se re-
ferfinciai. Ordenado CrS 70 000 —
Rua Antenor Rangel, 61 — Tel.:
27-8542.

COPEIRA - ARRUMADEIRA ^
Precisa-re com prática compre-
vada para c?sa de tratamento,
cem ótima aparência, bom sa-
lario. Tratar na Rua Senador Ver-

içuieirc, 237, ap. 201 — Bola-
Ifogo.
' 
CÕTÍÍSVÃTUMADEIRA - Cisa
d* tratam-anto, refiréneia» 1
Anos. Rua Soma Lima. 176 ap.

Í101 — CopKibtni.

COPEIRA - Precisa-se c' muita, EMPREOADA — Preciia-ia paro
prática. R. Marquês dc Abrantes, ¦ trabalhar 3 vezes por .emana.
n.fl 115 ap. 203. Ord. 70,00. —! Podem-se referências. Paga-se
Exigem-se ref. dorme no emprego.'bem. Rua Sá ferreira, 170 — 502.

EMPREGADA p] dormir, precisa
casa fam. Exige rcfs. 50 000. Rua
Senta Alexandrina, 8__, np. 10?
EMPREGADA que durma no em-
prego precis«v:;e à Rua Professor
Oliveira de Meneses, 112 — Ro-
cha - 34-8787.
EMPREGADA — Preclsa-s» para
todo serviço menos lavar e pei-
rar. Família dc 3 pessea*. Tr«-*t=r
ciepcís rie 1 hora dn tarde, Ru.
Viuva Lacerda, 2-t, ap. 201, tcl
266909 - Humaitá.

A

EMPREGADA - Precisa-se p| to-
idos serviços c; referencias, R.
I Barata Ribeiro n. 208, ap. ..
Í604.
EMPREGADA para lodo o servi-
ço de casal tratamento - precí-
s.i-5" com refernreia-, bom or-
denado — Avenida Rui Barbosa
n. 100 - >p. 1 001. 25.0917.

EMPREGADA - Trabalhar cw>
pequena família, na Rus Alclna
n. 281, c\ 1 - ap. 202. Ma-

Idursirt.

EMPREGADA p/ todo serviço, ap. |família pequena, só serve edu--
cada, c/ prática e referencias.
Rua Visconde Piraiá, 630, ap. 801
— P_.,..-se bem,
EMPREGADA - Precisa-se para
!cd_ serviço. Rua Ca já, 510, ap.
102 — Penha.

EMPREGADA - Precisa-se todo
serviço — P| dormir. Rua Mães-
tro Vil*.Lobos n. 123, ep. 502
EMPREGADA — Todo serviço para
pessoa só, aue saiba cozinliar,
durma no emprego. Exigem-:e
ótimas referências. Beira Mar n.
-•05, ap, 903 - Esplanada Ces-
telo.

EMPREGADA PARA CASAL. Pa-
ga-se ótimo ordenodo na Rua
Uruguai n. 308 - ap. 701 e
Rua Santa Clara n.° 239 - ep.
501.

EMPREGADA para todo serviço
de pessoa sô. Casa de trata-
mento. Exigem-se referências. —
Praia jle_ Botafogo,_132^ ajj. 201.
EMPREGADA - Precisa-se de uma
domestica, para todo serviço. Ps-
ga-se muito bem. Exigem-se do-
cumentos, Rue Antônio Basilio rr.°
3», ap. 701 — Tijuca.
EMPREGADA, mocinha, pj servi-
cos, dor.T.indo no emprego, Rua
Di.«, da Cruz. _¦--*, :ob.

EMPREGADA DOMESTICA - Pre-
cisa-se, para trabalhar parte do
dia em casa de pequena família
no Méier. Tratar pelo telefone
290290.

'EMPREGADA — Precisa-se para] OFEREÇO copeira-arrumadeíra, co*
trabalhar em apartamento de;rinheiras etc. Com referências «
pequena familia. Paga-se boo- doe. Tels. 32-0584 a 32-5556. Ab.
mas cxigcn-ie rigoresas referen
cias "

EMPREGADA DOMESTICA com
referencias — Paga-se bem. —
Trat.ir na Rua do Rosário n. 133
- CENTRO.

EMPREGADA todo o serviço de
ap. de casal, precisa-se, referen-
cias - Tel. 57-0592 - 60 cruzs.
rovos.
EMPREGADA - Preciso para ca-
sal — Pago muito bem. Tratar
Rua Fioueiredo Magalhães n.

1403, ap. 201.

Telefonar para 42-0827
cu_ 25-2042. 

FAMIIIA ESTRANGEIRA residente
no bairro de laranjeiras, precisa
de 1 casal ou copeira-arumadei-
n a cozinheira de forno e ío-
riâo. Paga-se até 200 mll cru-
z-ires. Tratar na Avenida Lobo
Júnior, 1672. Penha Circular^

Riachuelo.

OFERECE-SE portuguesa para «jual»
quer emprego. Tem prática de go-
vernanta. Aceita todo serviço de
uma pessoa. Tcl. 25-6556^
OFERECEMOS ótimas arrumadei-
ras, copeiras • babei, com car-
feira e bnas refcrênciií. Ttlefc-
ne 52-4604.
PRECISO com muita prática i»

i MOCINHA de 14 a 16 anos, com «opeira-arrumideira, referência a
responsável, preci;»-se para casa! carteira. Pago bem. R. Munir Bir»

Ide fairilia. Serviços laves. Bara-jrato n. 13 ap. 402 - Botafogo.
Ita Ribeiro, 92, ap. 1 204. I(»lrá» da Saar»),

Jk,
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2 — 1.° Cad., Jornal do Brasil, quinta-feira, 16-3-67

Brasília (Sucursal) -- O Marechal
Costa e Silva, foi empossado ontem na
Presidência da Republica, depois de prei-
tar o Juramento constitucional, cujos ter-
mos pronunciou de memória, em tom
discursivo e mareado por gestos da mão
esquerda, o que provocou fortes aplausos
do plenário e das calorias da Câmara,
superlotados.

Tão fortes quanto êsses aplausos só
so registraram os que saudaram a obser-
vação feita logo após pelo Senador Auro
de Moura Andrade de que naquele mo-
mento o Pais "se reencontrava com o
estado de. direito e retornava á ordem
constitucional".

Amanhecer

Chovia pesadamente ao amanhecer
em Brasília e era absoluto o silêncio rei-
nante na Granja do Ipê, a cerca de 20
quilômetros do local onde pouco mais
tarde se realizaria a cerimônia cio trans-
missão do Poder. Na Granja estavam o
Marechal Costa e Silva, sua familia, o
pessoal doméstico e o da segurança.

Em todos, inclusive no Marechal e em
D. Iolanda, percebia-se grande tensão:
estavam sérios e compenetrados. Em igual
atitude permaneceriam, também,' o Ge-
neral Jaime Portela e o Deputado Ron-
don Pacheco, Chefes das Casas Militar
e Civil, apenas se mostrando tranqüilo,
sorridente e quase loquaz o Vice-Presi-
dente Pedro Aleixo.

Os retoques finais

A bandeira nacional foi hasteada em
frente à, Granja do Ipê às 8h05m, em si-
lêncio e sob a chuva. Do lado de fora da
cerca que isola a residência, oficial do res-
to da Granja, uni grupamento de 30 figu-
ras, incluídos os oficiais, cabos e solda-
dos e um carro da Radiopatrulha, com 3
policiais. Usando emissores manuais Mo-
lorota, êsses agentes mantinham-se em
contato com os que pennaneciam no inte-
rior da casa.

As 2h2õm entrava na Granja o ca-
beleíreiro que pentearia as senhoras da
família Cosia e Silva. Três minutos de-
pois, chegava o ajudante-de-ordens, Cr.-
pilão Antônio Conrado Dias. O Sr. Ron-
don Pacheco chegou sozinho, às 9h45m,
num Mercedes preto com placa da Presi-
dência da República. n.° 4 02!!. Logo de-
pois entrava o Chefe do Cerimonial da
Presidência. Diplomata Marcos Coimbra,
e rigorosamente no horário previsto UOh
15m) chegou o General Jaime Portela,
acompanhado de um ajudante-de-ordens,
no Mercedes preto, placa 50, também da.
Presidência. E cinco minutos atrasado, 'às
10h20m, chegavam o Sr. Pedro Aleixo, no
carro do repórter Fernando Lara Resende,
do JB, seguido pelo carro oficial posto
á sua disposição e ocupado apenas pelo
motorista.

A manhã de Pedro
Habituado a levantar-se cedo, o Sr.

Pedro Aleixo às il horas já recebia alguns
poucos visitantes no apartamento da su-
perquadra 105 em que reside. Hospe-
dados com éle. o filho Maurício, advoga-
do em Belo Horizonte, a nora. a filha
Heloísa e o genro, todos chegados na vés-
pera com Dona Mariquita, mulher do
Vice-Presidente.

Às 9h30m èle se dirigiu ao quarto
para vestir-se: terno azul não muito
escuro, gravata azul marinho e o indefec-
livel alfinete de gravata com uma pérola.
Em seguida, despediu-se da,/ família, que
iria ã posse em carro particú/ar. e desceu,
a caminho do Ipê, onde se encontraria
com o Marechal Costa e. Silva para se-
guirem juntos para o Congresso. A saida,
encontrou o Ministro Costa Cavalcanti
com parentes e parou para uma rápida
conversa.

Ainda no elevador, uma vizinha o
cumprimentara desejando-lhe "muita fe-
licidade" e observando que "chuva é si-
nal de muita felicidade, como diz o povo".
A mesma observação seria feita pouco de-
pois pela Sra. Costa Cavalcanti: "Chuva
é sinal de felicidade, Dr. Pedro, e é muito
bom mesmo, pois a chuva começa por
lavar tudo _ a gente pode começar tudo
de novo".

Sol e dúvida
Ao chegar às vizinhanças do Ipê, o

Sr. Pedro Aleixo mostrou-se satisfeito por
já não chover ali, o que aliás acontecia
desde as 9hõ0m. Ao aproximar-se do por-
tão da guarda, o carro particular foi de-
tido, aproximando-se um oficial da guar-
da, que pediu identificação. Ao verificar
que se tratava do Vice-Presidente, des-
culpou-se com grande cordialidade:"Perdoe-nos Vossa Excelência, mas ainda
não estamos habituados com as novas
autoridades e somos, assim, forçados a
maior camela e, infelizmente, a alguns
equívocos". O Vice-Presidente sorriu,
cumprimentou, e o carro entrou na
Granja.

Na Granja o Sr. Pedro Aleixo con-
sultou o relógio e como êste estava atra-
sado cinco minutos, ficou muito satisfei-
to por achar que tinha chegado exata-
mente no horário. Foi recebido pelo Ge-
neral Jaime Portela e pelo Deputado
Rondon Pacheco, êste último explicando
que chegara um pouco antes porque as-
sim o exigia o protocolo.

POSSE NO CONGRESSO

A espera
A essa altura, do lado de fora da rc- •

sidéncia estavam 11 batedores, um carro
da Radiopatrulha. quatro carros de jor-
nais. As 10h20m chegara um carro oficial
conduzindo três agentes do DOPS e pa-
rou ao lado cios carros dos jornais. Dois
minutos depois. IS soldados, acompanha-
dos de um corneteiro, se perfilaram ao
lado do portão para aguardar a saida do
Marechal.

As 10h25m, D. Iolanda
num Itamarati Executive
dc-amarcla acompanhada
Lina, e do casal Marcos
outros carros a seguiram,
tes e agentes da seguranç;
res (um da Policia da Aer
da Polícia do Exército) a
o Congresso Nacional.

saia da Granja
placa 708 ver-
da nora. D.

Coimbra. Três
levando paren-

ia. Três batedo-•onáutica e dois
escoltaram até

As 10h30m, pontualmente, saiu o car-
ro presidencial, com o Presidente Costa
e Silva, o Vice-Presidente Pedro Aleixo,
o General Jaime Portela, o Sr. Rondon
Pacheco e o Capitão Conrado. Era um
Itamarati Executive chapa verde-ama-
rela n.° 2. Outros três veículos da mes-
ma marca o seguiram levando os aju-
dantes-de-ordens e a segurança. A guar-
da tomou posição de sentido, ouvindo-se
um toque de cometa, e o Marechal, sé-

í
ff

Impotência
Doenças lexuaU crônicas, fimose,

pré-mípcial, atraso do desenvolvi-
mento, tratamento rápido. Dr. Au-
susto Marques. Radioscopia. Cônsul-
tas das 8 às 20 horos. Sábados e
ferisdoi até is 18 horas. Cartas ê
informações telefones: 22-7481 e
32-667] — Rua Riachuelo, 386 —
Rio. (p

Costa e Silva pronunciou de
sobmemória seu juramento,

palmas das galerias lotadas
rio, limitou-se a fazer um ligeiro aceno
para os repórteres.

Velocidade máxima
Um oficial da segurança, depois de

observar que ia ser "chato" porque o
Marechal não gostava de batedores, mas
o protocolo exigia, determinou em segui-
da que o carro de Sua Excelência não
ultrapassaria a velocidade de 00 quilôme-
tros horários na ida ao Congresso. Es-
tava também resolvido que o carro iria
até o Congresso com as duas bandeirl-
nha.s presidenciais encobertas por capas
de couro, pois o protocolo só admite quo
elas sejam usadas em carro que conduza
o Presidente da República: as capas só
saíram depois de empossado o Marechal.
Também ficou resolvido substituir a pia-
ca n.° 2, durante a cerimônia da posse,
pela placa reservada ao Presidente, mas
a substituição acabou não sendo feita.

O carro percorreu a distância de 23
quilômetros em 35 minutos, acompanha-
do por oito batedores (seis da Policia do
Exército e dois da Policia da Aeronáu-
tica i.

Vigilância

Durante todo o percurso foram colo-
cados soldados da Polícia Militar, de um
dos lados ria pista, com 500' metros dc
distância a separá-los. No eixo. os solda-
dos colocavam-se de costas para a comi-
tiva, observando as jardins laterais. Em
cada esquina o tráfego era paralisado,
até que a comitiva passasse, por um
carro da Radiopatrulha. Na Esplanada
íoram auxiliadas por soldados da Policia
do Exército.

Com exceção da Praça dos Três Po-
deres, todas as pistas utilizadas estavam
vazias de populares, alguns dos quais se
limitavam a observar a passagem ria co-
miliva das Janelas dos edifícios. A assis-
tência era maior nas superquadras ceu-
padas apenas por residências de milita-
res. Ao longo do eixo. alguns se coloca-
vam á margem ria pista.

Na Esplanada, populares, alguns cor-
rendo, seguiram a comitiva. Do lado dos
ministérios não havia ninguém, todos
se utilizavam da calçada do jardim que
fica entre as duas pistas. A Praça dos
Três Poderes estava embandeirada. Dos
lados dos ministérios ficavam bandeiras
de Brasília, e no jardim bandeiras de to-
dos os países, entremeadas com as do
Brasil.

Desde a estação rodoviária até o Con-
gresso Nacional o carro que conduzia o
Marechal Costa e Silva foi escoltado por
25 membros dos Dragões da Independên-
cia. em traje de gala, a galope. Junta-
ram-.se à comitiva, nesse percurso, dois
jipes do Exército e dois caminhões da
Policia do Exército (ocupados com sol-
dadosi.

No Congresso

O Marechal Costa e Silva chegou ao
Congresso pontualmente à,s llh. Ao dei-
xar o automóvel, foi recebido pelos Srs.
Evandro Mendes Viana e Luciano Alves
de Sousa, Diretores do Senado e da Cá-
mara, e pelo Sr. Paulo Afonso Martins dá
Oliveira, Secretário-Geral (ia Presidência
ria Câmara, e alguns elementos da segu-
rança do Congresso. Notou-se a ausência,
pela primeira vez etn tais soleniriades, de
militares formados na rampa de acesso ao
edificio. A falha, segundo se apurou, cou-
be ao Itamarati. que não solicitou tropas
ao Exército.

O novo Presidente chegou de fisiono-
mia séria, emocionado, trajando terno
cinza escuro, com colete, sapatos pretos,
camisa branca e gravata cinza. Estava
sem óculos.

No percurso que fêz da rampa até n
entrada do salão principal, o Sr. Cosia
e Silva trocou rápidas palavras com o Sr.
Evandro Mendes Viana, não se preocupan-
do com a multidão de fotógrafos-c cine-
graíistas que o rodeavam, gritando para
que as pessoas não ficassem na freme cia
comitiva,

Dois metros antes de atingir o porta
de vidro que separa a rampa do salão, o
Sr. Ron ciou Pacheco avisou no Marechal
Costa e Silva: "Presidente, ai está na
irente a comissão de líderes que veio rc-
cever V. Exa.". A Comisào estava for-
mada prios Srs. Daniel Krieger, Filinto
Muller. Ernani Sátiro — que momentos an-
tes recebera do Rr. Raimundo Padilha o
cargo de Líder do Governo — Geraldo
Freire. Benedito Valadares, Argemiro Fi-
gueiredo ido MDB), Eurico Resende,
Djalma Marinho. João Cleófíis, Rahmm-.
do Padilha e Cunha Bueno.

Protocolar

Os Srs. Costa e Silva e Pedro Alei-
xo foram conduzidps a outro salão, já na
área do Senado, e ali permaneceram pa-
lestrando com os parlamentares durante
cerca de dez minutos.

— Estou com muita esperança e von-
tade de vencer — comentou o Marechal
com o Senador João Cleofas.

Um radialista, microfone em punho,
aproximou-se do Marechal Costa e Sil-
va e pediu-Vne algumas palavras para o
povo paulista.

— Meu filho, se você me dispensas-
se, ficaria agradecido. Sei que seria um
grande furo para você, mas está t-tdo
escrito e o protocolo não permite — dis-

se-lhc o Presidente, com o npoio dos Sr
Filinto Muller e Daniel Krieger.

Audiências

Ao Sr. Cunha Bueno, que lhe comu-
nicou o envio de um memorial rio Gru-
po Parlamentar Municipalista, o Presi-
cleilte revelou que manterá, quinzenal-
mente, audiência com parlamentares e,
muna dessas, receberá as parlamentares
desse grupo.

— Ainda nesta quinzena, no fim, vou
começar as audiências com os membros
rio Congresso — esclareceu.

Nomeações

O Sr. Filinto Muller pôs fim à pa-
lastra, convidando o Marechal Costa e
Silva para se dirigir ao plenário. Antes,
o Sr. Krieger pediu ao Sr. Rondou Pa-
checo que enviasse, ainda à tarde, as
mensagens rie nomeações do novo chefe
do SNI, do Presidente do Conselho Mo-
nefárlo Nacional e do Diretor-Geral do
DFSP. para que pudessem ser votadas
hoje ou amanhã, pois na próxima sema-
na o Congresso não funcionará (dias san-
tificadosi.

O Marechal deixou o local seguido
dos parlamentares, sendo aplaudido por
dezenas de pessoas postadas no saião,
atrás de IG soldados cios Dragões da In-
dependência, que formaram alas. A en-
trada do plenário repetiram-se os aplau-
sos e não foi fácil para o Marechal Cos-
ta e Silva entrai- no plenário, devido á
aglomeração formada na porta, não sen-
do suficientes os gritos cios elementos da
segurança da Câmara, que pediam: "Por
favor, deixem a porta livre".

Vários parlamentares não consegui-
ram entrar no plenário, inclusive o Vice-
Líder governista, Senador Wilson Gon-
çalves. A Sr.a Ivete Vargas entrou com o
marido e com o filhinho, Getúlio, que as-
sistiu à cerimônia no colo do pai. O Senador
Sigefredo Pacheco, da ARENA do Piauí,
recente vitima de um 'desastre automo-
bilístico, compareceu ao Congresso numa
cadeira dc rodas e cumprimentou o Ma-
recital Costa e Silva quando ésie deixava
o plenário.

Chegaram cedo

Embora marcada a cerimônia para
às 11 horas, desde as 8h30m havia gen-
le chegando: parlamentares, convidados
especiais, parentes de elementos do an-
ligo e do novo Governo e de deputados

e senadores. O primeiro Governador a
chegar ao Congresso foi o Sr. Jorge Ka-
lume. do Acre: chegou às OháOm, Minutos
depois apareceu o Governador João Agri-
pino, da Paraíba. Os dois Governadores
chegaram antes mesmo dos IG Dragões
da independência, que formaram alas no
salão próximo á rampa. No chão. tapetes
vermelhos e encostados a parede, arran-
jos florais, com antúrios e estrelícias.
Orna funcionária da Câmara elogiou ês-
ses arranjos, mas achou o plenário "tris-
te": flores amarelas pálidas e orquídeas
roxas.

Os convidados especiais, ministros,
governadores e missões estrangeiras eram
recebidos no edifício por uma comissão
de recepção, formaria por mais de 30 fun-
cionários da Câmara e do Senado.

Inicialmente, era proibido o acesso ao
plenário, a exceção de parlamentares, go-
vernariores e ministros, comandantes mi-
litares. membros dos tribunais, Prefeito e
Arcebispo de Brasilia. Depois, quem con-
seguiu entrar, entrou.

Autoridades

O primeiro novo Ministro a compa-
recer ao Congresso foi o do Trabalho.
Sr. Jarbas Passarinho, que chegou às
10hl5m. cinco minutos antes do Minis-
tro dos Transportes. Cel. Mário An-
drcazza.'

Às 10h2ãm. chegaram o Governador
Abreu Sodré iSáo Paulo > e o novo Pre-
sidente do Banco do Brasil, Sr. Nestor
Jost. Minutos depois, o Senador Moura
Andrade, em companhia do Governador
de Mato Grasso, Sr. Pedro Pedrossian,
seguidos das missões especiais dos Esta-
dos Unidos e da URSS. A Sra. Moura
Andrade, a exemplo da Sra. Rondon Pa-
checo, estava toda de branco: sapatos,
vestido-, chapéu, luvas e bolsa.

O Governador Nilo Coelho e o Chan-
celer ¦ Magalhães Pinto chegaram quase
ao mesmo tempo, às 10h35m, e em se-
guida surgiram os Ministro Hélio Beltrão
e Delfim Neto, os Governadores José Sar-
nei e Lourival Batista e Valfredo Gurgel.
Pouco antes das 11 horas, todos os Go-
vernariores já tinham tomado os lugares
previamente reservados nc plenário, ã
exceção do Sr. Plácido Castelo, do Ceará,
que não veio.

O plenário
O plenário e as galerias, superlotadas

desde a.s 10 horas, estavam ornamenta-
dos de flores: palmas, antúrios e copos-
de-leite. Ao iniciar-se a sessão*, encontra-
vam-se no plenário, sentados. 378 depu-
tados. 55 senadores e cerca de 50 con-
viciados especiais: novos Ministros, re-
presentantes do Executivo e do Judiciário
c Eclesiásticas. Nas galerias, mais de mil
convidados, com predominância feminina.

A longa expectativa da posse termi-
nou às lOhãGm. quando o Presidente do
Congresso, Sr. Moura Andrade, instalou
a sessão, convidando o Presidente cm
exercício do Supremo Tribunal Federal,
Ministro Antônio Gonçalves de Oliveira,

a integrar a Mesa, que era já formada
pelo Presidente da Câmara, Sr. Batista
Ramos, e Senadores Dinarte Mariz. V:-
torino Freire, Edmundo Levi o CiUcta
Pinheiro, e designando a Comissão Espe-
ciai que introduziria no plenário o Ma-
rechal Costa e Silva e o Sr. Pedro Aleixo.

As 11 horas e 5 minutos precisamente,
os eleitos a. 3 de outubro ingressavam no
plenário. Todas o.s parlamentares pro-
curavam cumprimentar os novos dirigen-
tes, fazendo com que <: pequeno percurso
da entrada do plenário à Mesa — uns
30 metros — fosse feito em câmara Ien-
ta, em cerca de sete minutos.

Ao mesmo tempo em que isto acon-
tecia, verificavam-se. nas laterais do pie-
nário — onde 200 pessoas, aproximaria-
mente, se acotovelavam — pequenos in-
cidentes, em decorrência da falta de iu-
gares. A reportagem observou a indigna-
ção do Secretário da Embaixada da Fran-
ça. ao constatar que o enviado especial
do Presidente Charles De Gaulle se en-
centrava de pé, espremido, e nada pôde
fazer para acomodá-lo. Outros represen-
tantes estrangeiros assistiram de pé a
toda a cerimônia.

No momento em que o Marechal Cas-
ta e Silva e o Sr. Pedro Aleixo conse-
guiríim chegar à Mesa, estouraram o.s
ílashcs de mais de 50 fotógrafos. Na
bancada de imprensa, cerca de 20 emis-
socas de rádio c televisão transmitiam
para todo o País aqueles momentos his-
tóricos.

A posse
Às llhl2m, o Senador Moura Andra-

de declarou empossado na Presidência da
República, o Marechal Costa e Silva, sob
aplausos tão intensos que provocaram
lágrimas de emoção de D. Iolanda. sen-
lada, com os parentes, na tribuna espe-
ciai, em que se converteu o local habi-
malmente destinado aos tradutores.

Pouco antes, o Marechal surpreende-
ra a todos, conseguindo tirar efeito do
compromisso constitucional, ao pronun-
ciá-lo de cor. em tom pausado e enfá-
tico, depQis de haver afastado ligeira-
mente o texto que lhe fora oferecido.

Encantamento

É formidável — exclamou o
Deputado Flores Soares, voltando-se pa-
ra o novo Ministro da Indústria o do Co-
mércio. General Edmundo de Macedo Soa-
res, que ainda não'percebera que o Pre-
sidente náo estava lendo o compromisso.

—- O velhinho tem na cabeça torio o
lexio do compromisso — prosseguiu o
Deputado, cujo comentário for cortado
pelo novo Ministro, que também manifes-
tou sua grande admiração:

Ê realmente impressionante. Ele
mantém o mesmo entusiasmo da juven-
tilde.

O Marechal disse:
Prometo manter, defender e cum-

prir a Constituição, observar as leis, pro-
mover o bem geral sustentar a união, a
integridade e a independência do Era-
sil".

Aleixo discreto

Como o juramento-discurso surpin-
endeu o plenário, passou-se a aguardar
com alaum interesse a atitude do Sr.
Pedro Aleixo. que. cessados os prolonga-
dos aplausos ao Marechal, foi convidado
pelo Sr. Moura Andrade a fazer o seu.
Mas o Vice-Presidente, após guardar os
óculos e, evitando qualquer gesto exage-
rado, preferiu ler o texto do Regimento
Comum, onde está inscrito o compromis-
so vice-presidencial: "Prometo exercer o
cargo cie Vice-Presidente da República
com dedicação e lealdade, cumprindo as• leis do Brasil e tudo fazer pelas suas
instituições o pelo seu progresso". Aplau-
sos também, embora menores.

A solenidade de posse durou 30 mi-
mitos. Não houve discursos, mas, ao en-
cerrá-la, o Senador Moura Andrade di-
rigiu uma saudação especial á Primeira
Dama do Pais, D. Iolanda Costa e Silva."em momento da mais alta expressão
histórica, em que o Brasil investe o seu
novo Chefe de Estado".

O Presidente do Congresso ressaltou
ainda: "A partir de agora, sob a prote-
çáo de Deus, para manter, defender e
cumprir a Constituição, observar .as leis,
promover o bem geral, e sustentar a
união, a integridade e a independência
do Brasil, o Presidente Artur du Costa
e Silva inicia, na sua plenitude, a ma-
gistratura presidencial e recebe, com a
Chefia do Governo, o comando supremo
das Forças Armadas e a representação
do Brasil junto aos Estados estrangei-
ros.

Termo de posse
O termo de posse foi assinado às

llhlãm e lido, em seguida, pelo 1.° Se-
cretário do Senado. Sr. Dinarte Mariz.
Diz o seguinte:

"Às 11 horas do dia 15 de março do
ano de 19G7, perante o Congresso Nacio-
nal. reunido em sessão conjunta de suas
casas, no plenário da. Câmara dos Depu-
tados. na cidade de Brasília. Capital da
República, seb a direção do mesa do Se-
nacio Federal, constituída dos Senadores
Auro Soares de Moura Andrade. Presi-
ciente; Dinarte Mariz. 1.° Secretário: Vi-
torino de Brito Freire. 2.° Secretário;
Edmundo Fernandes Levi, 3.° Secretário,
e Edward Catete Pinheiro, 4.° Secretário,
compareceram os Sr.s. Marechal Artur da
Costa e Silva e Doutor Pedro Aleixo e,

nos termos do Art. G3 da Constituição,
foram solenemente empossadas nos car-
gos. respectivamente, de Presidente e
Vice-Presidente da República, para o.s
quais foram eleitos pelo Congresso Na-
clonal.no dia 3 de outubro cio ano an-
trrior. de acordo com o disposto no Art.
9." do Ato Institucional n.° 3 e diploma-
dos em 28 de outubro do mesmo ano. para
o período compreendido entre 15 de marco
de 1967 e igual data do ano dc 1971".

Depois de referir-se aos compromis-
sos prestados pelo Presidente e Vice-Pre-
sidente. conclui o termo:

E. de conformidade com o Art. 14 c'o
Regimento Comum, foi lavrado o presen-
te termo que é assinado pelos empossa-
dos e pala mesa quo dirigiu os trabalhos
da sessão".

sessão

Parlamentares p funcionários nas
duas casas do Congresso Nacional íoram
Unanimes na afirmação de ciue a sessão
de ontem íoi a mais bonita, do parlamento
brasileiro, desde a proclamação ria Re-
pública.

Depois dc prestados os compromissos,
cio Marechal Costa e Silva e do Senhor
Fr.ciro Aleixo. disse o Presidente do Con-
gresr o Nacional:

'• A Nação, pelos seus representantes
do Poder Legislativo, pelas altas autori-
ciacles presentes, pelo povo que acorreu
às galerias e através do rádio e da tele-
visão cie todo o território nacional, está,
neste instante, reunida para testemunhar,
com emoção e profundas esperanças, o
ato de juramento e de investidura de seu
Chefe de Estado.

Nos termos da Constituição e em
nome rio Congresso Nacional, declaro
empossados, na Presidência da República
do Brasil. Sua Excelência o Senhor Ma-
rechal Artur da Costa e Silva e, nn Vice-
Presidência, Sua Excelência o Senhor
Doutor Pedro Aleixo".

Às llh2Gm. ao encerrar a sessão, o
Senador Moura Andrade agradeceu a
prasença do presidente em exercício rio
STF. Ministro Antônio Gonçalves dc Oli- •
veira: dos representantes dos parlamen-
tos americanos, das Missões Especiais e
dns Missões Diplomáticas, dos presiden-
tes e membros dos Tribunais Superiores e
dos Tribunais de Conta, da União e do
Distrito Federal, dos Ministros de Estado,
do .Arcebispo de Brasília e das demais au-
toridades, esctisando-se de não ter sido
possível dar a todos melhor acomodação
dentro do Parlamento."

Pedro e Auro

Quando o Sr. Pedro Aleixo chegou à
mesa. o Sr. Moura Andrade estendeu-
lhe r. mão para um breve cumprimento.
Havia certa expectativa quanto ao en-
contro entre os dois homens que dlspu-
tam as funções de Presidente do Con-
gresso. E nele não faltou uma ponta de
ironia, colocada pelo Vice-Presidente da
República.

Foi tudo muito rápido. Ao estender a
mão ao Vice-Presidente, o Senador sau-
ciou-o: "Como vai. Douiov Pedro?'' Ao
apertá-la, disse o Sr. Pedro Aleixo: "Eu
vou bem. E o senhor, com ¦> vai, Presi-
dente?"

í/nt Ministro de Castelo

De todo o Ministério do Marechal
Castelo Branco, somente o Marechal Jua-
rez Távora, Ministro da Viação, compa-
receu à solenidade de posse, assentando-
se na terceira fila do lado direito do pie-
nário. Na mesma ala, localizaram-se to-
dos os Ministros do novo Governo e qua-
se todos os Governadores.

O único Governador ausente foi o
Sr. Plácido Castelo, do Ceará, que se fêz
representar pelo Vice-Governador, Gene-
ral Humberto Elery. O Vice-Governador
cearense acompanhou o Senador Moura
Andrade e os Ministros Mário Andreaz-
za e Macedo Soares, colocando tnmbem
a mão direita sóbre o coração, no mo-
mento em que a banda da Aeronáutica
iniciou a execução do Hino Nacional.

Contrato encerrado

Os amigos que o Marechal Costa c
Silva tem na oposição — Srs. Amaral
Neto, Tancredo Neves, padre Godinho c
Antônio Balbino — íoram dos que mais
aplaudiram o Presidente. Ao terminar a
solenidade, o Sr. Amaral Neto declarou:

— Está encerrado o meu contrato de
trabalho com a oposição. Castelo saiu,
terminaram os Atos Institucionais e, pe-
la primeira vez, vejo um Governo com-
posto por homens que conheço c com o.s
quais posso dialogar. Enquanto o Ma-
rechal Costa e Silva não desmentir as
esperanças que todo o Pais nele deposi-
ta. não terei nenhuma razão para com-
batê-lo.

Os grandes ausentes

Entre os parlamentares, a ausência
mais notada foi a do Senador Mem de
Sá. ex-Ministro da Justiça.. O Senador
gaúcho estâve no plenário da Câmara,
momentos antes de iniciar-se a soleni-
dade. mas já não encontrou nenhuma ca-
deira vazia. Preferiu retirar-se para o
seu gabinete, no Senado, de onde ouviu
a transmissão pelo serviço interno de
alto-falantes.

Explicando sua ausência, disse: "Eu
acho que o Presidente é que precisa dos
deputados e senadores para ser empos-
sado. Eu não preciso do Presidente da

Republica para nada. só preciso do povo.especialmente do povo gaúcho".
Dos dirigentes oposicionistas, apenas

o Deputado Osvaldo Lima Pilho não com-
pareceu. Picou no sou gabinete estudan-
d0 o decreto-iei sóbre a Segurança Nn-
cional.

Galerins
Desde às 3h30m, que as galerias daCâmara começaram a ser ocupadas nas

setores laterais, já que a ala central es-
tava reservada para os representantes cias
missões estrangeiras. Os 1200 lugares fo-
ram poucos para as duas mil pessoas quesuperlotaram as galerias.

Até às 11 horas, o Ministro Vladimir
Murtinho. cio Itamarati, não coneguira
manter o local destinado às missões di-
piomáticas livre do acesso do público. De-
pois, todos os lugares, fornm mesmo in-
vadidos pelos assistentes, inclusive poli-ticos e parentes de parlamentares.

O.s representantes das Estados Unidos
c dei URSS conseguiram tomar os luga-
res reservados tranqüilamente, mas
com o re-tan:e dos diplomatas os mem-
bres do Itamarati tiveram dificuldades:
os convidadas chegavam juntos, em gran-de número. Até escadas laterais íoram
ocupadas e muitas pessoas ficaram em
pé, entre elas o Marechal Augusto Ma-
gessi.

In iiisao
De repente, cia ala esquerda, intime-

ras pessoas começaram a invadir o es-
paço reservado às missões diplomáticas e
os seis guardas da segurança" cia Câmara
nacia puderam fazer, o.s representantes
do Itamarati puseram as mãos na cabe-
ça. mim gesto de desespere O Núncio
Apostólico, Dom Sebastião B; ggio, tratou
de sentar-se logo. o mesmo fazendo o
Embaixador norte-a mericano John
Tuthill.

O Ministro Vladimir Murtinho reser-"><i.a, « tuuu o custo, as duas últimas cn-
deiras da tribuna para o ex-Presidente
da Colômbia. Sr. Mariana Perez. Mas
até essas foram invadidas. Quando o Sr.
Mariano Perez chegou, com sua esposa,
não tinha onde se sentar, üm diplomata
da Colômbia explicou no Sr. Vladimir
Murtinho que o automóvel levou unia
Jicra parn fazer o trajeto do Hotel Na-
cional ao Congresso:

O.s guardas -mí. desviaram de uma,
rua para outra e ficamos rodando sem
saber como chegar.

São lamentáveis êsses incidentes— comentou o representante do Itnma-
rati.

Logo em seguida, chegaram outros
representantes estrangeiros c o Sr. Via-
riimir Murtinho não se perturbou:

OChegaram muito tarde. O que po-
demos fazer? Esperamos os senhores até
10h30m, e os lugares foram ocupados pe-lo público.

O Embaixador do Equador, enquanto
isso, comentava:

{-: um grande acontecimento para
o Brasil e para as Américas. O Pe.is
ingressa"'num período democrático sem
restrições.

Os diplomatas e membros cias mis-
soes especiais não protestaram pela iti-
vasão c procuraram logo ee acomodar
da melhor forma possível para assi: rir
ã cerimônia. O Embaixador da Jordânia,
um senhor icloso, assistiu de pé à sessão.
O mesmo aconteceu com os membros da
missão japonesa. Das 300 cadeiras reser-
varias ás missões estrangeiras, apenas 60
foram ocupadas por quem se esperava.
As demais, pelos convidados, em invasão
da qual participaram também cinco frei-
ras.

Os representantes da Argélia ficaram
localizados no extremo oposto ao local
que lhes estava reservado e muitos diplo-
matas foram obrigados a ouvir comenta-
rios dos assistentes, pedindo-lhes que
saíssem da Irente.

Aplausos
Num ponto nào houve incidentes: rios

aplausos. Foram muitos e prolongados,
por parte do público e rins missões es-
trangeiras, principalmente dos embaixa-
dores dos Estados Unidos e da URSS.

As llh30m o Marechal Costa e Silva
deixou o plenário, com dificuldade, tal o
número de pessoas postada-s no trajeto,
até a rampa. Despediu-se dos lideres par-
lameiitares, sendo seguido nesse gesto pe-
Ios olhares do General Garrastazu Me-
dici. novo Chefe do Serviço Nacional de
Informações.

Ao chegar ao final da rampa, exter-
na. a comitiva parou, para ouvir o Hino
Nacional, executado pela banda do Ba-
talhão de Guardas Presidencial. Nas pro-
ximidades da rampa, nas duas pistas de
acesso, nos altos do edifício, centenas de
populares batiam palmas ao Marechal
Costa e Silva.

Um oficial que comandava o Batalhão
de Honra féz a sua apresentação de es-
tilo, mas o Marechal Costa e Silva náo
lhe estendeu a mão. mantendo-se formal
e perfilado. Antes de passar em revista
a tropa formada em sua honra, pediu ao
pessoal da segurança do Congresso que
mandasse tirar os carros ali estaciona-
dos, que conduziram sua comitiva:

— Tirem êsses carros daí — repetia
éle, em voz baixa e com a mão sóbre a
boca.

Ao fazer a revista. íoi novamente
aplaudido pelo público presente, enquan-
to o Deputado Yukishigue Tamura tirou
o Vice-Presidente Pedro Aleixo de perto
das autoridades, pnra fotografá-lo com a
Sra. Tamura.

Terminada a revista, o Marechal Cos-
la e Silva voltou ao automóvel, masquem
entrou primeiro foi o Sr. Pedro Aleixo.
Depois que o Marechal sentou-se, seguido
do General Jaime Portela, entrou do ou-
tro lado o Sr. Rondon Pacheco. O aju-
dan»e-de-ordens tomou seu lugar ao lado
do motorista, as sirenes das motocicletas
foram ligadas e o automóvel seguiu para
o Palácio do Planalto.

As llh40m o Sr. Yukishigue Tamura
continuava a fotografar, conseguindo uma
pose especial do cnsal Carvalho Pinto. O
povo ainda aplaudia, e os convidados pro-
curavam cs automóveis para deixar o
edifício. A chuva fria que caiu pela ma-
nhá c que só parou por volta das 10 ho-
ras. voltou pcuco antes das 13 horas, es-
condeudo o sol que brilhou durante a
posse.

Transmissão do cargo na pág. í

^^^r-i^^g^^m^ 3 a 8 décimos Dor cento sobre o valor da mercadoria.
ARMAZENAGEM TÉCNICA - Emissão de "warrant'/ elemento de garantia ,
para financiamentos. Balança com certificado de peso. , .
Posto de lubrificação para qualquer tipo de veiculo. ~4k~
Pr. de S. Cristóvão. 24 a 34 - Tol. 54-1601 e 34-4973 - GB '
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IMPRENSA ISO MUNDO
CCNewO',

Covas diz
que MDB
mantém luta

Brasilia (Sucursal) —
O Líder da Oposição na
Câmara, Deputado Mário
Covas, falando sobre o
Governo que ontem sc
instalou, disse que "é na.
tural que a opinião pú-
blica assista com satisfa-
ção ao término do man-
dato do Marechal Caste-
lo Branco", frisando que
o MDB continuará sua
luta para que o Brasil
possa encontrar o rumo
democrático.

O MDB não desço-
nhece a existência do
sentimento de satisfação
com a mudança de Go-
vèrno e de uma expecta-
tiva otimista, mas não
íor mui a considerações
antecipadas e sim. fixa
suas próprias posições —
acrescentou o Sr."Mário
Covas.

Depois de três anos
de um Governo arbitra-
rio — acrescentou o Sr.
Mário Covas —, que man-
teve a Nação em perma-nente desassossêgo e in-
tranqüilidade, conturba-
da por um elenco de me-
didas jurídicas, políticas,
econômicas e sociais, cie
caráter nitidamente anti-
democráticas, e que cul-
minou com o abominável
decreto-lei de segurança
nacional, é natural quea opinião pública assista
com satisfação ao térmi-
no desse período.O Partido da Opo-
sição, que desde a sua
fundação vem denunci-
ando esses acontecimen-
tos. já reiterou cm do-
cumento público as teses
fundamentais que defen-
dera no próximo período.Reafirmando sua
disposição oposicionista,
manifesta seu desejo, pa-ra o qual lutará com to-
do o empenho, de que, a
curto prazo, possa o Pais
encontrar o rumo demo-
crático, o caminho cio
seu real desenvolvimen-
to e a tranqüilização da
família brasileira.
PADRE HELDER
CONFIA

Recife (Sucursal) — O
Arcebispo de Recife e
Olinda, padre Helder Cá-
mara, expressou ontem o
desejo de que o novo Pre-
sidente da República pro-mova a plena reclemo-
cratizaçào do País e im-
pulsione o desenvolvi-
mento econômico, "sem
pedir ao povo o sacrifí-
cio que dele está sendo
exigido atualmente".

Acredita o padre Hél- }der Câmara que o Maré- :
chal Costa e Silva, ao em- '<
preender a redemocrati-;
zação, assegure os direi- |tos e garantias indivi- '
duais em sua plenitude e \
reformule em suas linhas
básicas a política econó-
mico-financeira do Pais.

York Times": Costa o

\

Silva começou bem
Nova Iorque (UPI-JB) —

O New York Times declarou
ontem, em editorial, que,
"felizmente", o novo Presi-
dente do Brasil, Marechal
Costa c Silva, deu uma "par-

tida promissora'' ao reunir
uma equipe de áuxiliares
em que "depende menos dos
tecnocratas e militares e
mais dos civis de experiên-
cia politica e administra-
tiva".

"O Governo cio Marechal
Costa e Siiva terá os me-
lhores votos do povo norte-
americano sc proceder reso-
lu tamente para tornar a vi-
da melhor e mais livre para
os brasileiros" — indicou o
prestigioso jornal.

NOVA ETAPA

New York Times, em seu
editorial, anuncia uma no-
va etapa na revolução bra-
sileira com a posse do Ma-
rechal Costa e Silva.

"A primeira íase da revo-
lução loi uma tentativa, pre-
meditadamente breve, do
Marechal Castelo Branco,
para corrigir o.s crescentes
excesso;;, como a inflação, a
corrupção e o caos politi-
co, que entravavam o dc-
senvolvimento".

Comenta o jornal que as
medidas adotadas foram
decididamente impopulares,
"mas o Presidente Cast.lo
Branco não pretendia con-
quistar o íavor cio povo".

"Ao contrário, estava con-
vencido dc que o bem-estar
do Pais requeria o amargo
remédio da austeridade na
economia e o autoritarismo
na politica para conseguir
uma mudança rápida e cons-
trutiva."

Registra o editorial que.
ao assumir a Presidência do
Brasil, o Marechal Costa e
Silva prometeu continuar a
revolução, "mas também hu-
manizá-la".

"O Marechal parece an-
sioso para restaurar os pro-
cessos democráticos cercea-
dos pelo seu antecessor. Seu
objetivo é restabelecer rela-
çôes com os intelectuais, os
sindicatos de operários, os
camponeses e os consumi-
dores, os que fizeram maio-
res sacrifícios e tiveram a
menor influência desde que
começou a revolução. O de-
sejo do novo Presidente, de
granjear o apoio do povo, e
um sinal animador. Mas,
semelhante apoio não lhe
será fácil. A economia con-
limia sofrendo com a in-

Ilação, a Reforma Agrária
está ainda na fase de pia-
nejamento, os programas de
educação e habitação estão
atrasados. Dc modo que a
revolução tem muito a razer
para apressar o desenvolvi-
mento e restabelecer a dc-
mocracia."
NO URUGUAI

Montevidéu (UPI-JBi —
O matutino El Bien Público,
cio Partido Colorado, sob o
titulo Brasil, publicou on-
tem um editorial em que se
refere à posse do Marechal
Costa e Silva, dizendo que o
novo Presidente da Repúbli-
ca "assume o poder, segun-
do se disse, preocupado em
humanizar a economia c
iniciar um diálogo com o
povo".

— Ambas as. coisas vare-
cem necessárias na vida po •
iílica do pais do Norle —
continua o jornal. "Pode-se
ter ou deixar de ter espe-
ranças, mas, cie qualquer
forma, c preciso registrar o
fato que é importante: é
íora de dúvida que o Bra-
sil inicia uma nova etapa e
queira Deus que essa etapa
seja para o bem e que a
partir de hoje o diálogo com
o povo e a humanização da
economia sc efetivem."

""The Guardian-'" olha lado .social
Londres (UPI-JBl — O jor-

Dal Tlic Guardian, comentando
ontem eai editorial a posse cio
Marechal Costa e Silva, decla-
rou que a melhor providência
cio novo Presidente seria "olhar
primeiro para os gravíssimos
problemas sociais do Brasil"."Até agora — observou —, os
principais beneficiários do rc-
gime brasileiro foram os invés-
tidores estrangeiros e os plane-
jadores do Pentágono."

Assimilando que os princi-
pais problemas econômicos cio
Brasil "não parecem estar mais
perio cie uma solução hoje do
que quando o Exercito assumiu
o Poder", The Guardian recer-
dou que o Brasil mandou o
maior contingente latino-ame-
ricano para. São Domingo- e
apoiou n idéia cie uma Força
Interamericana de Paz perma-
-lente.

E concluiu:"Recentemente, disse o M.i-
rechal Costa e Silva: "Um Bra-
sil forte significa segurança pa-
ra a política continental cio.5
Justados Unidos." Mesmo nos
interesses de uma estratégia
gleba!, seria melhor olhar pri-
meiro para. os gravíssima-, pro-
blemas sociais do Pais.

CÂMARA DE COMÉRCIO

A Câmara Brasileira cie Co-
mércio e Assuntos Econômicos
na Grã-Bretanha, que repre-
senta todas as grandes firmas
britânicas c o m negócios no
Brasil, divulgou ontem a se-
guinte noi a:-Todos cs que desejam de
coração o bem-estar do Brasi!
augurnrão ao novo Presidente
todo exilo pessoal e em sua
nova administração. Quanto à
gestão do Marechal Castelo

Branco, poderia ser conside-
rada grande, se não um acon-
tecimento popular. E ao Ma-
rechal Castelo Branco, o Bra-
sil e os que transacionam com
o Brasil tém considerável cie-
bito."

FRANÇA

Paris (UPI-JB) — O iornal
centrisia Coinbat, o Le Monde
e o diário católico La Croix co-
mentaram entem a posse cio
Marechal Ccsia e Silva no Cío-
vérno brasileiro num tom uná-
niincmciuo pouco otimista, em
relação à mudança real cie al-
guma coisa no panorama poli-
tico do País, oncie íica man-
tido praticamente iodo o stalns
criado pelo Governo que sai.

Segundo o Le Monde, embo-
ra na herança recebida, do Ma-
rechal Castelo Branco o Ma-
rechal Costa e Silva disponha
de um arsenal de podêres ex-
cepoioniUs para governar qua-
se como um ditador, "num pa-
radoxo bem brasileiro há espe-
rr.nça.t nos cálculos de alguns
líderes políticos hostis ao regi-
me Castelo Branco", ciiando-
se nominalmente o Sr. Carlos
Lacerda.

ESTAÇÃO DAS FLORES

Esses lideres — continua o
l.c Monde — "não hesitam em
predizer para o Brasil uma
saison des eeuls fleiirs, ao sair
ria longa depuração política ve-
rificacta". Logo em seguida:"Isso parece irracional, mas,
particularmente o ex-Govema-
rior Lacerda conta fazer cm
breve sua reulrée politica, li-
derando um movimento dc que
fará parte também o ex-Pre-
sidente Juscelino Kubitschek".

Segundo o Lc Monde, '•pen-
sar que virá logo a anistia po-
litica reclamada pela oposi-
çáo será sem dúvida um oti-
mismo excessivo".

"COMBAT"

"O movimento insurrecional
que liquidou com o velho regi-
me acabou, após o reinado ab-
soluto dc nm poder de íato quedurou três anos, e desemboca
em unia nova era constitucio-
nal. Entretanto, há uma situa-
ção ambígua, porque o próprionovo Presidente afirma volun-
láriamente: — A Revolução
continua — começa o Combat.

Mas o estilo que o Marechal
Costa e Silva pretende dar à
Revolução pareço ser outro, de
acordo eom o Combat, talvez
mudando as orientações politi-cas e econômicas do Marechal
Castelo Branco, que entretan-
io. di/. o jornal francês, trans-
mitiu a seu sucessor o Paij
onde •¦¦__ inflação continua,
mas num ritmo infinitamente
menos grave, pois houve uma
rigorosa política de deflação".
"LA CROIX"

La Croix acha que "parado-
xalmcntc, o rigor que realmen-
le existiu sob o regime Castelo
Branco olerece a seu sucessor
íócias as possibilidades de apa-
recer como um liberal".

" Um. aparelho coercitivo
agiu, mas agora há condições
dc sc tornar a um regime delibei-dade. A concretização dês-
se contraste em que o rigor
desemboca no liberalismo de-
pende principalmente do Exér-
cito" acrescentou o jornal.

Jornada longa
com

manutenção mínima
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a melhor massa caseira,
.) com ovos,

fabricada no Brasil i

MASSAS TEV:
a partir de 10 de Março de 1967
distribuída exclusivamente
no-estado da guanabara,

POR

Fabricantes dos tradicionais
Cafcs "Palheta "e" d'Orvilliors"
Café "Copacabana" (A vácuo)
para Exportação
Canela c Pimenta "Palheta"

Caslanhas do Caju e do Pará"Copacabana"

Também no ESTADO DO RIO DE JANEIRO
em conjunto.com a firma

RODOíSfl TRRHSPORIES E nEPRESERÍflCÕÍS LTDB.

5.000 a 10.000 visitas semana::
através cie sua frota de Kom bis,
asseguram o produto f4
SGtTpre 'rÔ-CO
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ANTLS DE FAZER A SUA DE-
CLARACÃO DE BENS, CONSULTE
AS INSTRUÇÕES DO MflPfl
FISCAL - EO IC Á O 1967

REMESSA AfREA E PELO REEMBOISO POSTAI.INFORMAÇÕES E PEDIDOS:
5. PAULO-PRAÇA DA SÉ, 3-3-8." AND.- F0N6: 36-B992
FILIAL GUANABARA: AV. ALMIRANTE BARROSO. 6

18." AND.-CONJ. 1803/5-FONE.' 52-4300
PREÇO DA ASSINATURA - T.67 — N Cr i 60,00

ESPETACULAR LIQUIDAÇÃO!
Faqueiros Aço Inox. 101 pçs. est. mad -13.000
Faqueiros Aco Inox. 130 pçs. tsl. rrocl 86.000
Faqueiros Prata 90, 130 pçs. est. mad 259.000
Faqueiros Eberle, 130 pcç.is Prato — 90, banhados ri

ouro 18, csíôjo tle madeira 398.000
Faq. Wolff Praia — 90, 130 pçs. est. mod .165.000
Jcjs. Copos, Cristal Tcheco, 61 pçs 185.000

Temos também grande c variodíssimo estoque de CRISTAIS
TCHECOS: Vasos, Centros, Fruteiras, Garrafas pan licor, saladeíras,
Cinzeiros, Garrafas Syphon — tudo em liquidação, aproveite! fino
acondicionamento — entregas a domicílio.

Tralor coni Da. Conceição pelo telefone 57-8496.
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DA GLAXO NO BRASIL
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Governo do Eslado do Maranhão
MARECHAL CASTELLO BRANCO

HOTEL NACIONAl.

BRASÍLIA (DF)

O Governador do iVi-Karihi.o, na oportunidade em que Vossa Exce-
lência deixa _> Chefia do Paíó, sente-se no justo dever do transmitir-lhe o j
mais profundo reconhecimento pelo alto interesse e a grande scn-ibüicia- |
de de homem público com que Vossa Excelência, cumprindo fielmente a
missão que lhe foi confiada, sempre soube ver, particularmente, os proble-
mas maranhenses, nunca em qualquer momento deixando de dar integral
apoio às causas de um povo que em Vossa excelência depositou inteira
confiança. O Maranhão reserva, por isso mesmo, em iua história, um lugar
definido para a figura de Vossa Excelência que, num dos períodos mais
graves para a vida do País, demonstrou, acima de tudo, especial dedicação
por obras de reai importância para o desenvolvimento básico da vida
maranhense, como é o caso da Barragem de Boa Esperança, região pard
onde o Governo do Estado transferiu, por 24 horas, a sua sede, cm home-
nagem à data em que toma posse o digno sucessor de Vossa Excelência,
Marechal Costa e Silva,

BOA ESPERANÇA, 15 da março do 196/
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Sir Alan Wilson, Presidente de Glaxo Group Ltd.

Sir Alan Wilson. Presidente da Companhia Farma-
cêutica Inglesa Glaxo Group Ltd.; chegará ao Rio
de Janeiro no sábado, dia líl de março corrente, para
uma visita à sucursal brasileira de sua firma, Labo-
ratórios Glaxo-Evans do Brasil S.A.
Constituindo-se na última etapa de ;-na viagem às
subsidiárias c agentes da Glaxo na América do Snl,
esta é a primeira visita de Sir Alan ao Brasil, desde
que se tornou Presidente da Glaxo, em julho de 1963.

Eleito membro da Sociedade Real, em 1942, Sir Alan
foi professor de nia temática na Universidade de
Cambridge, quando sc dedicava principalmente à fí-
sica atômica e publicou vários trabalhos sobre ler-
rnodinàmica e estrutura de metais e semi-condulores.
É êle, ainda, membro honorário das Universidades
de Cambridge e Oxford, tendo esta última lhe con-
ferido diploma honorário.
Em 1963 e 196-1, Sir Alan foi Presidente do Instituto
de Fisica e da Sociedade de Física, lendo trabalhado
ern comissões dedicadas ao estudo de derivados de
carvão, dos ruídos, da segurança nuclear, de fundos
universitários e da pureza do ar.

a) ANTÔNIO DINO
Vice-Governador em exercício
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Ped ro é o capitão

Coluna tio Castello 1

Novo Presi dentem

novos problemas
bhasília (Sucursal) — O momento ciilmi-

nante das cerimônias de fosse âo Marechal
Costa e Silva na Presidência da República
terá sião aquele em que o Senador Auro de
Moura Andrade assinalou que o País se reen-
contrava ontem com o estado de direito e re-
tornava à ordem constitucional. Longa ova-
ção interrompeu, àquela altura, o pequeno
discurso ão Presidente ão Congresso, enquan-
to o Marechal Costa e Silva corria os olhos
pelas galerias da Câmara como a se certificar
da generalidade da manifestação.

Não há dúvida, entre os políticos, de que
o novo Presidente se dispõe sinceramente a
respeitar esse estado ãe direito e a governar
dentro da ordem constitucional. Sem embar-
go, mesmo na esfera parlamentar mais inti-
mamente vinculada ao novo sistema, não se
esconde uma tal ou qual apreensão relativa
à total compatibilidade de gênio e de forma-
ção do Marechal Costa e Silva com um regi-
me eminentemente civil.

As virtudes militares âo Marechal, a ade-
são da sua vida aos sentimentos e à maneira
de pensar áa tropa se traâuzem politicamen-
te numa maior jiermeabilização à influência
de um estilo de comportamento que tem suas
sabidas ãissoiiâncias com o estilo da vida ci-
vil.

Embora consciente da sua nova. missão,
que não se exerce sem vma compreensão
muito particular da natureza ão Governo de-
mocrático, o Marechal Costa- e Silva parece
mais inclinado do que seu antecessor a con-
fraternizar com as reações ãe sua classe. O
Marechal Castelo Branco submeteu-se a pres-
soes militares no indispensável a manter a
segurança ão Governo e a continuidade do
processo revolucionário, 7iias jamais riscou
da sua pauta o compromisso com a reconquis-
ta da ordem civil. O problema agora é saber
até que ponto o Marechal Costa e Silva en-
contrarâ rias suas reservas interiores inspira-
ções para submeter-se de preferência às im-
posições da lei que haverão de substituir as
da caserna.

Outra questão que está de um modo ge-
ral em todos os espíritos relaciona-se com a
vocação do Marechal Costa e Silva para a po-
pulariãaáe. Homem comunicativo, simples e
alegre, tendendo ao fraternal nas efusões do
seu. temperamento, procurará completar-se e
realizar-se no aplauso do povo à sua liãeran-
ça. Resta saber se já há condições para nma
política menos rígida do que a do seu ante-
cessor. Condições técnicas e condições poli-
ticas, como tais consideradas as restrições do
poder militar a concessões a camadas popu-
lares mantidas de quarentena, como os tra-
balhadores e os estudantes.

É possível que, em substância, o Govêr-
no deva manter-se impopular ainda por
algum tempo, seja qual fôr a aparência das
medidas de alívio quejorem adotadas, e mes-
mo que o País tenha ãe correr o risco da in-
compatibilidade do temperamento ão Maré-
chal Costa e Silva com essa coisa áifícil âe
suportar que é a impopularidaâe.

TRANSMISSÃO DO CARGO General deu golpe na
hora de cumpri mentar

Mais de 1500 viram Castelo
passar poder a Costa e Silva

Numa cerimônia que durou 40 minu-
tos. o Marechal Costn e Silva recebeu on-' 
tem do Marechal Castelo Branco o car-
go de Presidente da. República e a faixa
presidencial, na presença de cerca de
1 500 pessoas reunidas no amplo salão do
2.? andar do Palácio do Planalto, nomean-
do logo em .seguida as Ifi membros do
.seu Ministério.

A participação do povo consistiu .na
presença de aproximadamente duas riiil
pessoas reunidas, na Praça cios Três Po-
deres, onde .somente após a cerimônia,
quando o novo Presidente apareceu no
parlatório com seus ministros, se ouvi-
ram aclamações. As únicas faixas no
meio da multidão, umas seis, pediam so-
lução para o problema dos excedentes de
Medicina.

Salão cheio  ...
Já às 11 horas, enquanto a Praça dos

Três Poderes continuava praticamente
vazia, molhada pela chuva que acabara de
cair minutos antes, o saguão do 2.° an-
dar do Palácio do Planalto estava cheio
com a presença de generais, almirantes,
brigadeiros, oficiais superiores das Três
Armas, governadores, deputados, senado-
res e suas famílias.
As divisões armadas com cordões de
isolamento, cuidadosamente dispostas pe-

i Ias encarrega-dos da segurança presiden-
i ciai, eram ainda ignoradas e desrespeita-

das pelos convidados, que chegavam dc-
' sordenadamente pela rampa principal do

Palácio e ainda desordenadamente se dis-
tributam no amplo saguão.

O barulho das conversas então inicia-
das não mais se interrompeu dai por
diante, provocando, mais tarde, protestos
dos que desejavam ouvir em silencio os
discursos pronunciados pelo Marechal
Castelo Branco c o Presidente Costa e
Silva.

:l

O Senador Auro de Moura Andrade rece-
beu parecer es ão Sr. Francisco Campos e ão
Prof. Vicente Rau interpretando a Constitui-
ção, no que se refere à atribuição ãe presiáir
o Congresso, na linha da interpretação em
quc se baseia o Presidente áo Senado para
pretender dirigir os trabalhos das Câmaras
reunidas.

Por outro lado, o Senador Josafá Mari-
nho, do MDB, falará hoje no Senado para ãe-
flagrar o debate na área parlamentar. Con-
sidera êle que o Congresso é que deve dirimir
a questão, áa sua alçaâa exclusiva.

Sem entrar no mérito da questão, o Sr.
Gustavo Capanema, que é um ãos peritos
constitucionalistas âo Congresso, entende que
não cabe mandado de segurança ao Supremo
Tribunal. A seu ver, o mandado ãe segurança
é uma medida âa órbita âo âir.eito privaão.
Ainda que por extensão o Supremo entendes-
se que êle pode socorrer direitos feridos na
esfera da vida pública, faltaria ao Supremo
competência para tomar uma ãecisão que
afeta a viãa interna âo Congresso. Seria uma
descabida interferência ão Poder Judiciário
no Poder Legislativo. Acha o Sr. Gustavo Ca-
panema que, se não houver entendimento, a
questão ficaria mais bem resolvida através ãe
emenda constitucional, poãenão entretanto
ser também resolvida por reforma do regi-
mento comum.
Consta..qjLS o.Marec_hal_Çosta_e[Silva, em
conversa informal em torno áo assunto', bo-
servou que, não senão entendido em herme-
nêutica constitucional, sabe interpretar bem
os regulamentos militares. E explicou que,
quando o regulamento diz "o Capitão deve","o Capitão pode", etc, o assunto, fica subme-
tido a áecisões pessoais e ao critério áe caâa
um. Mas quanão diz "o Capitão comanda" aí
não há qualquer dúvida. O Capitão comanda
mesmo.

No caso, o Capitão é o Sr. Pedro Aleixo.

O título exato

Um repórter radiofônico foi gravar uma
entrevista com o Sr. Auro de Moura Andrade
antes áa posse do Presidente. Ligou o grava-,
dor e começou a falar: "vamos ouvir agora a
palavra ão Presidente do Senado, que dará
posse ao futuro Presidente da República". O
Sr. Auro cortou a fala ão repórter e oráenou:"apague tuão. Comece ãe novo. Quem âá posse
ao Presiáente áa República é o Presiáente áo
Congresso. Ésse é o meu titulo".

Até ontem era esse o título ão Sr. Auro
ãe Moura Andrade.

Mudou o asimute

Ouvindo o discurso de posse do Sr. Ma-
galhães Pinto no Itamarati, o Sr. Djalma Ma-
rinho resumiu sua impressão: "mudou o azi-
mute", disse.

Carlos Castello Branco

Últ uno íllo
Meia hora antes da cerimônia de

transmissão do cargo, no seu gabinete no
3.° andar do Palácio, o Presidente Caste-
lo Branco ainda conversava, a portas fe-
chadas, com os Ministros Roberto Cam-
pos, Gouveia de Bulhões e Nascimento
Silva, Tratava do texto da mensagem só-
bre a participação dos empregados nos
lucros das empresas, enviada pouco an-
tes ao Congresso, como último ato do
Governo que terminava.

Dcspedidi i

Lugo que chegou ao palácio, o Minis-
tro da Justiça, Sr. Carlos Medeiros Silva,
íoi também convidado para se avistar com
o Marechal Castelo Branco no gabinete
do 3." andar. Um a um, seguiram depois
todos os demais membros do Ministério.
O Presidente desejava, se despedir cie io-

. dos, individualmente.
Por alguns instantes, toda a cúpula

do Governo que terminava esteve reu-
nida, junto ao gabinete presidencial,
aguardando nervosamente o instante da
transmissão do poder. Depois, à mediria
cm que se despediam, com um cumpri-
mento formal do Presidente Casrelo Bran-
co, foram descendo a rampa interna para
formar em fila perante o estrado de ve-
ludó azul, onde se colocariam, mais tar-
de, os marechais Costa e Silva e Castelo
Branco. Obedeciam às instruções do Che-
fe do Cerimonial, Ministro Paulo Para-
naguá.

Alinhamento
Os membros do antigo Ministério for-

maram à direita dos 16 integrantes (dois
a mais) do Ministério Costa e Silva. Man-
tinham-se mais silenciosos e pensativos
do que seus sucessores, todos eles distrai-
dos em conversas com amigos c familia-
res.

Num mesmo plano, logo atrás, cs inte-
grantes dos dois gabinetes militares — do
antigo e do novo Governo — se postavam
em posição de sentido rigorosa, num con-
traste flagrante com a displicência- e o
desalinho da formação dos Ministros.

Parentes c vices
De frente para os Ministros, ao lado

do estrado onde ficariam os Presidentes,
colocaram-se os seus parentes. À direita
do estrado, D. Antonieta Castelo Branco,
a Sra. Paulo Castelo Branco (nora do
Presidente) e duas netas, além dos seus
sogros: Sr. Artur Viana c senhora.
À esquerda encontravam-se D. Iolanda
Costa e Silva, o filho do Presidente, o
ex-Major Álcio Costa e Silva, com a mu-
lher e dois filhos.

Mais tarde, a cada um dos respectivos
grupos se somaram os dois Vice-Presiden-
tes. O Sr. José Maria Alkmin buscou seu
lugar entre os parentes do Marechal Cos-
ta e Silva, o Deputado Pedro Aleixo, por
sua vez, se colocou ao lado de D. Iolanda
Costa e Silva. Atrás do estrado, se pos-
taram os novos chefes dos gabinetes Civil
e Militar: Deputado Rondon Pacheco e
o General Jaime Portela.

D. Iolanda trajava um vestido de
xantungue de seda pura verde, com forro
e dobra azul petróleo, da mesma côr dos

-sapatos e do chapéu, em forma de tur-
banto. D. Antonieta, filha do Marechal
Castelo Branco, estava vestida com um
costume rosa cbo-klng, com gola e chapéu
estampados no mesmo tom, sapatos e ból-
sa brancos.

Por volta das llh40in. quando no in-
tenor do palácio mais de 1500 pessoas
(militares, civis, jornalistas e senhoras)
se acomodavam em meio a um tumulto
de sons e movimentos, na calçada frontei-
ra, quase em silêncio, cerca de dois mil
populares esperavam pacientemente o
inicio das solenidades. Da rua, filtrados
pela algazarra reinante no interior do pa-
lácio, ouviam-se os sons dos hinos exe-
cutados pela Banda Marcial do Batalhão
da Guarda Presidencial, cuja trepa, em
uniforme de gala — túnicas azuis, calças
brancas e penacho vermelho ao alto do
capacete —, se mantinha Armada em po-
sição de sentido. Na rampa, por onde mi-
nutos depois subiria o novo Presidente da,
República, foi disposta uma guarda dos
Dragões da Independência, empunhando
lanças e ostentando os rabos de cavalo
presos à crista dos capacetes.

Castelo desce
Somente cinco minutas antes do início

da cerimônia, alguma, ordem íoi impostai
no interior do palácio. À aproximação do
Marechal Costa e Silva, governadores de
Estado, deputados, senadores e oficiais su-
periores do Exército, da Marinha e da
Aeronáutica se resignaram a ficar atrás
dos cordões de isolamento armados pela
Segurança.

O ruido das conversas, no entanto, só
foi interrompido por alguns instantes,
quando o Marechal Castelo Branco des-
ceu do seu Gabinete pela rampa interna
que dá ace.-so ao saguão do segundo an-
dar. Logo à sua aparição, acompanhado

do General Ernesto Geisel e do Professor
Navarro de Brito, Chefes dos Gabinetes
Militar e Civil, todos os presentes irrom-
peram numa salva de palmas que se pro-
longoti até a sua chegado ao estrado azul.
Contrariando seus hábitos, o Presidente
Castelo Branco desceu a rampa vaga-
rosamente, agradecendo com acenos dis-
cretos as palmas que lhe eram dirigidas,
como se desejasse aproveitar cada ins-
tante daquela ovoção.

Sobe Cosia c Silva
Precisamente ãs IlhãOm. imediata-

mente após a descida do Marechal Cas-
telo Branco, o Presidente Costa e Silva
surgiu na rampa principal de acesso ao
Palácio, acompanhado do Vice-Presiden-
te Pedro Aleixo e mais tle uma centena
de pessoas, entre fotógrafos, cinegi-afistas,
militares, amigos e curiosos.

Repetiram-se então o.s aplausos, mais
intensos ainda do que aqueles dedicados
ao Marechal Custeio Branco.

Israel barrado
Por culpa de seu atraso, o Governador

Israel Pinheiro foi barrado â entrada do
loeal da cerimônia. Ficou no alto da
rampa de entrada, detido por um cordão
de isolamento, ao lado cie outros convi-
dadas e curiosos.

Melhor sorte teve o Governador Paulo
Pimentel, do Paraná, que, embora tam-
bém atrasado, ainda pôde entrar no Pa-
lácio e assistir a uma parte da cerimônia,

Para cima
Imediatamente após a chegada, e tie-

pois de alguns breves cumprimentos, o
Marechal Costa c Silva subiu ao tercei-
ro andar, acompanhado do Presidente
Castelo Branco e dos seus chefes de Ga-
binetes Civil e Militar, Durante o per-
curso pela rampa interna, o novo Presi-
dente agradecia sorridente e com repeli-
dos acenos de mão a, salva- de palmas que
ainda se prolongava no interior do Pa-
lácio. Em contraste, o Marechal Castelo
Branco mantinha a fisionomia grave e
preocupada, só se descontraindo num
sorriso pálido e formal, quando seu su-
cessor comentou a intensidade dos aplau-
sos.

Na subida da rampa atapetada, por
mais de uma vez o Marechal Costa c Sil-
va sacou de um lenço branco para enxu-
gar o suor da testa e do pescoço. Êsle
gesto so repetia mais tle uma dezena de
vezes, durante toda a cerimônia, quando
o novo Presidente leria sua camisa co-
lada ao corpo pelo suor.

Os dois Presidentes, os Chefes de
Gabinete e os ajudantes-de-ordens pas-
saram exatamente 13 minutos fechados
no Gabinete Presidencial do terceiro an-
dar. Tratava-se de um encontro proto-
colar imposto pelas regras do cerimonial.

Exatamente às 12 horas, ambos re-
gressaram ao saguão do segundo andar
sob aplausos das presentes. Logo ao vol-
tar ao estrado onde estavam instalados
os microfones para o discurso, o Maré-
chal Castelo Branco sacou do bolso ex-
terno do paletó o texto escrito, colocando
os óculos para a leitura. Atento aos ges-
tos de seu colega, o Marechal Costa e
Silva tamborilou com a ponta dos dedos
a superfície das microfones para saber
se já- estavam ligados, em condições de
transmitir os discursas pelos alto-falan-
tes instalados do lado de fora do Palácio.
"Psius" dos generais

Para vencer o ruido das conversas
que ainda, dominava todo o saguão do
segundo andar, o Marechal Castelo Bran-
co iniciou o seu discurso em voz muito
alta. Esse esforço íoi logo notado pelos
generais situados num isolamento mais
próximo, que lego passaram a reclamar
e a repetir "psius" prolongados para res-
tn tirar o silêncio. Só então o ruido se
abrandou e as palavras do Marechal Cas-
telo Branco passaram a ser ouvidas por
todos.

Oratória
Dentro do ritmo que habitualmente

adota nos seus pronunciamentos politi-
cos, agitando a mão direita a cada frase
pronunciada, o Marechal Castelo Branco
conduziu seu discurso serenamente até
os trechos finais, quando, comparando a
transmissão do Poder à rendição de uma
guarda, frisou que o fazia "com honra,
com autoridade e senso total dns res-
ponsabilidades assumidas, buscando dei-
xar um legado de exemplo a todos os
compatriotas". A própria entonação de
voz do Presidente — um misto de elo-
qüéncia c irritação — provocou noves
aplausos entre os presentes. As palmas,
a' essa altura, se dirigiam mais ao ora-
dor emocionado do que propriamente as
palavras, mal articuladas e mal ouvidas
por todos.

Ao fim de seu discurso, mais uma
vez aplaudido, o Marechal Castelo Bran-
co recebeu palmas e apertos de mão de
seu sucessor. Durante todo o tempo da
fala de Castelo o Presidente Casta e Sil-
va se distraíra, passando em revista com
os olhos todos os cantos do salão, sor-
rindo discretamente para alguns amigos
colocados á sua frente ou. ainda mesmo, «
voltando o corpo para examinar com
curiosidade os dizeres das faixas que os
excedentes das escolas de Medicina ha-
viam desfraldado na Praça dos Três Po-
deres.

Dona Iolanda se empenhou numa
luta contra o calor durante todo o tempo
do discurso do Marechal Castelo Bran-
co. Usou o par de luvas brancas que tra-
zia na mão para se abanar, conversou
algumas vezes com sua nora e só devol-
veu sua atenção ao estrado no instante
da entrega da faixa presidencial ao seu
marido.

Faixa no bolso
A cerimônia da entrega da faixa

presidencial ao Marechal Costa e Silva
não obedeceu ao ritual de outras trans-
missões do Governo. A faixa não saiu do
peito do Marechal Castelo Branco, como
era esperado, porém do bolso do diplo-
mata Guimarães Bastos, um dos encar-
regados do cerimonial pelo Itamarati.
Ésse mesmo diplomata, auxiliado pelo
Ministro Paulo Paranaguá, encarregou-
se de colocar a faixa verde-amarela, com
o brazão da República bordado em ouro
; brilhante ao centro, sobre o paletó do
novo Presidente.

Precisamente às 12h25m, já no exer-
cieio da Presidência da República, o Ma-
rechal Costa e Silva iniciou o seu dis-
curso, mais tranqüilo e prolongado do
que o de seu antecessor. A serenidade da
fala do novo Presidente contribuiu para
que nenhuma vez houvesse interrupções
para aplausos. A seu lado esquerdo, o
Marechal Castelo Branco permanecia
imóvel, de olhos fixos no chão e algumas

vezes fechados para melhor ouvir o dis-
curso.
'ressa le n

Tão logo terminou o discurso do novo
Presidente, o Marechal Castelo Branco
cumprimentou-o com um abraço e pas-
sou a se preocupar ccm sua saida do Pa-
lácio. Como o Marechal Costa e Silva
ainda ficasse conversando com o Sr. Ron-
don Pacheco e outros auxiliares imedia-
tos. o Marechal Castelo Branco começou
a íazer gestos discretos com a mão, in-
dicando ao Presidente que já era hora
de sua retirada, e que êle deveria acom-
panhá-lo ao portão da saída. Essa afli-
ç.ão, no entanto, não foi notada pelo Pre-
sidente Costa e Silva e se tornou neces-
sário que o Marechal Castelo Branco ad-
vertisse um auxiliar para que 

"o Presi-
dente percebesse o fato, dirigindo-se,
então, para o portão dc saida.

Pel i cida de»
No momento dns despedidas, no alto

da rampa que dá acesso à rua, o Maré-
chal Castelo Branco deu um rápido abra-
ço no seu sucessor, batendo ainda algu-
mas vezes com a mão direita nas suas
costas, enquanto repetia emocionado:-Felicidades. Tôdas as felicidades para
você."

Sorridente, o Presidente Costa e Silva
agradeceu aqueles votos e cm seguida o
ex-Chefe do Governo desceu a rampa em
direção ao seu automóvel, em companhia
de um ajudante-de-orciens e do General
Jaime Portela, novo Chefe do Gabinete
Militar da Presidência da República.

Grupinhos
Os Ministros do novo Governo, após

a cerimônia, mantiveram-se afastados
dos Ministros do Governo Castelo Brán-
co. Formaram-se diversos grupinhos: Ma-
galhães Pinto, Augusto Rademaker, Del-
fim Neto e Gama e Silva; Mário An-
dreazza, Tarso Dutra e Macedo Soares;
Ivo Arzua, Leonel de Miranda e Jarbas
Passarinho; Lira Tavares, Albuquerque
Lima e Márcio Sousa, e Melo.

O Ministro Roberto Campos permane-
ceu sério durante todo o tempo, enquan-
to o ex-Ministro da Justiça, Sr. Carlos
Medeiros Silva, mostrava-se sempre
sorridente, o mesmo acontecendo com o
Ministro Raimundo de Brito, que circulou
por todos os grupinhos formados.

Ministério empossado
Táo loüo voltou ao interior do Pa-

lácio, o Presidente Cosia e dilva pussou a
assinar, sobre uma mesa colocacia no sa-
guáo, os decretos de nomeação dos Cne-
les de seus Gabinetes Civil e Militar, e
de todos os membros do Ministério. Üm
primeiro lugar, num decreto isolacio, foi
nomeado o Sr. Rondon Pacheco. Veria-
cando a ausência do General Jaime Por-
tela, que íôra levar o Marechal Castelo
Branco ao Hotel Nacional, o Presidente
assinou então o decreto coletivo de no-
meação dos 16 Ministros de Estado, dei-
xanao o ato de nomeação do Chefe do
Gabinete Militar para mais tarde.

Todos os Ministros tomaram posse em
ato continuo, assinando, um a um, a co-
meçar pelo ar. Gama .e Siiva, ua justi-
ça, o livro protocolar de posse.Assim que foi empossaco no car-
go de Ministro uas Relações Exteriores, o
ür. Magalhães Pinto íoi abordado por um
senhor:

Eu me chamo limar Pena Marinho,
Sou Embaixador. Muito prazer e meus
cumprimentos, Excelência.

O Marechal Juarez Távora, ao fim
da cerimônia, reclamava da sua sorte:

Vejam vocês que cu recebi um só
Ministério — o da Viação — e agora te-
nho que transmitir meu cargo a dois Mi-
nistros diferentes: dos Transportes e üas
Comunicações. E mais tempo que vou
perder.

Apresentação ao povo
Ao fim da cerimonia ua assinatura dos

decretos, o Marechal Cosia e Silva se cii-
rigiu com todo o, seu Ministério para o
parlatório externo do Palácio, a fim de
se apresentar, com seus auxiliares, ao po-
vo aglomerado na calçada da Praça dos
Três Poderes. Houve aplausos demorados
e o Comandante do Batalhão de Guardas
apresentou sua tropa ao novo Presidente,
autorizanao, em seguida, a que a banda
marcial executasse o Hino Nacional.

Excedentes
À síuuii üo Palácio do Planalto, após

a soicniaatie, o Coronel ivíárip nnarea/.za
dirigiu-se ao numeroso grupo de estua&n-
tes, excedentes de Medicina, que gritava"Andreazza, Andreazza..." Caía uma chu-
va miúda e o Ministro dos Transportes
atravessou a rua com sua mulher e ime-
diatamente íoi cercado por uma multidão
de populares.

Aos estudantes, o Coronel Andreazza
afirmou:

Vocês podem ficar tranqüilos que o
problema dos excedentes já está pràtl-
camente resolvido...

Não chegou a concluir a frase, por-
que os gritos de viva abafaram sua voz.
Os estudantes empunhavam oito faixas
e uma delas era dedicada ao Ministro
dos Transportes: "Os excedentes da Gua-
nabara confiam no seu líder, Ministro
Andreazza"..

Pia praça
Multo sol, muito mormaço e muitas

bandeiras coloridas. Sob tudo isso, cerca
de mil militares com suas fardas de gala
e dois mil civis, incluindo muitas auto-
ridades que não puderam ter acesso ao
Palácio do Planalto, aplaudiram, com
poucas palmas e alguns acenos de mão,
o Presidente Costa e Silva, que esteve
por oito minutos no parlatório de már-
more, rodeado de todos os seus Ministros
de Estado.

Os candangos não foram à festa da
Praça dos Três Poderes. Os poucos que
lâ estiveram contentaram-se em ficar a
distância, principalmente na faixa de es-
taciònamentò de carros, onde não havia
vigilância policial. Dois capitães do
Exército, conversando à sombra da ram-
pa que leva ao segundo andar do Pala-
cio, quiseram justificar para eles mes-

. mos a ausência dos trabalhadores.
Também, deve ter chovido muito

nas cidades satélites. Com chuva o povo
não sai de casa.

Quando o Presidente Costa e Silva,
ostentando a faixa presidencial, acenou
para o público, uma mocinha loura, que
estava bem perto do parlatório. virou-se
para um velho que a acompanhava t
comentou:

Este Presidente é bem mais sim-
pãtico.— Vamos ver se será bom — respon-
deu o velho.

O General Rafael de Sousa
Aguiar comandou um autêntico
golpe militar contra mais cie
mil autoridades civis — Gover-
nacteres de Estados, deputados,
senadores. Ministros de tribu-
nais superiores, prefeitos e pu-
ires — , que aguardavam o
momento de cumprimentar o
Presidente Costa e Silva, for-
mando um funil humano, ba-
rulhento c tumultuado, num
salão lateral do Palácio cio Pia-
naito, ontem á tarde.

A manobra do Comandante
do IV Exército se resumiu em
organizar ccm seus colegas ge-
nerais, brigadeiros e almiran-
tes, tuna fila paralela, silencio-
sa e disciplinada, que lego con-
quistou a preferência do Pre-
sidente, passando a receber ccin
prioridade cs seus cumprnnen-
tos, enquanto ca civis aguarda-
vam a vez. Mais cie 50 Oficiais-
Generais que Integraram essa
fila puderam apertar a mão rio
Marechal Costa e Silva antes
que os primeiros colocados na
fileira dos civis tivessem essa
oportunidade.

VEZ DOS GOVERNADORES

Juntamente com os Ministros
Ivo Arzua, Magalhães Pinte-,
Costa Cavalcanti, Leonel Ml-
randa. Delfim Neto, Mário Au-
dreazza, Tarso Dutra. Márcio
Sousa Melo. Augusto Baderna-
ke-r c Lira Tavares, e ainda o
Vice-Presidente Pedro Aieixo, o
Presidente Costa e Silva reco-
bau cs cumprimentos dos di-
versos Governadores estaduais
presentes, entre os quais os Srs,
Paulo Pimentel, do Paraná: Ivo
Silveira, de Santa Catarina;
Peraechi Barcelos, do Rio Gran-
de do Sul; Negrão de Lima, da
Guanabara; Israel Pinheiro, cie
Minas Gerais: Abi'cu Scdré, cie
Sáo Paulo; Nilo Coelho, de Per-
nambuco; José Sarnei, rio Ma-
ranhão; Monselhor Valfrcdo
Gurgel, do Rio Grande cio Ncr-
te; João Agripino, da Paraíba;

Jeremias Fontes, do Estado do
Rio; Lourival Batista, de Ser-
gipe; Otávio Laje, dc Goiás, e
Pedro Pedrossian, de Mato
Gro.s so.

Identificando cada um dês-
tes. o Presidente Cesta e Silva
indagava sóbre o seu Estado e
oferecia a atenção cio Governo
federal aos seus problemas.

Na fila de cumprimentos es-
tnvam também o Presidente
em exercício do Supremo Tri-
bunal Federal, Ministro Gon-
calvos cie Oliveira; o Presiden-
te da Câmara, Deputado Batts-
ta Ramos, além do Arcebispo
Dom Jcsé Newton e cies Minis-
tros cie Tribunais Superiores,
deputados c senadores em nú-
mero superior a. 500 pessoas.

A todos, sem exceção, o Mn-
rechal Costa e Silva dirigia
brsve cumprimento, um sorriso
amável e lego passava a sua
atenção à pc-ísoa seguinte rin
fila. Ewa cerimônia, iniciada
às 17h30m. se prolcngou até 19
horas.

Representado pelo seu Presi-
dento Nacional, o Senador Os-
car Passos, o Partido dn Opo-
sioão — MDB — também levou
seus cumprimentos ao Maré-
chal Costa e Silva ontem à tar-
cie. Além cios votos cie felicída-
cies cij praxe, o representante
da Oposição nada mais disse ao
Presidente.

Voltando no Palácio cio Pia-
aalto ã tarde para os cumpri-
men.os ao Marechal Costa e
Silva, o ex-Ministro Roberto
Campes afirmou que irá agora
.se dedicar a uma temporada, rie
caça em Mato Grosso, seu Es-
tado natal:

—Espero encontrar nas sei-
vas animais menos ferozes do
que aquele.; que encontrei nn,
politica, acrescentou.

Para o Senndor Daniel Krie-
ger, segundo dizia á tarde, no
Planalto, o clin de entem foi
apenas "umn vírgula mr.-e -dois
períodos harmônicos e c>.\ :i-
tes cin Revolução".

Presentes e saudações
vieram de 76 países

Brasília (Sucursal'! — Com
oa cumprimentos das 76 mis-
soes estrangeiras credenciadas
à sua posse, o Presidente Costa
c Silva recebeu ontem à tarde,
no Palácio do Planalto, diver-
sos presentes enviados pelas
Governos des Estados Unidos,
Vietname do Sul e Grã-Bret.i-
nhn.

Através cio Embaixador John
Tuthill. o Presidente Lyndon
Johnson presen.eou o novo go-
vsmante brasileiro oom um jó-
go de peças de prata para es-
critório, com porta-canetas, oi-
garreira e espátula para cortar
papéis.
PRESENTES

O Primeiro-Ministro cio Viet-
name do Sul, Nguyen Cao Ki.
ofereceu ao Marechal Costa, e
Silva um bar cie mogno com
incnistações em marfim, além
de dois quadros de lata repre-
sentando figuras orientais para
o Vice-Presidente Pedro Aleixo
e o Clmnceler Magalhães Pin-
to. Além dc uma mensagem de
congratulações do Primeiro-
Ministro Harold Wilson, o Go-
vêrno britânico ofertou ao Pre-
sidente um quadro a óleo. O
Governo da China Nacionalista,
por outro lado, ofereceu um
retrato do seu Presidente
Chiaug Kai-chek com moldura
de prata de lei.

Do Governo argentino, íi-
malmente, o Presidente Costa
e Silva recebeu o Grn.ndí Co-
lar do Mérito, condecoração
reservada a Chefes de Estado.
PRESSA E BOM SENSO

Através cio simples expedi-
ente de organizar tôdas as re-

presentnçcKS estrangeiras nu-
ma única grande fila orienta-
da na direção do Presidente
da República, o Cerimonial rio
Itamarati conseguiu realizar
cam grande facilidade a sole-
nidade des cumprimentos do
circulo diplomático ao Maré-
cha! Costa e. Silva.

Em contraste com r entre-
ga dns credenciais no ex-Pre-
sidente CactElo Brnnco, nu
véspera, quando umn n. uma
rins representações era aten-
dida isoladamente, dessa vez
a cerimônia transcorreu com
relativa rapidez e sem provo-
cnr maior desgaste físico no
Presidente da Rspública.
O PITO DO DIA

Preocupado em obter a o.s.si-
natura cio Marechal Cesta •
Silva num exemplar cia Cons-
t-ituição que acabara cU entrar
em vigor, o Deputado Carneiro-
cie Loiola ganhou a primeira
repreensão do novo Presidente.

Quando percebeu qtie o
Deputado se antecipava nos
integrantes ria representação-
cies Estados Unidos e lhe es-
tendia o exemplar dn Consti-
tuição para o seu autógrafo, o
Marechal Cosia e. Silva fran-
ziu o cenho e observou rispi-
damente:

— O Senhor me quebrou o .
protocolo. Além do mais, te-
mos ainda muito tempo para
assinar isso.

A posse em quatro estilos
Departamento de Pesquisa

O menos protocolar dos qua-
tro últimos Presidentes do
Brasil, Juscelino Kubitschek.
foi exatamente o último a usar
apenas o protocolo no discurso
de posse. Depoi.s dele. Jânio
Quadros, pelo seu estilo pes-
soai, e João Goulart e Castelo
Branco, pelas circunstâncias
e.soeciais em qtie chegaram ao
Poder, tiveram de dizer algu-
ma coisa mais que os agrade-
cimentos de praxe que até en-
tão limitavam a fala presi-
dencial.

Embora as solenidades de
posse não tenham sofrido tan-
tas transformações quanto os
quadres políticos que as motl-
varam, os discursos passaram
a ser, depois de Jânio, uma
síntese de programas, ou pou-
co mais, ficando para outra
hora pronunciamentos que nem
sempre soariam bem no mo-
mento.

OS QUATRO ESTILOS

Quando recebeu o cargo de
Nereu Ramos, Juscelino Kubi-
tschek pronunciou um eliscur-
so breve, de quatro períodos:

"Sr. Presidente. Agradeço
a honra imensa do gesto pro-
tocolar de V. Ex.a, transml-
tindo-me a faixa da Presiden-
cia da República. A sua pas-
sagem por esta Casa ficará
assinalada nos anais dn Hls-
tória do Brasil como um dos
instantes mais aitos da vida
cívica dêste País. A sua tra-
dição ficará imorredoura nos
fastos da vida politica do Bra-
sil como uma hora solar para
a democracia e para as liber-
dades em nossa Pátria. Con-
gratulando-me com o Brasil
por éste ato em que se conso-
lida definitivamente a demo-
cracia em nossa Pátria, que-
ro, Sr. Presidente, trazer-lhe
neste instante a palavra de
agradecimento de milhões de
brasileiros que viram na sua
atuação a garantia mais eíi-
caz para a consolidação da
paz, da liberdade o da demo-
cracia."

Jânio, que horas depois faria
pelo rádio critica ao seu ante-
cessor, íéz profissão de fé du-'
rante a .solenidade de posse:•'Creio no regime democráti-
co. Creio no povo, humilde e
laborioso. Creio na tradição de
nossa liberdade, E porque creio
na democracia, creio no povo,
porque creio na liberdade, creio
também no futuro da Pátria,
que só podo ser a soma do que
somos, n colheita do que piau-
tamos, a morada tranqüila qtie
construímos, para nós e pnra
a posteridade."

Sete meses depois, Goulart
agradecia às forças que lhe
permitiram chegar ao Alvora-
da, em pleno parlamentarismo,
mas sonhando com o presiden-
cialismo:"Ninguém deve esperar so-
luçôes milagrosas do Governo
<iue hoje se instala. Inspiran-
do-nos no empolgante movi-
mento de unidade legalista do
povo brasileiro, procuraremos
mobilizar e harmonizar as di-
versas correntes representati-
vas da- Nação. Vemos apenas
um privilégio para o exercício'
de cargos públicos: é o prlvi-
légio do mérito pessoal, da cul-
tura e do trabalho a serviço
da coletividade."

Finalmente, Castelo Branco
também resumiu os aconteci-
mentos dos últimos meses,
antes dc sintetizar o que pre-
tendia como meta:"Creio; firmemente, na com-
patibílidade do desenvolvimen-
to com os processas democrá-
ticos, mas não creio em desen-
volvimento à sombra da orgia
inílacionária, ilusão e flagelo
dos menos favorecidos pela'
fortuna. E ninguém pode espe-
rar destrui-los sem dar t, sua
parte no trabalho c no sacri-
ficio, íonte única de onde po-
dera infuir o bem-estar e a
prosperidade de iodos. Portau-
to, que cada um faça a sua
parte e carregue a sua pedra
nesta tarefa de scergiiiinenta"
nacional."

Discursos na púg. •>
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PRIMEIRAS MEDIDAS

Costa e Silva dirá hoje que
o povo é que faz o Governo

N

Brasilia (Sucursal) — No
discurso que proferirá hoje, ao
presidir a primeira reunião•ministerial do seu Governo, o
Marechal Costa e Silva pro-
clamará que a -tônica da no-
va administração será o esfôr-
co para a retomada do desen-
volvimento, pois "a democrá-
cia não pode florescer na po-
breza".

Ao afirmar o seu propósito
de promover o congraçamento
de todos os brasileiros para
a realização de uma tarefa co-
muni, o Presidente da Republi-

ca fará referência expressa aos
operários e estudantes, e dirá
que "o povo é que faz o Go-
vêrno".

O Marechal Costa e Silva de-
finirá as diretrizes do seu Go-
vênio ao encerrar a reunião
ministerial. Ka parte inicial
do discurso, fará referências
elogiosas ao Marechal Castelo
Branco, dizendo que também
no nôvo Governo o principal
objetivo politico consistirá na
conciliação dos imperativos da
democracia com as necessida-
des da revolução.

O Presidente da República
anunciará o propósito de. pro-
mover o exercício efetivo da
democracia, como v.m dos pos-
tularios do seu Governo. Pro-
riunclará palavras de respeito
ao poder legislativo e de a-prê-
ço e reconhecimento à ARE-
NA, como base politica do seu
Governo.

Fará, também, alusões a opo-
sição, afirmando que receberá
todas as criticas de espírito
aberto, encarando-as como co-
laboraçáo.

Haroldo Valadão é o Procurador-Geral
Brasília (Sucursal) — O Pre-

sidente Costa e Silva assinou,
ontem, os primeiros decretos de
sou Governo, nomeando os Mi-
nistrbs de Estado e designando
os membros que ccinporão os
Gabinetes Civil e Militar da
Presidência da República. Foi
anunciada também a nomea-
ção do jurista Haroldo Valadão
para o cargo de Procurador-
Geral da República

Para os vários Ministérios, o
Marechal Costa e Silva assinou
decretos nomeando:

Ministro da Justiça — Luis
Antônio da Gama e Silva;

Ministro da Marinha — Al-
mirante Augusto Hamaun Ra-
demaker Grunewal;

Ministro do Exército — Ge-
neral Aurélio de Lira Tavares;

Ministro das Relações Exte-
riores — José de Magalhães
Pinto;

Ministro da Fazenda — An-
tónio Delfim Neto;

Ministro des Transportes —
Coronel Mário Andreazza;

Ministro da Agricultura —
Ivo Arzua Pereira;

Ministro da Educação e Cul-
tura — Tarso de Morais Dutra;

Ministro do Trabalho e Pre-
vidência Social — Jarbas Gon-
çalves Passarinho;

Ministro da Aeronáutica —
Marechal Márcio de Sousa e
Melo:

Ministro da Saúde — Leo-
nei Tavares Miranda de Albu-
querque:

Ministro dns Minas e Ener-
gia — José Costa Cavalcanti;

Ministro da Indústria e do
Comércio — General Edmun-

,do de Macedo Soares e Silva:
Ministro do Planejamento e

Coordenação Geral — Hélio
Pena Beltrão;

Ministro do Interior — Ge-
neral Afonso Augusto de Al-
buquerque Lima; e

Ministro das Comunicações
•— Carlos Furtado de Simas.

GABINETE MILITAR

Para o Gabinete Militar da
Presidência da República o Ma-
rechal Costa e Silva assinou
decretos nomeando:

O General Jaime Portela
de Melo, para a função de Che-
fe do Gabinete;

O Capitão Pedro Tedim
Barreto, para subchefe du Ma-
rinha:

O Coronel Arnaldo José
Luis Calderari, para subchefe
do Exército:

O Coronel Carlos Afonso
Delamora, para subchefe da
Aeronáutica;

O Tenente-Coronel Arlo-
valdo Tavares Gomes da Sil-
va, para subchefe executivo;

O Tenente-Coronel José
Tancredo Ramos Jube, para
assistente-secretário dó Chefe
do Gabinete;

O Capitão-Teiiente Luís
Fernando Portela Peixoto, o
Capitão Antônio Gabriel Con-
rado Dias e o Capitão Ariel
Chaves de Castro, para aju-
dante-de-ordens do Presidente
da República;

O Capitão Nelson Benedi-
to Longlii, para ajudante-d'8-
ordens do chefe do Gabinete
Militar: e para membros do
Gabinete Militar, o Capitão-
de-Fragata Clinton Cavalcanti
e Queirós Barros, Capitães-de-
Fragata Fernando Mendonça
da Costa Freitas e Odir Mar-
ques Buarque de Gusmão; Te-
nenites-Coronéis José Maria Co-
vas Pereira, Hernnni DAguiar

e os Majores Ivens Guimarães
Teixeira, Irajá Bernardíno Ri-
beiro, Adacto Artur Pereira ds
Melo, Hilton do Vale e Lair
Andrade de Almeida e os Te-
nentes-Coronéis-Aviadores Ru-
bens Gonçalves Arruda e Ma-
ximiano de Aquino Ramalho.

GABINETE CIVIL

O Presidente Artur da Cosia
c Silva assinou decretos, desig-
nando, para o Gabinete Civil
da Presidência da República;

o Dr. Abílio Machado Fi-
lho, para subchefe do Gabi-
nete;

O Dr. Geraldo Ferraz, pa-
ra.subchefe para Assuntos Par-
lamentares;

— O Dr. Heraclio Sales, pa-
ra Secretário de Imprensa., e,

Conselheiro Marcos de Sal-
vo Coimbra, para Chefe do
Cerimonial. .

PROCURADOR.

Fontes da Presidência da
República anunciaram ontem à
noite a assinatura, pelo Maré-
chal Costa e Silva, do decreto
de nomeação do jurista Harol-
do Valadão para o cargo de
Procurador-Geral da RepVíblica.

Êsse cargo de Procurador-
Geral se encontra vago há cêr-
ca de dez dias, quando o Sr.
Alcino Salazar dele pediu exo-
neração ao então Presidente
Castelo Branco em consequen-
cia de um atrito com o Minis-
tro Carlos Medeiros.

Segundo se apurou ontem à
noite, o Juiz Edmundo Lins, do
Tribunal Regional Eleitoral da
Guanabara, será nomeado parao cargo de Consultor-Geral da
República, em substituição- ao
Sr. Adroaldo Mesquita da
Costa.

DISCURSOS NA POSSE

Castelo: lodo poder é temporário!
Ao transmitir a Presidência da República^

o Marechal Castelo Branco pronunciou o seguin-
te discurso:'Da essência da democracia, sem dúvida, é
que o Poder, direta ou indiretamente emanado
do povo, seja sempre temporário. Assim, ao ter-
mino de meu mandato e nos termos da elei-
ção que o sagrou, cabe a Vossa Excelência ini-
ciar nôvo período presidencial. Neste ato, tão
propicio a suscitar renovadas esperanças, tam-
bém se concretiza, como assegurado há muito
pela legislação revolucionária, a fase derradei-
ra de um calendário eleitoral, posteriormenteratificado na Constituição de 1967.

Para mim constitui uma honra, a par de
gratos sentimentos pessoais, entregar a Vossa
Excelência a Chefia do Poder Executivo. Faço-o,
seguro de que o Brasil vive hoje um grande dia
da Revolução de 31 de março, um marco de-
cislvo, também, na História da democracia bra-
sileira. Pois. longe de lhe ser incompatível, o
movimento restaurador de 1964, deu. ao regime
democrático, impulso e força nova para a sua
atualização. E os brasileiros podem estar certos
de que não foram em vão os sacrifícios que, in-
felizmente, houve que se lhes pedir para queo Brasil venha a ser a grande Nação que jáanteVemos no horizonte da História.

Realmente, instituiu-se e praticou-se a le-
galidade revolucionária, com o objetivo prima-ciai de corporificar as aspirações nacionais deaperfeiçoamento da democracia, de segurança
no progresso e de afirmação da soberania. Em-
bora, inerente como é a todas as revoluções e
justamente porque lhes cumpre aprimorar c
transformar, fosse mister o periodo do processorevolucionário que hoje se encerra e cuja valiac grandeza a posteridade julgará.Houve quem dissesse, imaginando tisnarcom uma suspeita a autenticidade democrática
desta solenidade, que haveria aqui, não uma

passagem de Governo, mas uma rendição de
guarda. Maneira sutil, essa, de envolver, a Vossa
Excelência e a mim num militarismo ,a esta
altura, mais do que em qualquer outra oportu-
nidade,- retardatário e reacionário. E significa
também, não só o esquecimento de- que tudo
enaltece neste ato que, Identificados, praticamos
perante a Nação, mas também o desconheci-
mento de que representa na verdade, em rela-
ção à honra, ao cumprimento do dever e à fir-
meza ante quaisquer sacrifícios, uma rendição
de guarda.

Posso afirmar que, enquanto honrado com o
cargo que hoje a Vossa Excelência transfiro,
tudo fiz,' num esforço continuado e sem quais-
quer desfalecimentos, para cumprir a missão
que me coube. Na extrema medida das minhas
possibilidades, empenhei-me em favor do pro-
gresso, da soberania e da paz dos brasileiros,
tais como as entendi em sã consciência. E o fiz,
como é próprio de todas as guardas — com hon-
ra, com autoridade e senso total das responsa-
bilidades assumidas, buscando deixar um lega-
do de exemplo a todos os meus compatriotas.

Finda a missão, passo-a a Vossa Excelência.
Se algo diferir, estou certo não será o objetivo,
ainda hoje o mesmo que nos animou naquela
jornada de 31 de março. E o roteiro da guardaé aquele que Vossa Excelência há pouco leu emcompromisso constitucional perante os repre-
sentantes do povo.

Desejo, pois, formular, a Vossa Excelência
e a seu Govêmo, animado pelos mesmos senti-mentos que sempre nos aproximaram e que,
por tão antigos, parecem perder-se no tempo,
os mais calorosos votos de bom êxito. Que Deus
inspire a Vossa Excelência, no proporcionar aoPaís dias cada vez melhores, no assegurar obem-estar coletivo e no fortalecer.a posição doBrasil no concerto das Nações."

Costa e Silva: o povo é paciente
O Marechal Costa e Silva, ao receber o car-

EO de Presidente da República, fêz o seguintediscurso:

É com grave emoção que recebo das mãoshonradas de Vossa Excelência as insígnias sim-bolicas da magistratura suprema da República.Tenho consciência nítida e profunda dasignificação dêste ato e dêste momento. Paraeles, vêm confluir as esperanças e as incerte-zas. as aspirações c as realidades de um povosimples e bom,, sofredor e paciente, tocado dosentimento caloroso da terra em que nasceue da sua vocação para a. grandeza.Quem deixa um cargo deita altitude, nascondições em qUe Vossa Excelência o faz, nãoleva aponas a tranqüilidade de uma consciên-Cia alta e límpida, que se empenhou, dia porcua, no cumprimento dos deveres mais ásperos,que jamais pesaram sôbre o espírito e o co-ração de um homem de estado, em tempos dosmais tormentosos da vida nacional: deixa tam-bem, como sinal da sua passagem, traço lumi-noso e vivo, que é diretriz, lição, exemplo.Em verdade, o Governo de Vossa Excelên-cia numa hora espessa, de inquietudes, incer-tezas,e vacllaçoes; lição de austeridade e espi-rito publico, exemplo de coragem e honradez.Eis ai virtudes que me parecem pertencer6. própria essência do exercício do cargo aueVossa Excelência ilustrou tão vivamenteA Presidência da República não é apenasuma forma de exercício administrativo, é muitomais que um cargo executivo, fi acima de tudo,um posto de comando moral. Assim a compre-endo e assim quero exercê-la, com a supremaaspiração de ser útil ao meu País, na medidahumilde do que sou.
Não me iludo com os provocações e trope-ços que me esperam; os fluxos e refluxos daopinião publica; a desconexão dos esforços-os emperramentos da máquina administrativa;

as incertezas políticas; os choques de ambições;
os desacordos, as divergências e as discórdias
que caracterizam a vida pública.Conheci Intimamente as vicissitudes que a
paciência e a tolerância têm de afrontar paraatingir o termo de cada dia de Governo. Seicomo se tentou e se continuará tentando asso-
ciar os inconciliáveis — inflação e prosperida-de — e dissociar os que só conseguem marchar
juntos — desenvolvimento e educação.

Senti, acima de tudo, as dificuldades in-
gentes que as dimensões extraordinárias donosso Pais levantam a qualquer ação do admi-
nistrador.

Pcsso afirmar que assisti ao desdobrar-se
dos atos mais penosos de um Governo que,sendo inicialmente de preparação, conseguiu
ser muito mais que isso e muito realizou. Nele
tomei parte ao lado de ^ossa Excelência. Foiuma das fases mais dificultosas do nosso regi-me republicano, em que o Governo teve de des-dobrar-se entre as imposições' imperativas daordem e da autoridade, sem deixar de acudlraos anseios de liberdade e, de mistura com eles,enfrentar.as incompreensões, a má íé e a co-bica do Poder.' Trago, pois, para o exercício da Presiden-
cia uma larga lição de experiência — propicia-da pela ação direta, pela observação e pela re-ílexão —, do trato da coisa política, que rè-
quer paciência e tolerância continuas, e dotrato da coisa pública, que impõe esforço cons-tante de inteligência, coragem e tenacidade.

Acima de tudo, trago preparados espirito ecoração. Confio em que não decairei, jamais, daconfiança dos meus concidadãos e da rica he-rança que reuebo das mãos honradas de VossaExcelência. E peço a Deus que me conceda a
graça de ser sempre justo e isento, lirmena palavra empenhada e inflexível na ação ne-cessaria, e consagre a minha esperança de fa-zer pelo Brasil o que éle espera e merece.
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No Refrigerador, o importante é o seu real
aproveitamento interno; a área das prateleiras, gaveta de legumes,

gaveta de carnes. Lembre-se que recipientes de formatos
os mais diversos têm que ser colocados sôbre prateleiras. ,,O volume vazio que fica acima deles,

ou entre eles, pouco interessa. Porisso BRASTEMP planejouseus refrigeradores com:
Û Maior área utilizável das prateleiras
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Maiores recipientes para carnes, legumes e frutas

Maior aproveitamento das prateleiras da porta ''
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.A oportuna
denúncia

Josué Montello

O livro admirável em que
Franklin de Oliveira, meu
velho companheiro de gera-
ção literária, reuniu as suas
denúncias sobre a situação
em que se encontra nosso
patrimônio histórico e ar-
tistico, valeria por úm li-
belo, capaz de anatematizar
toda uma geração, se não
constituísse um pensamen-
to de ordem geral à espera
de seu grande e veemente
Intérprete.

Coube-lhe êsse papel de
promotor literário, alertan-
do a Nação para a agonia
de seu patrimônio artístico
e contribuindo, assim, para
que se acudissè em tempo
contra o que chamou, patè-
ticamente, de "morte da
memória nacional".

Nascido em São Luís do
Maranhão, Franklin de Oli-
veira íoi criado à sombra
dos velhos sobrados de azu-
Icjos e aprendeu desde cedo
a sentir a arte, a grandeza
desses casarôes de outrora.

Um portal de cantaria, a
urupema de uma janela, a
renda de íerro de uma gra-
de colonial, o balcão de um
mirante, as risonhas telhas
dos telhados antigos, o su-
porte de parede de um lam-
pião de gás, dispemos na
paisagem urbana de São
Luís, constituíram a sua
iniciação consciente na teo-
ria de" valores artísticos que
éle hoje sai a defender com
a sua lança de jornalista.

Uma viagem a Minas Ge-
rais, rasgando-lhe o hori-
zonte à contemplação de Sa-
toará, Ouro- Preto, Mariana,
São João dei Rei. Tiraden-
tes, Congonhas do Campo,
não lhe deu apenas a visão
da capitania setecentista,
com seus poetas e seus ar-
quitetos, seus pintores e
seus mestres de talha — iez
que refluísse ã sua consci-
èneia de homem de cultura
a veneração dos valores de
outrora, entre os quais viu
transcorrer a sua juventu-
de, nos horizontes do Ma-
ránl-ão.

Dai, certamente, o tom de
reencontro — mais que de
encontro deslumbrado —
que se nota em sua de-
núncia.

Leiamos o que nos diz no
prefácio de Morte da Me-
nóií. Nacional: "Eu que,
durante anos, sempre, por
isto ou por aquilo, tivera
que adiar meu ajuste de
contas com o Aleijadinho,
eis que, de repente, sou lan-
çado às garras do puma
barroco, leão das monta-
nhas de Minas." E fechai.-
do o parágrafo: "... par-
tiamos rumo a Sabará. De-
pois. Ouro Preto, Mariana e
Congonhas do Campo."

Se não lhe foi possível ir
a São João dei Rei, Tira-
dentes e Diamantina, na li-
nha do itinerário que se
traçara, ficou-lhe, desde lo-
go, a nostalgia da viagem
que não féz, e que certa-
mente há de levá-lo, mais
dia, menos dia, a reencon-
trar-se nessas velhas cida-
des.

Quem nasceu em São Luis,
e ali se criou, não pode dei-
xar de ter, debaixo da pele,
o Império e a Colônia. Ao
primeiro arranhão senti-
mental, essas idades Te-
fluem, e dai a integração
instantânea de Odilo Cos-
ta, filho, na Lisboa pomba-
lina, e a de Franklin de Oli-
veira, agora, na Minas se-
tecentista.

Lisboa é o modelo de São
Luís, com as suas ladeiras,
os seus becos e os seus so-
brados, e também de Ouro
Preto, com seu casario der-
ramado sóbre montanhas.

Um poeta maranhense,
Raimundo Correia, cantou
num soneto a poesia da ci-
dade opulenta, "onde outro-
ra retumbaram hinos", pe-
la mesma razão nostálgica
por que Franklin de Olivei-
ra, alumbrado por idêntico
cenário, diz em prosa a sua
emoção de escritor, ao pro-
testar contra a agonia dos
monumentos que não de-
vem- morrer. -

Felizmente, ao que presu-
mo e espero, a sua denúncia
não cai no vazio. Ao mes-
mo tempo que o Conselho
Federal de Cultura, que te-
nho a honra de presidir, se
prepara para elaborar um
Plano Nacional que salve
aqueles monumentos, a
UNESCO acena com a possi-
bllidade de vir ao encontro
do Brasil, através da Dire-
toria do Patrimônio Histó-
rico, com igual objetivo.

O essencial é que não se
perca nas boas intenções a
cólera sagrada com que
Franklin de Oliveira, em
sucessivos artigos de jornal,
chamou a atenção do Bra-
sil para a ruína iminente
de seu patrimônio artístico,
colocando no pórtico do li-
vro em que reuniu esses ar-
tigos estas palavras da Car-
ia de Veneza: "Carregadas
de mensagem espiritual do
passado, as obras monumen-
tais dos povos são, na vida
presente, o testemunho vivo
de suas tradições seculares."
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Alberto Dlncj

Um nome masculino (e
pessedista) para a ARENA

Último Ato
A nova Lei de Segurança Nacional mergulha

todos os brasileiros na maior insegurança. Não
por dizer, logo no artigo primeiro, epie todos são
responsáveis pela Segurança Nacional e sim por-
que, nos demais artigos, torna o conceito de Sc-
gurança Nacional tão amplo, tão absorvente, tão
devorador, que os melhores patriotas não mais
saberão se, com algum gesto simples e inocente,
não estarão desencadeando sobre o País alguma
hecatombe.

A lei, que ressuma um grande ódio à im-
prensa, é fundamentalmente mal redigida. Toda
lei clara tem por" obrigação definir qualquer
termo que não seja em si mesmo óbvio. Mas essa
lei — que é uma espécie de compêndio do terror
na Revolução Francesa ou na Soviética, e que re-
voga energicamente a Declaração dos Direitos do
Homem, das Nações Unidas — diz logo no seu ar-
tigo segundo: "A Segurança Nacional é a garantia
da consecução dos objetivos nacionais contra an-
tagonismos, tanto internos como externos".
Temos aí, portanto, ou devíamos ter, a definição
por excelência do que seja Segurança Nacional.
O bom cidadão deverá decorar êsse artigo para
não destruir a Pátria por negligência no conheci-
mento da lei. Mas que quer dizer "antagonismos"

no conceito? A diversidade de idéias e pontos-dc-
vista? O choque de opiniões? Os antagonismos
internos seria m, talvez, opiniões divergentes
quanto ao sistema de governo. E os antagonis-
mos externos, que serão? A segurança interna é
definida adiante, mas também de forma tortuo-
sa: "A segurança interna, integrada na Seguran-
ça Nacional, diz respeito às ameaças ou pressões
antagônicas, de qualquer origem, forma ou natu-
reza, que sc manifestem ou produzam efeito no
âmbito interno do Pais". Ameaças antagônicas de
qualquer origem?

Definindo-se, no entanto, desta maneira es-
tranha, em quatro artigos entra a lei no seu
assunto, que é capitular e imaginar todos os cri-
mes possíveis contra a Segurança Nacional. Neste
afã é que, realmente criadora, a Lei de Seguran-
ça absorve o Código Penal, a Lei de Imprensa,
o Estatuto dos Funcionários Públicos e a própria
Constituição da República. Dá, no entanto, a
impressão de ter distribuído as penas cominadas
para cada crime dentro de um critério também
dogmático. Talvez porque, não contente de capi-
tular o crime em si, esmera-so era ir buscar
crimes menores dentro do crime maior. Assim, o
crime de trair a Pátria é definido no artigo 5.°:
"Tentar, com ou sem auxílio estrangeiro, subme-
ter o território nacional, ou parle dele, ao domi-
nio ou soberania de outro país, oti suprimir ou
pôr em perigo a independência do Brasil: Pena
— reclusão de 5 a 20 anos". O artigo está claro,
a pena nada tem de exagerada. Mas vem em se-
guida o artigo 6.°: "Entrar em entendimentos ou
negociação com Governo estrangeiro ou seu3
agentes, a fim de provocar guerra ou atos de lios-
tilidade contra o Brasil: Pena — reclusão de 5 a
15 anos". Não é o mesmo crime? Por que a re-
petição? Ou, de outro ponto-de-vista, por que o
abatimento da pena? Às vezes, a lei beira perigo-
samente a chalaça. O artigo 8.° prende de 3 a 10
anos quem 

"aliciar indivíduos de outra nação
para que invadam o território brasileiro", mas,"verificando-se a invasão, a pena será aplicada
no dobro". Parece regateio, para crime que pede
prisão perpétua. Só falta dizer a lei o que é que

acontece se a invasão obtiver êxito. Pelo artigo
22, quem promover insurreição armada ou tentar
mudar violentamente a Constituição, "no todo ou
em parte" (quando terá isto acontecido da úlli-
ma vez?) tem reclusão de 4 a 12 anos. Mas quem"praticar massacre", veja ia bem, "massacre"

pega reclusão de 2 a 6 anos.
A verdade, porém, é que, na sua desorgani-

zação e na sua distribuição loteria, de penas, a
Lei de Segurança vai passando um pente-fino nas
liberdades públicas. E positivamente se detém com
minuciosa fúria quando derruba os direitos da
livre imprensa do Brasil. Bastante razão tinha o
Ministro da Justiça quando dizia, diante da grita
contra a Lei de Imprensa, que ninguém perderia
por esperar a Lei de Segurança. De homem para
homem, sem consultar ninguém que entenda de
imprensa, o Ministro da Justiça passou ao Presi-
dente da República, no último momento de Go-
vêrno, um instrumento rigorosamente totalitário
contra a liberdade de imprensa. Na lei de 58 ar-
tigos, o torniquetc começa a funcionar no artigo
14: "Divulgar, 

por qualquer meio de publicidífde,
notícias falsas, tendenciosas ou deturpadas, dc
modo a pôr em perigo o nome. a autoridade, o
crédito on o prestígio moral do Brasil".

Êste jornal, por exemplo, não poderia ter
ajudado a "revolução" de 1964, quando expôs
o caos e a desordem que então punham em peri-
go o nome. a autoridade, o crédito c o prestígio
do Brasil. Estaríamos presos de 6 meses a 2 anos.

E por toda a lei, continua a perseguição à
imprensa como sc ela fosse não sabemos que
valliacouto de criminosos empenhados em destru-
ir a Segurança Nacional. Com a obscuridade de
costume, o artigo 38 diz que constitui propaganda
subversiva, "quando importe em ameaça ou aten-
tado à Segurança Nacional", "a 

publicação ou
divulgação de notícia ou declaração". Sem mais
aquela, sem maiores precisões. E o artigo 3^ reza:
"Se a responsabilidade pela propaganda subver-
siva couber a diretor ou a responsável de jornal
ou periódico, o juiz poderá impor, ao receber a
denúncia, a suspensão da circulação deste, até
30 dias, sem prejuízo de outras coniinações pre-
vistas em lei". Ao receber a denúncia!

O artigo 42 comina pena de 1 a 2 anos a
quem 

"incitar à prática de qualquer dos crimes
previstos neste decreto-lei, ou fazer-lhes a apo-
logia, ou de seus autores", e prossegue, maníaco:
"A 

pena será $umentadá de metade se ò incita-
mento, publicidade ou apologia é feito por meio
de imprensa, radiodifusão ou televisão". Quando
se refere ao foro especial estabelecido no decreto,
a lei repete, caso alguém tei.ha esquecido, que
esse foro "prevalecerá sobre qualquer outro, ain-
da que os crimes tenham sido cometidos por meio
da imprensa". O foro especial, naturalmente, é
o militar.

Sempre que algum Estado totalitário se de-
senha na História de qualquer país, a primeira
vítima é a imprensa. A Lei de Segurança é feliz-
mente instrumento de um Governo" que acabou.
O novo Governo não poderá revogá-la de pronto.
Mas está no dever de nâo usá-la, nos termos em
que foi decretada. Fique ela como uma dessas
tempestades que se acastelam no horizonte, mas
se dispersam antes de tombar. É uma lei inope-
rante em qualquer democracia. Para torná-la ope-
rante, é preciso primeiro fechar a democracia.

Custo de Vida
Os dados recentemente divulgados pela Fun-

dação Getúlio Vargas, sobre o custo de vida na
Guanabara, penmtem uma idéia bastante clara
do que terá pela frente o próximo Governo. O.
acréscimo, nos dois primeiros meses do ano, foi
de 6% contra 9,4% em igual período do ano-pas—
sado. Mantida esta relação teríamos, em 1967, um
aumento do custo de vida equivalente a dois
terços do registrado em 1966, ou seja, de cerca
de 28%. Sc considerarmos que o aumento relati-
vo a fevereiro foi de 1,6%, contra 4,2% no ano
passado, temos nova confirmação da hipótese de
substancial redução no surto inflacionário. A ex-
celente safra agrícola prevista, que deverá refle-
tir-se favoravelmente no custo da alimentação do
segundo semestre, completa o quadro, pondo-nos
diante de perspectivas bastante encorajadoras.

O aspecto negativo a ser enfrentado pela
nova equipe governamental é a recessão maim-
fatureira, que, iniciada no último trimestre de
1966, estendeu-se pelos dois primeiros meses do
ano. As medidas corretoras pedidas, a saber,
maiores facilidades de crédito e revisão de sala-
rios para aumentar o poder de compra da popu-
lação, têm, ambas, nítidos efeitos inflacionários.
O Governo acha-se, pois, diante de uma delicada
escolha. Não lhe é permitido fechar os olhos às
dificuldades da Indústria, nem tampouco tolerar
uma significativa retomada do surto inflacionário.
O problema seria iusolúvel se exigisse opção ra-

dical entre as duas alternativas. Felizmente, a
realidade econômica permite toda uma série de
matizes. O Governo deverá combinar a política
de recuperação industrial com uma constante vi-
gilãncia do reflexo sobre os preços das medidas

-ad-__dít.!7—Parjt-inaicir-sesuraiica, as Aurorirlã_h_r
Monetárias poderiam estabelecer um teto a não
ser ultrapassado, em nenhuma hipótese, pelo sur-
to inflacionário. Ter-se-ia dessa forma um critério
objetivo para julgar os efeitos das medidas de
estímulo adotadas em cada caso.

Nos dois últimos anos, tentou-se, com pouco
sucesso, combinar o combate à inflação com a
retomada do desenvolvimento. Nesse período es-
távainos, porém, a braços com uma hiperinflação

que exigia quase sempre medidas drásticas de
inevitáveis reflexos negativos na produção. Pre-
sentemente, a inflação perdeu a sua antiga vim-
lência e se acha razoavelmente controlada. Mais

que isto, no quadro de um surto inflacionário
relativamente fraco como o atual, medidas que
levem o setor manufatureiro da presente estag-
nação para um incremento anual de, digamos,
10%, têm reflexos nitidamente antiinflacioná-
rios. Por mais êsse motivo, acha-se reduzida a
área de conflito entre as.medidas desenvoMinen-
tistas e de estabilização monetária. Pode-se, por-
tanto, reclamar que o Governo persiga, com igual
energia, o duplo objetivo de combate à inflação
c de retomada do desenvolvimento.

->

Brasília — Coincide
com a posse do Marechal
Costa e Silva a iniciativa
dos velhos pessedistas
abrigados sob a legenda
da ARENA para mudar
o nome dessa agremia-
cão política. Já nos últi-
mos dias, houve encon-
tros em que se tratou ãa
reforma • em profundida-
de do Partido, dando-se
ênfase especial à neces-
sidade de trocar-lhe o
gênero, abandonando o
feminino, que esses pes-
sedistas associam não
apenas à velha UDN,
mas também, como um
estigma, ao hábito que a
UDN tinha em quase tô-
da parte de perder elei-
ções.

O nome sugerido, em
recente reunião para
exame da matéria, foi o
de Partido Democrático
Social, mas o próprio au-
tor da sugestão, algo
constrangido, adniit iu
que tal denominação po-
dia ser confundida com
uma atitude de desafio e
contestação do Ato Ins-
titucional N.° 2, que dis-
solveu os antigos Parti-
dos, e em conseqüência
gerar reações muito
mais profundas do que a
pri?icípio se poderia ima-
ginar, em áreas que esses
politicos nem de longe
estão desejosos ãe stisce-
tibilizar.

O novo Governo enfa-
tiza sua desvinculação
absoluta das legendas
extintas. Ocorre, porém,
que os antigos pessedis-
tas julgam identificar
em figuras integrantes
da nova geração uma
certa simpatia pelo esti-
lo político do antigo
PSD, pela moderação,
pelo equilíbrio, pela bus-
ca permanente da esta-
bilidade e por uma leve
receptividade aos impul-
sos reformistas ão radi-
calismopetebista, ao
contrário da intransi-

gència que a. eles dedica-
va o radicalismo oposto,
o udenista.

Sejam ou não proce-
dentes tais esperanças
de identificação de esti-
los entre o Governo que
surge e o velho partido
que tenta cautelosamen-
ie ressurgir, o certo é que
seus antigos dirigentes
consideram chegada a
hora de mudar o nome e
o espirito da ARENA. Ê
o que será tentado, a
curto prazo. Dentro dês-
se propósito deve ser vis-
to, também, o jantar
que, em Brasília, reuniu
praticamente a unani-
midade da bancada ml-
neira ãa ARENA numa
homenagem ao Governa-
dor Israel Pinheiro, pois
êste se inclui entre os
que preconizam a refor-
mulação ão quadro par-
tiâário sem debilitar o
fortíssimo sistema poli-
tico que é a ARENA, mas
antes consolidanão-a
com nova mensagem,
sem prejuízo ão firme
apoio que deverá conti-
nuar dando ao Governo
Costa e Silva.

O medo du
esperança

No momento em que
assumia ontem o Poder,
era sensível na nova
equipe de Governo, pela
repercussão de seu esta-
do de espírito na repre-
sentação parlamentar, o
receio de a curto prazo
produzir-se uma forte
decepção nas correntes
de opinião que se permi-
titam encarar a nova ad-
ministracão com um oti-
mismo e uma esperança
nada razoáveis.

Como se assinala na
área parlamentar mais
chegada ao novo Govêr-
no, criou-se a expectati-
va não de uma simples
distensão, mas de um
romper ãe freios absolu-
to, uma verdadeira anar-

quia que, é claro, jamais
passou pela imaginação
de nenhum membro des-
tacaâo ãa administração
recém-inaugurada. Pelo
contrário: o pensamento
dominante é o ãe que al-
gumas medidas poderão
e deverão ser imediata-
mente adotadas, notada-
mente nos setores do tra-
balho e da educação,
mas a estrutura da obra
revolucioiiária erigia a.
pelo Governo Castelo
Branco será firmemente
defendida, apenas com
uma mudança ãe ângulo
que permitirá enfatizar-
se o desenvolvimento eco-
nômico, prioritário em
relação ao esforço pare-
lho de eliminar a infla-
ção. Esse estado de espí-
rito pode se resumir na
expressão ouvida de m
representante da lideran-
ça parlamentar do Go-
vêrno Costa e Silva: "O
ex-Ministro Roberto
Campos pode não ter si-
dó simpático, mas muita
coisa áo que êle fêz esta-
va certa e terá âe ser
mantida".

Magalhães em
Brasília

O Chanceler Maga-
lhães Pinto pretende di-
vidir seu tempo entre
Brasilia e o Rio, até que
se complete a transferên-
cia ãos serviços para o
novo e maravilhoso Pa-
lúcio âo Itamarati. Pre-
tenáe chegar em Brasi-
lia às sextas-feiras, aqui
permanecenão até se-
gunda à noite ou terça
de manhã.

Interesse pela''frente"

Entre os articuladores
ãa frente ampla na Cã-
mara, informa-se existi-
rem 63 deputados da
AR.ENA que se manifes-
taram interessados em
conversar com o ex-Go-
vernador Carlos Lacerda.

Crédito de confiança

Por menos confiança
que inspire o novo Go-
vêrno, dada a sua origem
nos artifícios da legisla-
ção eleitoral imposta pe-
la Revolução, e no ecle-
tismo oportunista dos
seus elementos, é impe-
rativo que lhe dêem um
crédito de confi anca
aqueles que não crêem
nos métodos violentos de
construção e reconstru-
ção política. Esperemos
os seus atos para conhe-
cer. a nova árvore pelos
novos frutos. Não basta
a boa vontade nem bas-
tam as qualidades pes-
soais. O Marechal Cas-
telo Branco era um ho-
mem de boa vontade e
cheio de qualidades pes-
soais eminentes, junto
aos defeitos que a todos

Tristão de Athayde

Quer dizer que aceitaria pularidade. Êsse ponto é
de bom grado uma ini-
ciativa parlamentar nes-
se sentido. Está, pois,
com a palavra o Parla-
mento. Vamos ver, desde
logo, se o novo Parla-
mento se contentará com
o papel de dócil satélite
do Poder Executivo ou se
está disposto a cumprir,
por mais improvável que
seja, dada igualmente a
origem de sua maioria,
em eleições marcadas pe-
lo mais desbragado apoio
das forças econômicas e
do poder político-militar
dominante. Em todo o
caso, demos também ao
Poder Legislativo o mes-
mo crédito de confiança
dado ao Executivo.

A anistia — com as li-
mitações mínimas neces-

nos lega a condição hu-
mana irreversível em sua
substância... Nesse pon-
to, aliás, não acompanho
Teilhard de Chardin em
suas extrapolações evolu-
tivas, se bem que muito
mais complexas e sutis
do que alegam os seus
contraditores.

E como .não fazemos
profissão de profetas,
embora o futuro nos in-
teresse mais do que o
passado, deixemos os
tempos vindouros traze-
rem as suas surpresas,
animadoras ou decepcio-
nantes.

Um traço inicial nega-
tivo do novo Presidente,
na base de declarações
sucessivas, não de hoje,
é a sua sistemática re-
cusa à idéia da anistia.
É bem de ver que deixou
sempre aberta uma vál-
vula de escapamento.
Não tomaria a iniciativa.

sanas para que nao se
passe uma esponja indis-
tinta em atos apenas de
comportamento diferen-
ciado —, é o primeiro ato
que se impõe ao novo Go-
vêrno. Com êle se inicia-
ria a repulsa a um dos
aspectos mais negativos
do Governo do primeiro
ato da Revolução: o di-
vórcio entre o País real
e o Pais oficial, entre o
povo e o Governo. Uma
democracia não pode ser
um congraçamento in-
distinto e utópico. É, pelo
contrário, uma tensão
constante, mas provoca-
da pelo exercício da li-
berdade e pelo respeito
mútuo das convicções.

O Governo inicial da
aventura de 64 se carac-
terizou por êsse lamenta-
vel divórcio. Procurando
reagir contra a ãemago-
gia, caiu na demagogia
oposta: o culto da impo-

capital. É preciso que o
segundo ato da peça re-
presente uma reintegra-
ção imediata, no convívio
nacional, de todos aquê-
les que por motivos ex-
clusivamente políti cos
dele foram afastados.
Não se trata de uma re-
conciliação utópica mas
realista. Trata-se real-
mente de deixar que os
mortos enterrem os mor-
tos e passemos da funes-
ta fixação punitiva, que
tanto afastou o Governo
do povo nesse triste triê-
nio que ora termina, pa-
ra uma mobilização
construtiva. Tenho espe-
ranças naquela- palavra
realmente feliz que um
dia pronunciou o novo
Presidente, seja realmen-

^en___rverba' .mão - u_r
flatus voeis. Trata.se da-
quele episódio, que logo
no início destaquei, no
auge da revolução de
abril. Um jurista queria
aplicar draconianamerite
a lei punitiva, privando
os cassados dos seus sol-
dos e vencimentos. E foi
o Ministro ãa Guerra de

. então quem fêz a disto-
ção que o jurista' devia
ter feito: "a privação do
posto pune o culpado
(admitindo que o seja).
A privação dos venci-
mentos pune a sua fa-
milia inocente". Se-des-
taquei êsse gesto de um
Ministro no auge de uma
revolução que eu com-
batia, sinto-me à vonta-
de para relembrá-lo na
aurora de um novo dia,
de que não devemos de-
sesperar.
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Mourão vê morte da liberdade na Lá de Segurança Nacional
Convocação de Castelo a
depor na CPI sobre dólar
virá de Simão da Cunha

Belo Horizonte (Sucursal) — O Deputado Simão da
Cunha (MDB) será o autor do requerimento a ser apre-
sentado à Câmara Federal convocando o ex-Presidente
Castelo Branco para depor na CPI que vai apurar o "es-
cándalo do dólar".

O Deputado Simão da Cunha revelou que tão logo a
CPI tome conhecimento, em detalhe, de quem sabia e de
como foi propalada a revelação, os •principais implicados 1
deverão ser chamados a depor, principalmente os que ío-
ram mencionados pelo Sr. Roberto Campos.

velou que acredita venha o
requerimento a ser aprovado' sem dificuldades. O interesse
da Oposição cm .esclarecer o
assunto é devido so foto do
ex-Ministro Roberto Campos,
quando de seu comparecimento
ã Câmara, não ter permitido
apartes aos Deputados, dcixan-
do, assim, muitos pontos obs-
curas.

APOIO

Revelou ainda que o requeri-
mento terá o apoio de toda a
bancada do MDB, hem com
de alguns deputados de ARENA
interessados em saber as cau-
sas da alta do dólar, assim co-
mo os nomes dos que ganharam
milhões de cruzeiros novos com
a reforma.

Antes de seguir para Brasi-
lia, o Sr. Simão ài Cunha re-

Vítor pede a colaboração
dos homens de empresa para
alguns planos do Governo

O Secretário de Serviços Sociais da Guanabara, Sr.
Vítor Pinheiro, depois de ouvir as criticas dos homens de
empresa sobre a falta de planejamento em vários setores
da administração estadual, respondeu que "planos temos
demais, mas não podem ser postos em prática por falta de
meios".

O diálogo íol estabelecido durante o almoço de que o
Secretário participou, ontem. 110 Clube dos Diretores Lo-
jistas, quando íoram feitas, também, criticas à Rio Light
pela sua imprevidência, que não dispõe de uma usina de' reserva c, por isso, vem sacrificando o Rio com raciona-
mentos.
FAVELAS

O Sr. Vítor Pinheiro fêz a
defesa do Governo explicando
aos empresários o déficit de
habitação na cidade, que não
permite a absorção dos 760 mil
favelados e pediu a colaboração
das classes empresariais paraajudar o Governo na solução
do problema, através de um
plano que contasse com verbas
do orçamento e, no mesmo ni-
vel, com as contribuifões das
empresas privadas.
, — Para qne possam ser subs-
tituídas as 300 favelas existen-
¦tes no Rio — disse o Secretário
de Serviços Soíiais — deverão
ser construídas 26 mil habita-
ções populares por ano. E co-
mo as licenças concedidas não
vão além de 15 mil, verifica-se
um déficit anual d» 11 mil ha-
bitações.

O Presidente da Cássio Mu-
niz, Sr. Nilo Sevalho, acusou
também a íalta de planejamen-
to no setor da energia, lem-
brando que os diretores da
Light afirmaram há algum
tempo que a Usina Nilo Peça-
nha "resistiria até a uma bom-
ba", mas ficou quase destruída
cem uma chuva, c ressaltou quedeveria haver, pelo menos, uma
usina termelétrica de reserva.

Sobre o problema do racio-
namento, o Presidente do Clu-
be dos Diretores Lojistas, Sr.
Jorge Geier, disse que os asso-
ciados estão solidários com a
luta da ACISUL para resolver
o problema dos cortes de luz,
e que apoiarão a greve de 24
horas, que será feita se as 110-
vas autoridade* nã» chegarem
a uma solução, como todes
esperam.

Tarso Dutra vê sábado eom
reitores de todo o País
o problema dos excedentes

O Ministro Tarso Dutra reunirá às 9 horas de sábado,
110 Ministério da Educação, reitores de todas as universi-
dades do País com o objetivo de estudar os principais pro-blemas estudantis, especialmente o dos excedentes, deven-
do ainda apresentar as principais diretrizes de sua gestão.O.s excedentes de Engenharia da Universidade do Es-
tado da Guanabara programaram para amanhã, data pro-vúvel da chegada do Ministro Tarso Dutra ao Rio, uma
recepção no Aeroporto Santos Dumont. quando esperam en-
tregar a êle as cinco mil assinaturas que colheram durante
a campanha pelo aumento de vagas na Escola.
CONFIANÇA ra reabertura do diálogo entre

os estudantes e o Ministério.
Afirmam ainda que as recen-

tes promessas de aproveita-
onento dos que não puderemcursar uma Faculdade por fal-
ta. de vagas deverão ser cum-
pridas e se não o forem "o
Governo precisará apresentar
novas soluções''.

Todas as notas que estão
sendo entregues à imprensa pe-Ios excedentes da Escola de
Engenharia demonstram con-
fiança no novo Ministro e cm
muitasèles declaram que seu
problema é a oportunidade pa-

Calouro tlc Miiias sairá
preparado para apanhar

Belo Horizonte (Sucursal) —
Líderes universitários minei-
ros estão percorrendo esta se-
mana todas as Faculdades des-
ta Capital, a fim de prepararos alunos novos para prisõese pancadarias que poderãoocorrer na passeata marcada
para as 10 horas de sábado,
encerrando a Semana do Ca-
louro, promoção da extinta
União Estadual dos Estudan-
tes; que continua organizando
os movimentos cm Minas.

O Acordo MEC-USA1D é anova Lei de Segurança Nacio-
nal são os principais motivos
que os estudantes vão usar nasfaixas e cartazes que carrega-rão na passeata de sábado, jáautorizada pelo Secretário deSegurança, Sr. Joaquim Gon-
çalves, mas as críticas terão deser subliminares, pois não se-rá permitido o protesto osten-sivo.

Os dirigentes da UEE vãohoje à Faculdade de Filosofia

para conversar com os calou-
ros e mostrar-lhes os dizeres
das faixas e cartazes, todos
fazendo críticas indiretas, co-mo Abaixo a Dentadura, e rc-ceber sugestões. Afirmam os li-
deres universitários que a pas-seata de calouros é "uma in-
jeção inicial de política nos
alunos novos, pois desde quepassem a fazer parte de Uma
Universidade não podem per-manecer alheios aos problemasdo País e, especialmente, aos
problemas estudantis".

Os estudantes acham queapesar do consentimento doSecretário de Segurança a
passeata pode acabar em bri-
ga, "pois policiais e agentes
do DOPS mineiro têm levado
desvantagem conosco e podem
querer a desforra, mas organi-
zamos um esquema de disper-
são que poderá, confundi-los,
caso resolvam terminar, com
nosso movimento".

Quota de café Pe. Hélder
da América diz que fica
Central cairá no Nordeste

Londres (UPI-JB) — O pre-- ço do café produzido princi-
palmente na América Central"não melhorou o suficiente pa-. ra evitar outra diminuição desua quota de exportação, se-

£ gundo anunciou ontem a Or-
ganização Internacional do Ca-; íé (OIC).

Em conseqüência, a quotadesse tipo de café, classificado
• como "outros suaves", será

provavelmente reduzida em•cerca de 100.000 sacas, cujo
custo pode ser calculado em
torno de sete milhões de dóla-
res, tendo por base os preços
atuais.

Recife (Sucursal) — O pa-dre Hélder reafirmou ontemsua Intenção de pernanecer noNordeste, desmentindo quehouvesse qualquer movimento
visando sua saída da região
para ocupar o cargo de Cardealdo Rio de Janeiro, tendo emvista a renúncia de Dom Jai-me de Barros Câmara.

Padre Hélder admitiu que nocaso de o Papa resolver no-mear novo Cardeal para o Rioa escolha recairá sobre o Ad-
ministrador Apostólico daBahia, Dom Eugênio Sales,
cujo cargo seria ocupado peloArcebispo de Teresina, Dom
Avelar Brandão.

O Presidente 1 superior Tribunal
Militar, General O., .ipio Mourão Filho,
que amanhã assumirá solenemente o car-
go, afirmou ontem que a Lei de Segurança
Nacional "não passa de umalogomaqula—
um amontoado de palavras sem nenhum
nexo e destinadas a matar a liberdade em
nome da liberdade, por melo ds confusão".

O General Mourão Filho advertiu que"ou o povo brasileiro reage contra essa
Lei de Segurança Nacional ou ficará es-
cravo por, no mínimo, 50 anos", e revê-
lou guardnr "a esperança de que o Presi-
dente Costa e Silva facilite ao Congresso
a ab-rogação dessa lei escravizadora que,conforme o Marechal Castelo Branco, tem
suas raízes na filosofia de segurança na-
cional da Escola Superior de Guerra".

Contrariamente à recém-decretada lei,
maniíestou-se também a Associação Bra-
sileira de Imprensa, cujo Presidente, jor-

nalista Danton Jobim, divulgou ontem
um comunicado segundo o quel "as medi-
das ali constantes são suscetíveis de cn-
travar ou impedir o pleno exercício cia
profissão Jornalística"."Ainda recentemente" — diz o comu-
nicado — "o Governo do Marechal Castelo
Branco houve por bem remeter ao Con-
gresso Nacional projeto de novai Lei de
Imprensa por julgar que a Lei de 1953
tornara-ss obsoleta. Contemplaram-se mi-
nuciosamente, no novo diploma, as hipóte-
ses de crimes contra o Estodo e a segu-
ran£a geral. Assim, não se justificava
que o mesmo Governo, logo cm seguida, e
por decreto de sua autoria, num desres-
peito à obra do Congresso, viesse a re-
formar, em pontos essenciais, a lei que êle
próprio pedira e que merecera ai sua
sanção.

A ABI afirma que, "em face desse
texto legal, que constitui grave ameaça á
liberdade de informação e de expressão
do pensamento, decidiu a ABI confiar a
um grupo de juristas e homens de im-
prensa o oxame cuidadoso da nova lei.
Essa providência tem por objetivo a fun-
damentação de um apelo, a ser dirigido
ao novo Presidente ' da República e ao
Congresso Nacional, no sentido de que se-
jam suprimidos ou revistos os dispositivos
flagrantemente inconstitucionais c con-
trários ao democrático exercício do jor-
nalismo". E conclui:

"Bem assim, prepara-se a ABI para
assegurar ampla defesa Judiciária a todos
cs profissionais de imprensa que se vejam
colhidos nas malhas daqueles dispo-
sitíves."

Políticos e militares repudiam o novo texto

José Olímpio lança livro
do General Golbeií sobre
a geopolítica do Brasil
NCr$ 8,00 (oito mi! cruzeiros antigos), 0 livro Geopolíticaaa Basil, do General Golteri do Couto e Silva, dividido
T„ rT-?,?'¦* élll <ie,<lois trabalIl°s anexos e uma notado Capitão Heitor Ferreira, seguidos pela apresentação doSenador Alonso Arinos.

_ O livro do ex-Chefe do Serviço Nacional de Informa-çôes — que antes ja publicara Planejamento Estratéaíco —e dedicado "ao ilustre mestre Professor Delrado de Carva-lho cm uma homenagem sincera de quem'.se orgulha emintitular-se discípulo seu". Na apresentação, o SenadorA.onso Arinos diverge em alguns pontos dó autor

Elementos da direção do MDB reve-
laram ontem que a nova Lei de Seguran-
ça Nacional irritou até integrantes da
equipe do Presidente Costa e Silva, além
de provocar mal-estar dentro das ban-
cadas da ARENA no Congresso. A nova
lei foi criticada inclusive por antigos mi-
litares revolucionários.

Entendem esses dirigentes que a opo-
sição do Marechal Mourão Filho, Presi-
dente do STM, à nova lei nâo sa esgota
cm si, "mas revela o estado de ânimo
de muitos militares que participaram do
movimento que dspôs o Presidente João
Goulart". Consideram inevitável a revi-

são da nova Lei de Segurança Nacional,"dentro de algum tempo".

AMARAL VÉ DESLIZE

O Deputado Amaral Peixoto Inte-
grante do MDB, disse que aparentemen-
te há um deslize técnico na Lei de Se-
gurança decretada sábado, pois "a lei é
complementar de uma Constituição que
somente entrou em vigor ontem".

— Creio que a regulamentação do
dispositivo constitucional náo pode pre-
ceder a vigência dessas mesmas normas
constitucionais. No caso da Lei de Segu-

rança Nacional, terá havido no Brasil
uma inovação — disse.

Brasília (Sucursal) — As lideranças
do MDB no Congresso constituíram on-
tem a comissão designada na véspera
a elaborar um projeto destinado a eli-
minar da Lei de Segurança Nacional os
dispositivos que atentem contra os di-
reitos c garantias individuais e as liber-
dades públicas.

Foram indicados para compor aque-
Ia comissão os Senadores Josafá Marl-
nho, Antônio Balbino e Argemiro Fi-
gueiredo e os Deputados Martins Rodri-
gues, Pedroso Horta e Tancredo Neves.

Advogados vão-se reunir para apontar os abusos
O Instituto dos Advogados do Brasil

vai iniciar hoje o estudo da Lei de Segu-
rança Nacional, com o objetivo de apon-
tar ao País todas as inconstitucionalida-
des do diploma e as violações de direitos
individuais unanimemente consagrados
pelas nações democráticas.

£ intenção do Presidente do IAB, Sr.Ribeiro de Castro, nomear uma comissãodo juristas para o estudo preliminar danova Lei de Segurança Nacional e. emseguida, apresentar um parecer para serdiscutido pelo plenário, a fim de ordenar
os trabalhos, que prometem ser acalo-ra'dos.

TRADIÇÃO

É da tradição do Instituto dos Advo-
gadas do Brasil o estudo das leis novase o oferecimento de sugestões ao Poder

Judiciário para melhoria dos textos que
não.são compatíveis com a ordem juridi-
ca brasileira. Houve época em que o IAB
influía realmente nos debates parlamen-
tares, dada a autoridade dos seus mem-
bros que compareciam às sessões e de-
batiam os assuntes em pauta. Embora
hoje a freqüência às sessões do Insti-
tuto não soja tão assídua por parte dos
melhores juristas brasileiros, ainda assim
a entidade continua a representar o pen-samento jurídico -tío Brasil.

Na discussão da Lei de Segurança Na-
cional, o Presidente do IAB espera cn-
contrar muitas dificuldades para manter
a serenidade dos presentes, pois disse
que já sentiu o grau de exaltação dos
seus colegas contra o Decreto-Lei balsa-
do pelo Marechal Castelo Branco.

Fonte do IAB Informou que um gra-
po de sócios pretende denunciar à Na-

ção o Ministro Carlos Medeiros Silva co-
mo responsável pela Lei de Segurança,
citando a atuação do ex-Mlnisíro da
Justiça, cm toda a sua vida pública, co-
mo pardidário de ideologia, totalitária.
&se grupo pretende obter com o júris-
ta Pontes de Miranda uma documenta-
ção que comprove a acusação.

A intenção do grupo encontra obstá-
culo no Estatuto do IAB, que não permi-
te manifestações políticas,'dai o impasse
que é esperado pelo Sr. Ribeiro de Castro.

Leia Editorial "Último Ato"

O QUE £

A primeira parte do volume
apresenta um estudo sobre osAspectos; Genpoliticos do Bra-
sil (1952), repetlndo-se um ou-
tro escrito em .1959 e mais umterceiro cie 1960, todos com osmesmos títulos. A segunda
parta mostra os trabalhos Geo-
politica e Geoestratégia, Dois
Pólos da Segurança Nacional
na América Latina e Áreas ln-
ternacionais de Entendimentos
e Áreas de Atrito. Na última
seção está o ensaio O Brasil et
a Defesa dn Ocidente.

Em introdução feita para a
edição, diz o General Golberi
do Couto e Silva que o seu li-
vro não é atualizado "ao ano
que transcorre", mas, "por ou-
tro lado, ressaltemos que atua-
lização, a, rigor não necessita-
va também". .Mais adiante ex-
plica que os capítulos oue se
seguem constituem palestras c
ensaios escritos em ";mos vá-
rios durante á década de 50,
traduzindo concretamente a
evolução de um pensamento
geopolítico que se orgulha, so-
bretudo, de suas raízes autên-
ticamente nacionalista, a fun-
do embebidas na sólida reali-
dade da própria terra brasi-
leira".

— Dal — ressalta — vlsua-
liza-se, apenas, o mundo ao
largo, em suas perspectivassempre cambiantis, e apalpa-
se o cinturão imediato de ma-

res e terr?s na ampla circun-
vizinhança política, sujeita aigual dinamismo, se bem quemai.; moderado. O que cie fatoimporta é o ter-se buscado as-
apitar a. fiel mensageill inseri-
ta no modelado eterno do ha-
oitat imenso oue nos coube «ru-
manizar e valorizar, para de-cifrar as linhas mestras donosso destino geopolítico e en-
trever, em seus largos traços, aestratégia portentosa de toda.urna hercúlea integração ter-rltorlal de nossa imperiosa pro-
jeção continental e da não
menos Imperativa segurança
contra ameaças externas de
além-mar.

O Senador Afonso Arinos —
que dirige a Coleção Documen-
tos Brasileiro — diz na sua
apresentação que 110 Geopolí-
tieo do Brai.il "o leitor culto
encontrará indicações interes-
santes sobre as posições de
análise e interpretação dos
acontecimentos brasileiros da
última década, predominantes
na chamada Sorbone, ou se-
ja, nos meios intelectuais mais
atuantes das Forças Armadas,
posições estas que tão grande
influência tiveram na moblll»
zação revolucionária e na ori-
entação do Governo formado
pela Revolução",

cruzeiro novo derruba
preços altos!

SAPATOS LUIZ XV, SALTO RETO . . . DESDE NCRS

SAPATOS SOCIAL E ESPORTE PARA HOMENS DESDE N CRS

SAPATOS PARA MENINOS E MENINAS .... DESDE N CRS

10,00
11,00

DESCONTOS EM TODAS AS MERCADORIAS! PROCURE JA A LOJA

4,60
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Johnson mantém os bombardeios até Hanói ceder

¦¦x -"

Testemunha-chave não sabe Prisioneiros
se Lee Oswald é o mesmo fogem
Leon Oswald que conheceu na China

Nova Orléans (UPI-JB) — A testemunha-chave
do Procurador Jim Garrison, Perry Russo, declarou
ontem náo estar certo de que Lee Harvey Oswald
fosse o mesmo homem que conheceu como Leon
Oswald, em setembro de 1963, ao ser tramado o
complot para matar Kennedy, no apartamento do

•piloto David Ferrie.

Reinquirido ontem pela (iefesa, Russo contra-
disse as afirmações da véspera. O advogado Irvin
Dymond insistiu muito no íato de a testemunha
ter esperado três anos para divulgar suas informa-
ções acerca da conspiração.

que fosse êle, mas nâo posso
estar certo" — respondeu
Russo, acrescentando: "Co-
nhecl o Leon Oswald que
usava suíças. Estava sujo e
seu cabelo despenteado".

Russo voltou a identificar
as duas fotos da véspera, re-
conhecendo em Lee Oswald
o Leon Oswald. Os advoga-
dos de defesa também apre-
sentaram ao tribunal a gra-
vação de uma entrevista da-
da por Russo, há duas se-
manas, a uma rádio de No-
va Orléans, na qual dizia ja-
mais ter ouvido falar de Os-
wald antes do assassínio de
Kennedy..

A audiência foi suspensa
quando Dymond dirigia o in-
terrogatório em torno da en-
trevista gravada.

DEPOIMENTO
Perry Russo, de 25 anos,

é agente de seguros em Ba-
ton Rouge, Louisiana. De-
põe nas audiências prelimi-
nares de Clay Shaw, o prin-
cipal acusado pelo Procura-
dor Garrison.

Segunda-feira, quando da
primeira audiência, inqui-
riu-o Garrison e Russo iden-
tiflcou Lee Oswald, por uma
fotografia de jornal, como o
homem que vira, há três
anos, no apartamento de
Ferrie, onde foi tramado o
complot.

Dymond per guntou-lhe,
ontem, se reconhecera Os-
wald nos dias que se segui-
ram ao assassínio de Ken-
nedy, como o Leon Oswald
da casa de Ferrie. "Pensei

Garrison é o assimlo

n.° 1 de Nova Orléans

Edward Cocke
Especial para o JB

Nova Orléans (UPI-JB. —
Esta antiga cidade, da qual a
intriga, o drama e os mexe-
ricos fazem a. vida, esta com-
pletamente voltada para as
Investigações do Promotor da
Justiça, Jim Garrison, sóbre a
morte do Presidente Kennedy,
e não há um íato quo não seja
largamente publicado, deixan-
do poucos ou nenhum outro
tópico às conversas.

No momento, Garrison é o
assunto número um do pnis,
desde as zonas do submundo
aos confins de Boston e Loui-
siana e aos clubes literários.
Garrison alimenta a contro-
vérsia. 12 seu estilo e a atual
situação propiciou oportunida-
ács tão excelentes como há
multo não acontecia.

De um lado, estão seus ini-,
migos consagrados. Há muitos
deles em Nova Orléans e sa
julgam com razão de que.stio-
nar todos os atos de Garrison.
Sustentam que a investigação
se baseia na ambição política.

A eles se opõem violenta-
mente os admiradores do Pro-
motor, certos que estão de

. que Garrison apresentará uma
solução para o mistério Ken-
nedy e, assim fazendo, verá
abertas as portas a outros
grandes casos. Essas opiniões
se formaram e ganharam íôr-
ça ao Inicio das, investigações,
mas o maior proveito Gani-
son tirou-o dos apartidários,
que foram alertados pela pu-blicidade crescente.

No decurso das investigações,
o Promotor Jim Garrison
conquistou apoio considerável
em todas as camadas sociais, de
gente decididamente insatisfei-
ta com as conclusões do Rela-•tório Warren. desde políticos a
cidadãos realmente interessa-
dos na vida do país.

Entre os primeiros, estão
antidemocratas conservadores,
anti-Johnscn, pró-Kennedy e
políticos neutralistas que ado-
ram uma boa história de mis-
tério. A todos Garrison fome-
ceu excelente prato, com uma
boa dose de intriga.

üm jornalista muito ligado
ao caso (funcionário de iun dos
órgãos da cadeia nacional) íêz
o seguinte comentário: "O caso
não conseguirá ser abafado üe
novo."

Tudo isto se passa em uma
cidade bem afeita aos com.plots
e conspirações. Zona favorita
de concentração na época da
guerra da banana, Nova Or-
léans preparou e lançou inna
série de revoluções na América
Latina. Sua população cubana
é, talvez, a terceira dos Estados
Unidos, depois de Miami e
Tampa, Flórida.

Enfrentando uma imprensa
dúbia e, às vezes, hostil, que
discute se esta Será uma situa-
ção de vida e morte para Gar-
irison, de apenas unia coisa po-
de éle estar certo: os nova-or-
leaneses jamais o esquecerão.

Inquérito não revela
os motivos do crime

Thomas K. Harvey
Especial para o JB

Nova Orléans (UPI-JB)
— Um adas maiores peque-
ninas perguntas não reis-
pondidas nas investigações
do Procurador Jim Garrl-
son na suposta conspiração
de Nova Orléans para o as-
sassinato do Presidente
Kennedy é apenas uma per-
gunta de duas palavras.

A pergunta é: Por quê?
Eis os fatos:
Clay Shaw, de 54 anos,

natural de Nova Orléains,
homem de considerável es-
tatura, cultura e inteligên-
cia, é acusado de conspirar
para o assassínio de Ken-

1 i neciy.
Perry R. Russo, de 25

anos, natural de Baton Rou-
ge, Luisiana, agente de se-

, .. guros, diz que Shaw, que
êle diz ter conhecido como' "Ciem Bertrand", planejou

v ' com o assassino Lee Harvey
.-. Oswald e com o falecido Da-

; . vid F. Ferrie matar Kenne-
fa .'. dy.

Shaw, um notório admira-
Wíí dor de John F. Kennedy, era
P diretor-gerente do Interna-

:M í cional Trade Mart na òca-'% ' sião do assassinato de Ken-
^£| nedy. Np seu cargo de di-

. retor, Shaw pessoalmente e
o Trade Mart, em geral, ti-
nham tudo a ganhar com a
continuação da vida;: de
Kennedy.

8 r§ A Aliança para o Progres-"í-"so criada por Kennedy, se
não houvesse nada mais, ti-

a nha aberto novos horizontes
•1 para o Trade Mart. Mas ha-

• : via outras incursões Kenne-
dy, também, na América La-
tina.

A grande pequenina per-
gunta do "por quê?" se*im-
põe ainda mais quando apli-
cada a Russo.

Por quê Russo esperou
quase três anos e meio pa-
ra avançar com sua infor-
mação?

Por que Russo não deu
sinal de vida quando o no-
me de Ferrie foi vinculado
à investigação de Garrison
a 17 de fevereiro?

Por que Russo esperou
oito dias — até depois que
Ferrie morreu de uma he-
morragia cerebral em seu
apartamento de Nova Or-
léans — para aparecer vo-
luntàrlamente com sua his-
tória?

Por que Russo não con-
tou imediatamente depois
do assassinato a sua histó-
ria ao FBI, ao Serviço Se-
creto ou outras organizações

_. que participaram da lnves-
íígaçao do assassinato pela
Comissão Warren?

Não há registro de que
Russo tenha prestado infor-
mações ou tenha sido inter-
rogado.

A mesma pergunta fica
sem resposta no tocante a
Raymond Cummings e Cly-
de Limbaugh.

Cummings, um ex-moto-
rlsta de táxi de Dalas, disse
a Garrison que transportou
Ferrie e Oswald ao cabaré
de Jack Ruby antes do as-
sassinato. Todo o mundo
sabe que Ruby foi o mata-
dor de Oswald.

Limbaugh, que se descre-
ve a si mesmo como cantor,
declarou que estava traba-
lhando para Ruby, Oswald
e J.D. Tippit — o policial
abatido por Oswald depois
do assassinato de Kennedy
— juntos no escritório de
Ruby uma semana antes do
mortífero atentado.

Por que Cummings e Lim-
baugh esperaram até agora
para aparecer?

Limbaugh disse numa en-
trevista por telefone que não
julgava a informação im-
portante na ocasião do as-
sassinato.

Por que ela é Importante
agora?

Hong-Kongr (UPI-JB) —
Mais de dez mil prisioneiros
dos campos de concentração do
Sul da China conseguiram fu-
fir e uniram-se às forças anti-
maoístas, informou ontem o
jornal direitista New Life Eve-
niiiff Pnst, de Hong-Kong, cl-
tando declarações de viajantes
recém-chegados de Cantão.

Alguns desses viajantes dis-
seram ter ouvido um tiroteio
"para os lados do campo de
concentração de Chetma",
perto de Cantão. Depois disso,
forças militares iniciaram uma
revista rigorosa da cidade, ca-
sa por casa, conseguindo apri-
sionar pelo menos alguns dos
fugitivos. Estes teriam contado
com a cumplicidade dos pró-
prios guardas.
CAMPOS VAZIOS

O jornal acrescenta que a
maioria dos campos de concen-
tração do Sul da China está
agora praticamente vazia, e
que entre os fugitivos muitos
são intelectuais presos de 1950
a 1960, durante sucessivas cam-
panhas de expurgo para erra-
dicar da vida do país a in-
íluência de elementos contra-
revolucionários.

O mesmo jornal, novamente
citando viajantes recém-che-
gados de Cantão, afirmou que
centenas de pessoas morreram
ou ficaram feridas em "san-

grentos cheques" verificados
recentemente naquela cidade.

Segundo esses viajantes, sol-
dados do Exército Popular de
Libertação entraram em cho-
que, sábado último, com ope-
rários do distrito industrial de
Cantáo. Da luta teriam parti-
cipado dezenas de milhares de
pessoas.

Temendo a intensificação
da animosidade <ia população,
os soldados não abriram fogo
contra os operários, limitando-
se a golpeá-los com a coronha
dos fuzis.

URSSprevé
poder militar
na

Moscou (UPI-JB) — O órgão
do Partido Comunista soviético,
Pravda, em comunicado publi-
eado ontem, diz que "segundo
evidenciam as notícias proce-
dentes da China, o Governo
chinês encaminha-se para im-
plantar o controle militar no
pais"."Os representantes do Exér-
cito, segundo a revista Huntel

continua o Prarlda —,de-
vem estar em todos os Depar-
tamentos, onde é necessário
apossar-se do Poder. A todas
as organizações distritais e de
escalão superior, diz ainda a
revista, deverão ser enviados
militares ou milicianos volun-
tários.""Na imprensa central propa-
ga-se amplamente o "exemplo
do Distrito de Huaichou", onde
segundo a dência Sinliua íoi
criado um "comando de fren-
te" com o objetivo de "estima-
lar o desenvolvimento da pro-
dução" e no qual além dos re-
presentantes dos comitês dis-
fritais do partido e popular,
entrarão "representantes das
unidades militares locais e dos
tsaofanes.""Em Pequim — diz ainda o
órgão central soviético — fo-
ram difundidas instruções es-
peciais do Comitê Central do
PCC que exigem "cessar" até
a época da realização dos tra-
balhos campestres de primave-
ra, a "conquista do Poder", nas
brigadas de produção agrico-
Ias.""Queixando-se do furioso
contra-ataque dirigido contra
Mao Tse-tung na província de
Shansi — prossegue o Pravda

o diário Shansi Jipao escre-
ve que Mao enviou o Exército
Libertador para que êste esta-
beleça o controle sobre a ln-
dústria. Segundo o mesmo diá-
rio, o controle militar foi esta-
belecido em 37 empresas indus-
triais e de mineração e meta-
lurgia em Shansi e no total,
em princípios de março, dez mil
militares foram enviados a em-
presas industriais e localidades
rurais.""Outras instruções dó Comitê
Central do PCC divulgadas em
Pequim — diz o Pravda — f a-
Iam da continuação da revolu-
ção cultural nos centros de en-
sino superior, cujos estudantes,
professores e funcionários de-
verão estar de volta até o dia
20 de março. As instruções
obrigam a juventude a estudar
os documentos da "revolução
cultural" e as obras de Mao
Tse-tung, assim como a des-
mascarar prestígios científicos.
As instruções nada dizem sobre
as aulas em curso nos centros
de ensino superior."

O Pravda publicou igualmen-
te, ontem, um comunicado de
seu correspondente em Tóquio,
V. Ovchi Nnikov, informando
que, sob o lema de impedir a
violência e a intervenção de
forças estrangeiras, íoi celebra-
do em Tóquio um comício de
protesto contra desmandos per-
pretados nos escritórios da So-
ciedade de Amizade Nipo-chi-
n_sa pelos estudantes chineses
nesta capital e seus simpati-'.intes, os tsaofanes japoneses",

I \ Üi c^
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— Não ê melhor negociar a paz enquanto
há gente vivendo do outro lado?

Ellsworth Bunker substitui
Cabot Lodge na Embaixada
dos EUA no Vietname do Sul

Washington (UPI-JB) — O Embaixador dos Estados
Unidos no Vietname do Sul, Henry Cabot Lodge, renun-
ciou ao posto e será substituído pelo hoje embaixador iti-
nerante Ellsworth Bunker, que em 1965, como Presidente
do Conselho da OEA, chefiou a comissão mediadora que
negociou o fim da guerra civil em São Domingos'.

A informação foi dada ontem — pessoalmente e Ines-
peradamente — pelo Presidente Johnson, em seu discurso
de Nashville sobre a guerra do Vietname. Soube-se de-
pois, em Washington, que Lodge pretende voltar aos Esta-
dos Unidos para participar das articulações para a esco-
lha do candidato republicano às eleições presidenciais do
próximo ano.

PACIFICAÇÃO

Ainda no discurso de Nash-
ville, Johnson anunciou qua
enviará em missão ao Vietnã-
me seu assessor especial para
o programa de pacificação das
zonas rurais vietnamitas, Ro-
bert Komer, e que colocará à
disposição do Comandante das
forças americanas, General

William Westmoraland todos
os assessores de que precisar.

Lodge e Bunker deverão
acompanhar Johnson na reu-
niâo que terá com o Pre_nicr
Cao Ky na nha. de Guam, no
Pacífico, no próximo fim de
semana. Ê possível que apro-
veitem para marcar a data da
posse de Bunker, embora Lodge
ainda deva ficar por algum
tempo em Saigon.

O embaixador do açúcar
Departamento de Pesquisa

O Embaixador Ellsworth
Bunker, nascido em Nova íor-
que, depois dos cursos de His-
tória e Economia na Universi-
dade de Yale, passou' 34 dos
seus 73 anos de idade na. in-
dústria açucareira. Já presidiu
a Cruz Vermelha Norte-Ame-
ricana e o Comitê de Guerra
dos Refinadores de Açúcar, ór-
gão assessor do Governo na dis-
tribuição e racionamento do
açúcar durante a II Grande
Guerra. s

Somente em 19S1 ingressou na
carreira diplomática, nomeado
Embaixador na Argentina e em
seguida na Itália. Em 56 repre-
sentou o Governo dos Estados
Unidos na 11." Assembléia-Ge-
ral das Nações Unidas e atual-
mente é Presidente do Conse-
lho da Organização dos Esta-
dos Americanos, além de repre-
sentante do seu país junto a
êsso organismo.

Foi em 65 que Ellsworth de-
sempenhou uma de suas mis-
soes diplomáticas mnis delica-
das, integrando, com os Em-
baixadores limar Pena Maxi-
nho, do Brasil, e Ramón Clair-
mont Duenas, de El Salvador,
a comissão ad hoc da OEA, que

negociou longamente, uma so-
lução para a grave crise da
República Dominicana, então
envolvida na guerra civil que
provocou a intervenção norte-
americana no pais. A chegada
de Ellsworth Bunker e seus
companheiros a São Domingos
coincidiu com um tremor de
terra sentido em toda a ilha,
embora .não fizesse vítimas. E,
durante as negociações, os di-
vergências entre Imbert e Caa1-
mafio tiveram nele um obser-
vador meticuloso, que sempre
deixava Washington a par de
cada passo conquistado. Eai
Julho ainda daquele ano, a im-
portãncia de Ellsworth na co-
missão tripartlte era notória:
ao retornar a São Domingos,
depois de quatro dias de con-
íerência com Johnson, rebel-
des e imbertistas revelavam a
esperança de que êle tivesse"trazido fórmulas na pasta"
para tirar as negociações do
impasse.

O episódio de Sâo Domingos
teve nele, aliás, o seu primeiro
intérprete: coube ao Embaixa-
der Bunker explicar ao Conse-
lho da OEA, reunido em sessão
secreta, por que o seu país in-
vadiu São Domingos.

Os Lodge só falam com Dens
Como Kennedy, que lhe to-

tomou a cadeira no Senado,
pelo Estado de Massachusetts
e, depois, a possibilidade de ser
Vice-Presidente dos Estados
Unidos, Henry Cabot Lodge Jr.
pertence a uma família tradi-
cional da Nova Inglaterra.
Consegue o prodígio de ser ao
mesmo tempo Cabot e Lodge,
numa cidade — Boston — on-
de dizem que os Cabot só ía-
Iam com os Lodge e os Lodge
só falam com Deus.

Mas o republicano Lodge Jr.
não é um esnobe e nem mes-
mo um conservador: trabalhou
para que o seu Partido aban-
dpna&se o isolacionismo tão de-
fendido pelo avô Henry Cabot
Lodge à época de Wilson (após
a Primeira Guerra) e deixou a
Embaixada de Saigon, em 1964,
para tentar impedir uma vitó-
ria do conservador Goldwater
na convenção.

Desde 1946 Lodge vem ocupan-
do posições de alguma iníluên-
cia na política exterior de seu
pais. Como membro da Comis-
são de Assuntos Exteriores do
Senado, apoiou o Plano Mar-
shall e as atividades da ONU,
para onde seria enviado mais
tarde, como chefe da delega-
ção norte-americana durante
o Governo Eisenhower.

No Conselho de Segurança
das Nações Unidas adotou uma
política de respostas imediatas ,a todas as ameaças soviéticas,
mas a missão mais delicada
para Cabot Lodge apareceu em

1963: o Presidente Kennedy
enviou o seu antigo rival po-
lltlco de Massachusetts para a
Embaixada de Saigon, com o
objetivo de acabar com a crise
religiosa no Governo Ngo Dinh
Diem e apressar a vitória sô-
bre os comunistas.

Renunciou em junho de 1964
depois de dois golpes e o as-
sassinato de Diem, para vol-
tar aos Estados Unidos e per-
der na convenção republicana
que escolheu Goldwater como
candidato à presidência. Vol-
tando à embaixada do Vietname
do Sul em 1965, Cabot Lodge
encontrou a situação bem al-
terada, mas a guerra prosse-
guia e era intensificada a ca-
da dia.

A carreira política de Lodge
começou em 1932, como depu-
tado estadual. Conseguiu de-
pois cinco mandatos consecuti-
vos no' Senado até ser derro-
tado por Kennedy em 1952.
Voltou a perder para a dupla
Kennedy-Johnson quando can-
didatou-se em 1960 à vice-pre-
sldencla, na chapa de Richard
Nixon. Durante a Segunda
Guerra Mundial, serviu na
África, na Itália, na França e
na Alemanha, como major do
Exército.

Como político influente na
linha moderada do Partido Re-
publlcano, Cabot Lodge poderá
agora voltar & luta contra os
conservadores para a escolha
da chapa republicana às elei-
ções presidenciais.

NashoUle, Tenessce (UPI—
JB) — O Presidente Johnson
anunciou ontem, em discurso
nerante a Assembléia Legisla-
tlva do Tenessee, que os Esta-
dos Unidos não suspenderão
nem reduzirão o bombardeio
ao Vietname do Norte enquan-
to o Governo de Hanói não
concordar com medidas recí-
procas de desescalada.

Johnson compareceu n, As-
sémbléia Legislativa do Tenes-
see para os comemorações do
segundo centenário de nnsci-
monto de Andrew Jackson, sé-
timo Presidente dc. Estados
Unidos e fundador do Partido
Democrat ft, aproveitando a .
oportunidade o a r a responder
ãs críticas que tem recebido —
sobretudo de membros do pró-
prlo partido, como o Senador
Robert Kennedy — por sua
política no Vietname.

RECIPROCIDADE

Sem citar Kennedy nomi-
nalmente, Johnson voltou a
falar de sua proposta méis re-
cente — a suspensão dcõ bom-
bardeios pelo prazo de uma se-
mana, acompanhada tíe ul.i-
mato para que nesse prazo o
Vietname do Norte aceite he-
gociaçócs — c afirmou que a
reciprocidade deve ser o prin-
cí. io fundamental de qualquer
redução de hostilidades.

Os Estados Unidos —
acrescentou — não podem re-
duzir c não reduzirão suas nti-
vidades enquanto não houver
redução correspondente pelo
outro lado. Seguir qualquer
outro critério seria violar o sa-
grado compromisso que assu-
mimos ao pedir a nossos ho-
mens que arriscassem a vida
por seu pais.

POPULAÇÃO CIVIL

jonlison mencionou também
a questão dos bombai*deios de
população civis. Assegurou quo
não tém precedentes os esto*.*-
ços para poupá-las, e ceves-
centou:

Reconhecemos e lamenta-
mos que algumas pessoas que
vivem e trabalham nas pro-
ximidadés dos objetivos mili-
tares sofreram (com os bom-
baedeios)., e que ocorreram al-
guns erres. Mas, em minha
opinião, nossa atuação nesses
episódios é plenamente justi-
íicável.

A seguir, falou de "terror
sistemático" do Vietcong, "que
ossassiiiou, torturou e seque..-
trou dezenas de milhares de
ino;e:ites civis sul-vietnami-
tes":

Apesar disso, os atos do
Vietcong não merecem maior
atenção no debate público.

Johnson concluiu dizendo de-
sejar que "todos, em Hanói,
compreendam uma simples
mensagem":

— Os Estados Unidos estão
comprometidos na defesa do
Vietname do Sul até quo seja
negociada wna guen-a. Se esta
mensagem chegar ao destino e
tíela forem deduzidas suas con-
seqüências lógicas, poderemosamanhã mesmo estar reunidos
em torno da mesa, da paz. O
caminho para a paz poderia ir
dos fatos à discussão, ou come-
çar com atíiscussão para chegar
aos fatos... Estamos prontos a
seguir qualquer desses dois ca-
nünhos e mesmo e seguir pelosdois ao mesmo tempo.

A VISITA

O presidente foi cordialmen-
te recebido em Nashville o
aplaudido por milhares de pes-soas no caminho entre o acro-
porto e a maíi-ão de Jackson,
ilermitage, que visitou antes úa
seguir para a Assembléia.

Diante da Assembléia, porém,ocorreram manifestações contra
a guerra. Duos pessoas senta-
ram-se diante do automóvel de
Johnson, quando êste deixava o
edificio, mas foram ràpidamen-
te afastados nela polícia. Ou-
tros manifestantes exibiam car-
tazes com cs dizeres: "Deus
ama também Ho Chi Minh".

EUA atacam barcos do Norte
Saigon (UPI — JB) — Caças

Plmntcm F4C da Marinha nor-
te-americana danificaram on-
tem cinco barcos patrulheiros
norte-vietnamitas. durante um
ataque aéreo nas prcximidafiís
do porto de Haifong, algumas
horas antes de o Presidente
Johnson ter declarado que cs
EUA continuarão bombrrdeari-
do o Vietname do Norte, en-
quanto o Governo de Hsnérí
não suspender as hostilidades.

Partindo dos porta-aviões
Kitty Haivk e Ticcndcroga, os
caças norte-americanos reali-
zaram ontem 116 missões con-
tra o Vietname do Norte, con-
centrando-se sóbre alvos situa-
dos nas proximidades do Porto
de Haifong ou na costa sul do1 país, conhecida como panhaa-
dle, revelou um porta-voz mi-
litar dos EUA em Saigon,
acrescentando que os pilotos
tiveram de enfrentar o mau
tempo pnra concretizar os ata-
quês.
ARMAS ESCONDIDAS

No Vietname do Sul, fuzilei;
ros navais norte-americanos
encontraram, a oito quilôme-
tros da base de Da Nang, 11
foguetes de fabricação soviéti-
ca, dç 140 milímetros, 33 tubos
de lançamento e algumas pia-
taformas, que foram utilizados
durante o ataque à base, na
noite de terça-feira. Não con-
seguiram prender nenhum
guerrilheiro.

Os armamentos estavam ca-
muflados entre os pântanos,
sendo que algumas plataformas
se encontravam a apenas dois
quilômetros do locai escolhido
pelo Vietcong para o penúlti-
mo ataque à base, a 27 de fe-
vereiro último.

D.-sta vez, os guerrilheiros
provocaram menores danos do
que no ataque anterior. Os
três aviões atingidos poderão
ser repnradcs rapidamente.
Dezesseis norte-americanos ío-
ram feridos, porém nenhum sè-
riamente.

TERRORISMO

Uma bomba de plástico ex-
plodiu, ontem, numa hora de
intenso trânsito cm Saigon,
numa parada de ônibus, nas
proximidades de um quartel
das forças sul-coreanas.

Uma mulher morreu e qua-
tro pessoas foram feridas, en-
tre elas dois soldados sul-co-
reanes e uma criança. A bom-
ba deixou um buraco de 45
centímetros na calçada.

A VEZ DA AUSTRÁLIA

O primeiro navio australiano
a entrar na guerra do Vietnã-
me, o destróier Hobart, já sa
encontra a caminho de Saigon
itendo chegado ontem à base
norte-americana da. Baía Su-
bíc, nas Filipinas. A Força Aé-

rea e o Exército participam das
operações militares ao lado dos
Estados Unidos, há algum
tempo.

Porta-vozes norte-america-
nos em Saigon revelaram cn-
tem que tropas de infantaria
que participam tía Operação-
Sam. Houston travaram duas
batalhas com os guerrilheiros,
domingo e terça-feira, nas pro-ximidadés da fronteira com o
Camboja. Cinqüenta e oito
vietcongs foram monos e um
preso. Em compensação, os nor-
te-americanos tiveram 91 bai-
xas — 27 mortos e 64 feridos.

DESERTORES N

Durante a semana passada
um número recorde de viet-
congs — 1198 —, entre civis
e militares, entregou-se aoGo-
vérno sul-vietnamita, de acòr-
do com o programa bhieu Hol
— Braços Abertos. A informa-
çúo foi concedida por um por-
ta-voz tio Comando Militar dos
EUA em Saigon.

Ainda segundo a mesma fon-
to, os agentes norte-america-
nos capturaram documentos
secretos do Vietcong, segundo
os quais havia planos para ma-
tar 50 mil soldados inimigos no
ano de 1966 e um reconheci-
mento de que as forças da
Frente Nacional de Libert-açãq
não estão suficientemente for-
tes para conseguir uma vitória
decisiva.

Vietcong queria matar 50 mil americanos
Saigon (UPI-JB) — Um

documento secreto do Vietcong
divulgado pelo comando mili-
tar dos Estados Unidos revela
que os guerrilheiros pretqn-
diam, no curso de 1966, pôr fo-
ra de combate, mortos, 50 mil
combatentes americanos, e ao
mesmo tempo admite que a
Frente Nacional de Libertação"não tem forças suficientes
para conseguir uma vitória de-
cisiva".

O documento, uma espécie
de diário mantido durante o
ano por um quadro do Viecong,
revela também que surgiram e
agravaram-se grandes diver-
gências nos círculos dirigentes
da FNL em torno do papel a
ser desempenhado pelas ope-
rações de guerrilha no conjun-
to da guerra.

Essas notas e um segundo
documento, de autoria, de Le
Duan, 1.° secretário do Partido
Comunista do Vietname do
Norte, íoram capturados por
tropas americanas na Opera-
ção-Cedar Falls, a mais de cem
quilômetros a nordeste de Sal-
gon, na fronteira com o Cam-
boja, no íim do ano passado.

Ambos os ducumentos foram"desclassificados" e liberados
ontem.

COMEÇO OTIMISTA

As notas do quadroTietcong
começam em tom otimista. A
10 de abril, escrevia êle que o
povo norte-vietnamita é o mais
forte do mundo e que, se os
Estados Unidos atacassem Ha-

ASAS ARMADAS

nól com 500 Jatos, "perderiam
com certeza um quarto a um
terço deles". Acrescentava, na
mesma nota, que "a União
Soviética está pronta a fome-
cer-nos qualquer arma que sai-
bamos usar".

Na mesma época o agente
vietcong dizia que, "segundo
os pianos para 1966, teremos
de matar cerca de 50 mil com-
batentes americanos". Mas
suas estimativas eram ainda
mais otimistas: "talvez ésse
número chegue a 80 ou 100
mil".

Evidentemente os guerrilhei-
ros estavam equivocados. O
raciocínio que os levou a esse
equívoco aparece na mesma
nota: "não esperamos que eles
(os americanos) tragam mais
tropas".

Mas os americanos desem-
barcaram mais tropas e já em
julho o vietcong escrevia:
"nossas forças não são sufi-
cientemente fortes para con-
seguir uma vitória decisiva
diante do aumento do pode-
rio americano".

DIVERGÊNCIAS

As notas falam, a seguir, no
problema da opção entre ope-
rações de guerrilha e opera-
ções do guerra convencional,
dizendo que a mudança de tá-
ticas de guerrilha bem suce-
didas para a organização de
grandes unidades tíe combate
convencional provocou séria
controvérsia nos grupos diri-

gentes. E acrescentam que os
movimentos de guerrilha náo
aumentaram como' deviam em
certas regiões. Por ésse moti-
vo, "os dirigentes acreditaram
que as guerrilhas já não eram
tão eficientes e passaram a
depender mais e mais de íôr-
ças convencionais.

A medida que o ano se escoa
e o Vietcong não consegue ne-
nhuma vitória importante, as
notas de seu agente tornam-
se mais e mais hostis às deci-
soes da direção. A certa altu-
ra, chega a admitir o malogro
da campanha para converter
os soldados do exército sul-
vietnamita à causa da FNL. '

Nessa passagem, o documen-
to cita o exemplo de um bar-
queiro que se recusou a trans-
portar um desertor do exerci-
to sul-vietnumita ao preço dc
cinco piastras, quando o pre-
ço normal era de apenas uma
piastra.

No fim do ano, o agente
vietcong diz que de modo ge-
ral "nossa luta politica ainda
está muito fraca".

LE DUAN

O informe de Le Duan não
coincide com o pessimismo do
outro documento. Admite que
a luta é contra "um inimigo
muito superior em força",
mas afirma que estão em
curso grandes esforços "para
obter vitória decisiva em pe-
ríodo relativamente curto.
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Com um joguete em cada asa, um Supersabre F-100 prepara-se para o ataque (UPI)



Jornal do Brasil, quinta-feira, 16-3-67, l.o Cad. — <J

América Latina recusa adiar Conferência de Cúpula
MORADA FINAL
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O Cardeal Cushing, à esquerda, protegido por um guarda-chuva, consagra o novo túmulo da Kennedy, no Cemitério Nacional de Arlington (UPI)

Canadá garante segurança a
Cuba na Feira de Montreal
contra a ação de exilados

Ottaioa (UPI-JB) —Para evitar que os exila-
dos cubanos façam explodir o Pavilhão de Cuba na
Feira Mundial de Montreal, medidas especiais de
precaução serão tomadas, segundo anunciou o pró-
prio Ministro canadense das Relações Exteriores.

O Ministro Paul Martin declarou ainda que o
Governo tem "pleno conhecimento" das ameaças
feitas por cubanos anticastristas que pretendem sa-
botar o pavilhão de seu país na Exposição de 1967.
BOMBA NO LEILÃO

Aa autoridades canadenses
«inda estão tentando resolver
o problema, criado com a ex-
plosfto de uma bomba, sábado
último, na parte exterior de
uma casa de leilões, ein Mon-
treal. Houve um ferido mas as
peças de mobiliário compradas
do Governo cubano não tive-
ram qualquer avaria.

. O Ministro Martin informou
que a investigação estava a
cargo da Policia Montada Ca-
«adense, juntamente outras
íôrçaj policiais — possivel-
mente o PBI e a Intepol.

Logo depois da explosão, exi-
lados cubanos em Nova Iorque
e em Miami anunciaram tra-
tar-se de trabalho do ramo ca-
nadense do Movimento Nacio-
nalista Cubano em exílio na
América do Norte. Queixam-se
os cubanos de que Castro

confisca os bens dos exilados e
os leva a leilão no Canadá.

T. C. Douglas, novo lider do
Partido Democrático do Ca-
nada, interpelou o Governo
quanto a possível representa-
ção junto às autoridades nor-
te-nmericanas pelo fato de es-
tarem os exilados usando o
país de asilo "como base para
atividades terroristas contra
um país amigo".

Martin já informou que os
governos dos dois países estão"discutindo o assunto". En-
quanto isso Felipe Eivero,
coordenador, do Movimento
Nacionalista Cubano no exílio,
declarou em Miami que seu
grupo foi responsável pelos
tiros de bazooka contra o pré-
dio da Embaixada cubana em
Ottawa, em outubro passado.
Anunciou ainda que outros
bombardeios a.contecerão no
Canadá.

Fala de Fidel aprofunda
cisão no PC venezuelano

Caracas (UPi-jB) — As re-
centes declarações de Fidel
Castro sobre o assassinio de
Júlio Iribarren Borges, irmão
do Chanceler venezuelano e ex-
diretor do Instituto de Previ-
dencia Social, ressaltaram a di-
visão existente não só no co-
numismo ¦ internacional mas
também no FC venezuelano.

A cisão no comunismo ve-
i nezuelano ocorre fundamen-
talmente entoe os chamados"brandos" — contrários ao ter-
rorismo e que criticaram o
rapto e assassinio do irmão do
Chancelei- — e os elementos da"linha dura", que o Governo
considera responsáveis pelo
crime.

PREJUÍZO

Um conhecido porta-voz da"linha branda" em Caracas
. afirmou, na época da morte

dé Iribarren Borges, que "o
Partido absolutamente nada
teve a ver .com o crime, em
pensamento ou ação. Na rea-
lidade, o fato prejudica nossa

• cansa".
Foi esse grupo que Fidel

Castro criticou, acusando seus
membros de tomarem o lado do
Governo, "no mais repugnante
oportunistno", e saudando os
outros como '-'os únicos comu-
mistas da Venezuela".

Um funciortério do Ministé-
rio do Interior venezuelano, in-
terrogaào pela imprensa a res-
peito da campanha repressiva
do Governo, afirmou que "sõ-
mente os comunistas da linha,
<mra" seriam atingidos.

LIDERANÇA

Os comunistas da linha du-
xa são chefiados pelo lider
guerrilheiro Douglas Bravo, ex-
pulso no ano passado do Par-

Bourguíba
sofre ataque
do coração

túnis (UPI-JB) — O Pre-
sidente tunisino Habib Bour-
guiba, de 63 anos, permanece-
rá em completo repouso, du-
rante algumas semanas, por
causa do ataque cardíaco que
sofreu terça-feira à noite, em
seu palácio residencial de Car-
tago.

Bourguiba passou a noite
mal, com fortes dores no pel-
to, mas não chegou a ser in-
ternado. Seus médicos, Amor
Chedly e Mohomed Ben Sa-
mil, mantêm-no sob estrita
observação..

tido Comunista, e por Ameri-
co Martin, líder indiscutido do
Movimento da Esquerda Revo-
lucionária, partido ultra-exfcre-
mista.

O Governo acredite que am-
bos estejam por trás do re-
cente surto terrofista no país
que levou o Presidente Raul
Leoni a suspender as garan-
tias constitucionais por duas
vezes em três meses.

Embora essa divisão entre
brandos e duros seja básica no
comunismo venezuelano, os ob-
servadores consideram a deno-
miinação dos grupos quase inú-
til em face das suas numero-
sas subdivisões, i

MANOBRA

Alguns desses observadores
dizem que Bravo e Martin po-
dem ter ordenado o assassinio
de Iribarren Borges para uni-
ficar os comunistas em torno
da linha dura.

A solidez do seu grupo po-.
deria estar ameaçada após a
recente fuga, da prisão militar
de San Carlos, de Pompeyo
Marquez, Guillermo Garcia
Ponce e Teodoro Petkof, três
líderes do Partido Comunista
reconhecidamente partidários
da ação política, em lugar de
terrorismo.

Segundo essa teoria, o grupo
da linha dura teria planejado
o crime na esperança de íor-
çar o Governo a tomar medi-
das enérgicas contra todos os
extremistas, levando-os, assim,
& se unirem em torno de Bravo
e Martin.

Estudantes
no Líbano
têm imposto
\ Beirute (UPI-JB) — Cinco
estudantes foram presos e inú-
meros saíram feridos dos cho-
quês contra a Polícia que, sr-
mada com fuzis, dispersou on-
tem uma manifestação contra
os impostos sóbre os • exames,
diante da Universidade do Li-
bano.

Os estuda htes entraram em
greve em todo país em sinal de
protesto contra a violência po-
liclal que culminou, segunda-
feira passada, na morte de um
¦universitário de 17 anos, duran-
te uma manifestação no sul do
Líbano.

Monarquistas
d® Iémen
vão atacar

Beirute (UPI-JB) — O
Emir Abdel Rahman Ben
Yahia anunciou ontem que
as forças monarquistas no
iémen consideram rompido
o Pacto de Jeddah e estão
preparadas para desfechar
uma grancle ofensiva contra
as forcas egípcias que
apoiam o Governo republi-
cano no pais.

Em declarações prestadas
na região iemenita domina-
da pelos monarquistas, o
Emir — Vice-jPremier no
Gabinete rebelde nionárqui-
co — disse que o seu grupo
se considera agora em li-
berdade para reiniciar as
hostilidades, porque os
egípcios não cumpriram to-
talmente os termos cio
acordo.

O Presidente do Iémen,
Abdullah Sallal, liderou o
golpe de estaclo que derru-
bou a monarquia em setem-
bro de 1962 e que foi se-
guido de sangrenta guerra
civil em que o Rei Faiçal,
da Arábia Saudita, patroci-
nou a causa dos monarquis-
tas, enquanto o Presidente
Nasser, da Repíiblica Árabe
Unida, dava ajuda direta ao.
Governo republicano.

Faiçal e Nasser firmaram
em 1965 o Pacto de Jeddah,
na Arábia Saudita, que pre-
via a retirada dasi tropas
egípcias do Iémen no prazo
de seis meses, mas calcula-
se que cerca de 60 mil sol-
dados da RAU continuem no
pais dando apoio ao regime
republicano.

"Cohsideramo-nòs liberta-
dos de qualquer compro-
misso — afimou Yahia. —
Escolheremos o momento e
o lugar para reiniciar nos-
so ataque às forças de Sal-
lal".

Os monarquistas, segundo
fontes, estão negociando com
uma "terceira força" anti-
egípcia e tribos republica-
nas dissidentes a formação
de uma frente única para
expulsar os egípcios. Os mes-
mos informantes dizem que
os egípcios estão concen-
concentrando tropas em
Taiz, no sul do Iemén, per-
to da fronteira com a Fe-
deração da Arábia do Sul,
prontos a ocupar o vácuo
militar que surgirá quando
as tropas britânicas se re-
tirarem de Aden, ainda ês-
te ano.

Segundo os comunicados
dos monarquistas recente-
mente irradiados, foram in-
tensificadas as atividades de
guerrilha contra as forças
egípcias sediadas nas três
principais cidades do Ie-
men, Sanaa, Taiz e Hodei-
da, que marcam os limites
do território efetivamente
controlado pelo regime re-
publicano.

Os monarquistas afirmam
que atualmente controlam
mais de três quartos do ter-
ritório do país e que podem
levar à luta 400 mil homens
das tribos dissidentes.

Albanês não
morre com
36 colapsos

Moscou (UPI-JB) — Trinta
«cinco choques elétricos e três
massagens no coração conse-
guiram manter vivo o albanês
Jonas Ojuolas, depois de sofrer
36 colapsos, e êle agora se re-
oupera normalmente, sentindo-
se bem. Ojuolas está internado
no Hospital de Vilna, Lituânia,
onde foi submetido ao trata-
mento de choques — de 4 a 6
mil volts — em conseqüência
de uma crise cardíaca. Scíreu
36 colapsos e 36 vezes "reviveu"

nas mãos da equipe médica
chefiada pelo Dr. Aldon Lu-
Icoslievichute.

Corpo de Kennedy é levado
para mausoléu em Arlington
com a presença de Johnson

Washington (UPI-JB) — Os restos do Presiden-
te John F. Kennedy foram transladados ontem, no
Cemitério Nacional de Arlington, do túmulo provisó-
rio para o mausoléu definitivo, consagrado pelo Car-
deai Richard Cushing, durante uma cerimônia as-
sistida pelo Presidente Lyndon Johnson, a viúva
Jacqueline e membros da família Kennedy.

/ A cerimônia foi realizada em sigilo, e quando o
Departamento de Defesa fêz o primeiro anúncio ofi-
ciai, Jacqueline já havia regressado a Nova Iorque
e o Presidente Lyndon Johnson se encontrava em
Nashville, Tennessee, onde pronunciou um discurso.
SOBRE O INFERNO

Na madrugada de ontem,
uma grua retirou os caixões do
Presidente e de seus dois fi-
lhos depositando-os no novo
mausoléu, construído em mar-
more e granito, a uma peque-
na distância do túmulo provi-
sório. Os dois filhos de Ken-
nedy são Patrick, que morreu
em agosto de 1963, e uma me-
nina que nasceu morta em
agosto de 19õ(i e nem chegou
a receber um nome.

Realizada sob forte chuva,
na manhã de ontem, a consa-
gração do novo mausoléu du-
rou 20 minutos. A bunda do
Exército executou o hino na-
cional norte-americano e duas
peças favoritas ¦ rio Presidente
Kennedy: o hino da Marinha
e Os jovens de Wexford.

Em seguida, o Cardeal
Cushing, velho amigo da fa-
mília Kennedy, que oficiou os
funerais após o crima de Da-

las, abençoou o mausoléu aíir-
mando:

— Repousa em paz, querido
Jack, com teus pequenos filhos
ao lado, até que todos nós nos
reencontremos acima deste in-
íemo e além das estréias. Que
o Senhor te proporcione des-
canso eterno e deixe brilhar
Sua luz sóbre ti e os teus.

PRIMEIRA VEZ

Os cinco irmãos do Presi-
dente: Robert, Edward, Jean,
Patrícia e Eunice, assistiram
à cerimônia, acompanhados
de suas respectivas mulheres
e maridos.

Esta é a primeira vez que
Jacqueline retorna ao cemilé-
rio de Arlington, desde setem-
bro rie' 19G4, quando mudou-s»
de Washington para Nova Jor-
que. Segundo o comunicado do
Departamento de Defesa, a
viúva colocou um buquê de li-
rios sobre a sepultura do ma-
rido.

Grupos degaullistas formam
bloco único na Assembléia
para enfrentar a esquerda

Paris, Vaticano (UPI-JB) — O Primeiro-Ministro Geor-
ges Pompidou decidiu ontem, em íace dos resultados das
eleições parlamentares de domingo, que deram maioria
absoluta a De Gaulle pela diferença de apenas uma ca-
deira, dissolver as duas facções degaullistas na Assembléia
e fundi-las num bloco único, para enfrentar as esquerdas.

O órgão do Vaticano, Osservatores delia Domenica,
afirmou que o Presidente De Gaulle poderá conseguir o
apoio do Partido Democrata Centrista, de Jean Lecanuet,
que defende a OTAN e a reaproximação com os Estados
Unidos, se fizer concessões em sua política externa, hoje
voltada para o Terceiro Mundo e o Leste.

UNIÃO

Na reunião de Pompidou
com os líderes degaullistas na
Assembléia, ficou decidido que
as bancadas da União para a
Nova República (UNR) e da
União Democrática do Traba-
lho (UDT) serão transforma-
das num bloco único, que terá
o nome de Grupo de Ação. pa-
ra a Quinta República.

O ex-Ministro da Fazenda
Valery Giscard D'Estaing, que
serviu a De Gaulle, mas faz
restrições à sua política inter-
na e dirige na Assembléia um
grupo de 44 republicanos in-
dependentes, não atendeu ao
convite de Pompidou para
aderir ao novo bloco, preferin-
do continuar como lider do
sua facção autônoma.

ESQUERDAS

Em entrevista ã imprensa, o
Ministro de Informações Yvon
Bourges disse que o Gabinete,
que ontem se reuniu pela pri-

Israel põe
fim a caso
Ben Barka

Jerusalém (UPI — JB) -.
Serão libertados, no próximo
dia 23, os dois jornalistas is-
raelenses, Maxim Gilan e Sa-
muel MoJ, que' haviam sido
condenados por terem escrito
um artigo na revista Buli, no
qual denunciavam a participa-
ção do Serviço Secreto de Is-
ra.el no rapto do líder marro-
quino Ben Barka. em outubro
de 1965, em Paris.

Na semana passada, as au-
torldades revelaram que modi-
ficariam as leis de censura, al-
gumas das quais datam do
período do mandato britânico,
antes de 1918.

meira vez após as eleições, es-
tá satisfeito com os resultados
do pleito e que náo há moti-
vo de alarme pelo fato de os
degaullistas haverem perdido
40 cadeiras na Assembléia.

Bourges disse que as esquer-
das obtiveram uma votação
expressiva porque, ao contra-
rio de 1962, quando estavam
fragmentadas, se uniram numa
sólida írente ampla contra o
degaullismo. Frisou, entretan-
to, que apesar de seu esforço,
as esquerdas não conseguiram
arrebatar aos degaullistas a
maioria absoluta na Assem-

; bléla*. .

MAIS UMA

Os degaullistas tiveram sua
bancada na Assembléia Nacio-
nal leduzida de 266 para 244
cadeiras, mas esperam au-
mentar essa maioria em mais
uma cadeira com as • eleições
de domingo na Polinésia para
as duas últimas cadeiras ainda
não preenchidas.

?J

Proibido é"Presidente
de Sukarno

Jacarta (UPI — JB) — Os
jornalistas indonésios recebe-
ram ordem, ontem, para n&o
mais usarem a palavra presi-
dente, quando se referirem a
Sukarno quc, domingo, por de-
cisão do Congresso, foi privado
de todos os seus títulos e auto-
ridade.

O General Suharto, Presi-
dente interino, realizou ontem
a primeira sessão de seu Ga-
binete e, segundo círculos au-
torizados, discutiu os meios de
restaurar a economia do pais.
Estão sendo organizadas mis-
soes comerciais e alterados os
v»-n?r.mentos de importação e
«..-„.-. oaçáo.

Montevidéu (UPI-JB) — Em
reunião secreta realizada on-
tem sem a participação da de-
legação n o r t e-americana, os
dezessete representantes lati-
no-americanos na Conferência
de Montevidéu rejeitaram por
unanimidade o apelo dos EUA
pnra adiar o encontro dos Pre-
sidentes que se iniciará dia 12
de abril, sob a alegação de que
o Congresso de Washington
precisa de tempo para apro-
var o pedido de ajuda ao He-
mlsférlo feito pelo Presidente
Johnson.

A decisão dos delegados la-,
tino-amerleanos é uma d a s
conseqüências da má re-
percussão obtida pelo total da
njuda solicitada por Johnson
(1 bilhão e meio de dóiare.s
em cinco anos), considerada
insuficiente peles Governos do
Hemisfério. Antes da reunião
de ontem, os delegados latino-
americanos haviam-se reunido
informalmente na Embaixada
do Brasil, .porém negaram-se a
prestar qualquer informação à
imprensa,

FRIEZA

Os delegados latino-ameri-
canos receberam friamente a
decisão do Presidente Lyndon
Johnson em aumentar com
mais um bilhão e meio de dó-
lares a ajuda dos EUA à Amé-
rica Latina, achando que "tu-
do não passa de demagogia,
pois o Governo americano ea-
be que isto é insuficiente",
afirmou ums delegado colom-
biano.

No comunicado assinado pe-
Ios 17 representantes, e que foi
distribuído pelo delegado uru-
guaio, Gilberto Pratt de Ma-
ria, r América Latina declara
quc "a possibilidade de Pdiar
o encontro dos Presidentes não
foi examinada n e m poderia
ser considerada". Pouco antes,
os delegados presidenciais re-
uniram-se durante duas horns
e meia coin o Chefe da dele-
gação norte-americana, Sub-
secretário de Estado Lincoln

Gordon, tentando encontrar
uma salda para a crise.

DESAGRADO

Na reunião realizada na Em-
baixada do Brasil, os delega-
dos latino-americanos examina-
ram detalhadamente a mensa-
gem de. Johnson ao Congresso
e chegaram à conclusão de que
o total de 1 bilhão e meio de
dólares será íasuíiciente para
atender as necessidades do He-
m i s f ér 1 o,, "justamente num
qüinqüênio em que se mais ne-
cessitará dc auxflio econômico".

Segundo fontes oficiosos, as
delegações que mais protesta-
ram contra o total da ajuda
norte-americana foram as tío
Brasil, Argentina e Colômbia.
Até ontem à noite, nenhum re-
presentante havia informado
detalhadamente sobre a marcha
da reação latino-americana, pa-
ra; evitar maiores dificuldades
à possibilidade de um acordo
futuro.

Ontem de manhã, o Subse-
cretáíio de Estado, Lincoln
Gordon, conferenciou demora-
damente cem os representantes
do México, Colômbia e Vcne-
zuela num esforço dc última
hora para solucionar a contro-
vérsia. Depois desta reunião,
um representante latino-ameri-
cano informou que a iniciativa
para sua realização tinha sido
adotada pelos delegados da
América Latina, notícia des-
mentida por porta-vozes da de-
legação americana.

POSIÇÃO

A reunião de ontem foi bem
mais calma que a de nnteon-
tem à noite, pois muitas dele-
gações receberam instruções de
seus governos recomendando
que se mantivessem preocupa-
dns apenas com a discussão da
agenda da Conferência dos Pre-
sidentes.

Na reunião dos latino-ameri-
canos com Gordon, ficou mais
ou menos acertado que a Amé-

rica1 Latina, por considerar in-
suficiente o total da ajuda pe-
dlda por Johnson, poderá nego-
ciar outras vantagens durante
a Conferência dos Presidentes.
O diálogo com Gordon, segun-
do fontes oficiais, foi sereno
e "muito útil para acabar a
histeria- de alguns representan-
tes, mal informados sobre o qus
realmente está acontecendo".

DECLARAÇÃO

O texto da declaração dlslri-
buída ontem por Pratt de Ma-
ria, Presidente da Reunião do
Representantes, aos jornalistas
que cobrem a Conferência da
Montevidéu é o seguinte:"O- Presidente da Comissão
Especial de Representantes
Presidenciais foi autorizado
pelos representantes presiden-
ciaLs para dar à imprensa a se-
guinte informação sobre a
marcha de seu trabalho:

As sessões realizadas nos
dias 14 e 15 de março deram
margem a uma franca e cor-
dial troca de idéias. Foi reite-
rado quo a Reunião dos Presi-
dentes terá um grande signifi-
cado para o fortalecimento da
cooperação econômica e socinl
de nessos povos. Adiantou-.se
que a tarefa de aperfeiçoar os
documentos desta Comissão
prossegue para fixar definiu-
vãmente os seis tópicos de que
trata a pauta da Conferência
dos Presidentes do Hemisfério.

As questões de integração, de
comércio exterior, saúde, ciên-
cia e tecnologia bem como im-
portant.es aspectos financeiros
da cooperação interamericana
estão recebendo uma cuidadosa
atenção nesto etapa das deli-
berações.

A reunião dos chefes de es-
tado americanos já íoi convo-
cada para os dias 12 e 14 r!e
abril próximo de acordo com
a resolução aprovada a:a XI
Reunião de Consulta de Minis-
tros de Relações Exteriores e
não íoi nem poderia ser consi-
derada por esta Comissão de
Representantes Presidenciais a
possibilidade de suspendê-la ou
revogá-la."

Reação preocupa norte-americanos
Montevidéu (UPI-JB) —

A enérgica reação dos re-
presentantes pres idenciais
ao pedido de ajuda feito
pelo Presidente Lyndon
Johnson ao Congresso pro-
vocou um corre-corre du-
rante o dia de ontem na
delegação norte- americana,
chefiada pelo Subsecretário
de Estado Lincoln Gordon,
que prometeu definir a si-
tuação "o mais rápido pos-
sivel".

Nenhum representante
norte-americano assistiu às
duas reuniões de emergên-
cia convocadas pelos dele-
gados latino-americanos que
se reuniram na Embaixada
do Brasil para coordenar
uma ação comum contra o

que chamam de "política cie
esmolas".

TEMOR

Muitos observadores nor-
te-americanos admitem que
a situação em Montevidéu,
do ponto-de-vista do des-
gaste político, é extrema-
mente delicada para os Es-
tados Unidos. Acham que
tanto o- Departamento de
Estado como os assessores
do Presidente-Johnson ja-
mais pensaram na possibi-
lidade de que a ajuda pe-
dida ao Congresso irritaria
de tal forma os latino-ame-
ricanos.

— Alguns países — acres-
contaram — estão fazendo

tempestade em copo d'ãgua,
pois realmente nada há de
grave. No máximo, existe
um mal entendido que será,
desfeito se os delegados la-
tino-americanos aceitarem
uma explicação formal do
Governo norte-americano.

Os porta-vozes do Govêr-
no uruguaio negaram-se a
fazer comentários sóbre o
incidente, apontado como o
mais grave desde a crise
provocada durante a Con-
ferência Interamericana da
CIES em Washington, no
ano passado, quando os
EUA se recusaram a'aceitar
a exigência latino-america-
na visando a reformulação
da ajuda externa ao hemis-
ferio 'i

Herrera elogia ajuda de Johnson
Washington (UPI-JB) — O

Presidente do Banco Intera-
merleano de Desenvolvimento
(BID), Felipe Herrera, quall-
íicou de "importante e oportu-
no" o novo plano de auxílio à
América Latina proposto pelo^
Presideiite Johnson, mas de-
ciarou compreender o descon-
tentamento de alguns paises
latino-americanos a respeito
do montante reduzido da ajuda.

A América Latina necessita
de assistência externa muito
mais ampla, afirmou Herrera
em entrevista coletiva, acres-
centando que há também ne-
cessidade de mais capital local
e que o futuro do comércio ex-
terior não é muito promissor
para a América Latina.

Despachos de Montevidéu, on-
de representantes de 18 paf-
ses do Hemisfério preparam o
temário da conferência dos
Presidentes, a ser realizada de
12 a 14 de abril próximo, em
Punta dei Este, noticiavam ha-
ver certo descontentamento em
íace da comunicação do Pre-
sidente Johnson de que se pro-
põe a aumentar a assistência à
América Latina em cerca de
um bilhão e meio de dólares,
nos próximos cinco anos:

O Presidente do BID ressal-
tou que nos últimos cinco anos,
o índice médio de formação de
capital, na América Latina, foi
dc cerca de 12 por cento do
produto nacional bruto. Her-
rera acrescentou que um país

em desenvolvimento deve ter
no mínimo 20 a 25 por cento
em novas inversões locais, por
ano.

Quanto à situação do comer-
cio exterior latino-americano,
Herrera declarou que o futuro
se mostra pouco promissor e
que provavelmente os países
que constituem a América La-
tina se verão forçados a de-
pender de suas próprias solu-
ções. As duas principais, acres-
centou, são a diversificação das
exportações e a formação de
um mercado comum.

O Presidente do BID decla-
rou que a idéia do mercado co-
mum é muito complicada e
que levará anos para entrar
em perfeito funcionamento.

A aliança e o progresso
Luís Edgar de Andrade

Editor Internacional

Faltam poucos minutos para meia-
noite na América Latina, costumava dizer
o finado Presidente Kennedy. No dia 13
de março de 1961, recebendo na Casa Bran-
ca o corpo diplomático latino-americano,
êle propôs um vasto plano de dez anos pára
o Continente, "um plano destinado a trans-
formar a década de 1960 em uma década
de progresso democrático". Duiwite a reu-
nião de Punta iei Este no mês de agosto
seguinte, quando a Aliança para o Pro-
gresso tomou corpo, os Estados Unidos se
comprometeram a proporcionar em dez
anos uma ajuda de 20 bilhões de dólares
à América Latina, dos quais dez bilhões fi-
cariam a cargo dos Governos da Europa
Ocidental.

Seis anos depois em que pé se encon-
tra o generoso programa de Kennedy? A
Europa não atendeu ao convite para par-
ticipar do programa multilateral de ajuda.
Quanto aos Estados Unidos, eles têm for-
necido anualmente um bilhão de' dólares,
segundo as estatísticas, mas nesse montan-
te apenas 400 milhões representam em-

préstimos de desenvolvimento, o restante
consistindo em remessas de excedentes de
alimentos e empréstimos comerciais do Ex-

port-Import Bank. A taxa prevista de crês-
cimento econômeio, 2,5 por cento anuais
per capita, não foi atingida no Hemisfério.

Comemorando o sexto aniversário do
famoso discurso de seu antecessor, o Presi-
dente Johnson enviou, segunda-feira, uma
mensagem ao Congresso propondo um au-
mento anual de 300 milhões de dólares, du-
rante cinco a?ios, na ajuda global à Amé-
rica Latina. Esta iniciativa, cuja aprovação
ainda depende dos congressistas, decepcio-
nou os delegados do Continente que se reu-
nem em Montevidéu para preparar a pró-
xima conferência de cúpula. Em ves disso,

eles esperavam medidas eficazes no sen-
tido da estabilização dos preços das mate-
rias-primas e uma eliminação gradual das
barreiras alfandegárias às nossas expor-
tações.

O que o Presidente Johnson concede
por ano a êste Continente de 230 milhões ¦
de habitantes eqüivale à despesa ãe uma
quinzena na guerra do Vietname. Quinze
anes atrás, os Estados Unidos contribuíam
para o desenvolvimento econômico do Ter-
ceiro Mundo co7ti dez por cento de seu or-

çamento federal e dois por cento ãe seu

produto nacional bruto. Para enfrentar as
necessidades muito maiores desta dècadan
eles cooperam com apenas três por cento
ãe seu orçamento federal e meio por cen-
to do produto nacional bruto. Trata-se de
um esforço proporcionalmente bem menor
do que o realizado pela França, a Alemã- \
nha Federal e a Grã-Bretanha.

Em tais condições, compreende-se que ,
a Aliança para o Progresso não tenha sus- jj
tado a onda' de golpes militares no Conti-
nente. O Presidente Kennedy tinha como ¦'.

meta "a busca da dignidade e ãa liberdadej
áo homem". De 1961 para cá, entretanto,,
governos constituídos foram derrubados na
Argentina, na Bolívia, no Brasil, no Equa-,
dor, em Salvador, na Guatemala, em Hon-:
duras e na República Dominicana.

Aqueles poucos minutos para meia-nol-i
te, que preocupavam o falecido Presidentes
estão-se esgotando. As mudanças não vie-í
ram. Dai porque o Senador Robert Kennedy]
adverte os americanos: "Uma revolução es-v
tá a caminho — uma revolução que será}

pacifica, se formos bastante prudentes; pieJ^
dosa, se tivermos cuidado suficiente; bejm
sucedida, se formos bastante felizes; mas
-uma revolução que virá, queiramos ou 7t<I$

queiramos."



. fjttsv >>'í*

10 — í._ Cad., Jornal do Brasil, quinta-feira, 16-3-67

Informe JB
Agricultura

Uma das tarefas mais urgentes do
novo Governo é sem dúvida a que se
refere à âinamização das questões re-
latlvas à agricultura, de que tanto se
fala neste País, há tantos anos, sem o
cuidado de equipar a administração de
um mecanismo realmente eficiente para
o cumprimento de sua missão.

Assumindo o Governo ontem, e co*
meçando a trabalhar hoje, o Marechal
Costa e Silva tem uma excelente opor-
tunidade para inaugurar uma fase em
que o Ministério da Agricultura tenha
realmente sob o seu comando a decisão
dos problemas' que diariamente lhe sáo
postos.

Da maneira como funciona hoje o
Ministério da Agricultura,, não admira
que seja o órgão inoperante que é, in-
vulnerável às melhores gestões ou boas
intenções.

Poucos se dão conta, mas o fato ê•jue o Ministério da Agricultura não tem
issento no Conselho Monetário Nacio-
nal, e é o Conselho que decide sobre o
volume da aplicação de recursos da po-
litica de preços mínimos, peça básica ao
desenvolvimento de uma agricultura
saudável e remuneradora.

No que se refere ao crédito rural, o
Ministério da Agricultura não está me-
lhor situado: quem resolve tudo é outra
vez o Conselho (quanto ao volume glo-
bal de inversões) ou o Banco Central
(quanto às áreas em que as inversões
serão feitas).

Se lembrarmos que o Ministro da
Agricultura praticamente não dá uma
palavra sobre açúcar e café, que depen-
dem basicamente das áreas monetária
e financeira, temos que não haverá
muita coisa para o Sr. Ivo Arzua fazer
no seu ministério. s

Quando se fala de preço minimo, o
problema é da Comissão de Financia-
mento da Produção; quando se trata de
abastecimento, é preciso ouvir a SUNAB
— ea COBAL, a CIBRAZEM, dezenas de
outras siglas.

Cumpre, portanto, para começar,
corrigir esses erros. Do contrário, perde-
se a embalagem e o Sr. Ivo Arzua, por
mais competente quo seja, ficará inape-
làvelmentè reduzido a tratar apenas de
abóboras e hortaliças.

O Presidente Costa e Silva, que tan-
tas vezes revelou a sua profunda preo-
cupação com os problemas do abaste-
cimento abundante e barato, deve levar
em consideração estes fatos, se quiser
cobrar depois ao seu Ministro da Agri-
cultura os resultados que todos espe-
ramos.

Boa impressão

Causou excelente impressão o tom
generoso do discurso de posse do Maré-
chal Costa e Silva.

O discurso foi montado pelo Pro-
fessor Abgar Renault, que durante a
campanha esteve sempre entre os prin-
cipais colaboradores do novo Presidente
da República.

O Sr. Abgar Renault, aliás, deverá
ocupar destacada posição no Governo.

Engenharia nacional . -
. Ao assumir a Presidência do Insti-

tuto de Engenharia de São Paulo, o en-
genheiro Henry Maksoud fêz a defesa
da engenharia e da tecnologia nacionais,
criticando a contratação desnecessária
ãe técnicos estrangeiros tanto para tra-
balhos de consultoria como para prepa-ração de projetos, fiscalização e execução
de obras.

Entende 'o Sr. Maksoud que a enge-
nharia brasileira já atingiu o mais alto
gabarito técnico e que está em condições,
qualitativamente, de atender às exigên-
cias do.nosso desenvolvimento, inclusive
no campo industrial.

Criticou também o Estado por não
formar equipes técnicas de elevado pa-
drão, permitindo a evasão do melhor
pessoal por via do baixo salário e do
inadequado aproveitamento.

O engenheiro Maksoud revelou, com
dados bastante expressivos, o déficit de
engenheiros e assemelhados no País, que
só em São Paulo, na altura de 1975, se-
rá de 18 mil.

No Brasil, atualmente, há um enge-
nheiro para cada 3 300 habitantes, quan-
do essa relação é de 1 para 240 nos
Estados Unidos, e de 1 para 300 nà União
Soviética e de 1 para 400 no Chile.

Eficiência

Com uma eficiência certamente
digna de registro, a Companhia Tele-
fônica instalou ontem um novo poste na
Rua General Venâncio Torres, substi-
tuindo o outro, que ameaçava a segu-
rança dos pedestres e foi denunciado
aqui no último domingo.

Bom seria estender essa eficiência
às ligações para Brasília. Ontem, depois
de esperar pelo menos cinco minutos por
uma chamada, um cidadão teve o seu
telefonema subitamente interrompido —
e quando chamou outra vez a telefonis-
ta, para restabelecer o circuito, não ha-
via linha.

É menos difícil falar para Londres.

Mais um

Consertado o poste que periclitava
na Rua General Venâncio Flores, surge
agora mais um, que não fica perto da
casa de Fernando Sabino, Rubem Bra-
gá, José Carlos Oliveira ou qualquer ou-
tro cronista, mas do leitor Onofre Néri.
Fica o dito poste na Rua Júlio de Cas-
tilhos, defronte do número 33.

Recibo

Poucos terão entendido, no discurso
de ontem do Marechal Castelo Branco,
a amarga alusão à "rendição da guarda"expressão com que há algum tempo
se qualificou a cerimônia de transmissão
do poder.

O autor da expressão foi o jornalistae hoje deputado — Hermano Alves,
que assim entra na história com um dos
maiores recibos de que se tem noticia.

Boatos
Vários boatos persistentes, que resis-

tiram com a maior tranqüilidade a de-
zenas de desmentidos oficiais e oficiosos
nos últimos doze meses foram ontem de-
flnitivamente enterrados. Entre eles, o
de que o Marechal' Costa e Silva não to-
maria posse e o de que seriam suspen-
sos os direitos políticos do Sr. Carlos
Lacerda.

Racionamento
Hora do. racionamento, em Copaca-

bana: o cineasta sueco. Ame Sucksdorff,
tendo que ir à rua, desceu as escadas do
seu edificio trazendo na mão uma lan-
terna; um flash-light comum e sem ne-
nhum mistério.

Mal tinha dado alguns passos, viu
que alguém o interpelava. Era um poli-
ciai:

Que é isso aí?
Isso o quê? É uma lantena, res-

pondeu espantado Sucksdorff. .
Nâo pode não. Lanterna aqui só

quem pode usar é o Polícia, ouviu? Se
aparecer outra vez com ela por aqui eu
tomo...

No dia seguinte, ainda perplexo, o cl-
neasta contava o estranho episódio a um
amigo brasileiro, pedindo-lhe as suas lu-
zes:

— Do you think this is right?

Lance-livre

n
m

Será amanhã, e náo hoje, às I6h, no
salfio nobre do Ministério da Fazenda, t, ce-rimónia âe transmissão de cargo do Sr. Ro-
berto Campos.

A propósito: o 8r. Roberto Campos será
homenageado amanhã, no restaurante daMesbla, com um almfiço promovido pelo Jor-nalista Sérgio Figueiredo:

O Deputado Lopo Coelho teve que íal-tar & posse do Marechal Costa e Silva.
Quando havia passagens disponíveis e atétempo para ir de automóvel, o Sr. LopoCoelho não tinha acomodações em Brasília.As vésperas da posse, o Marechal Dutra sou-b8 da dificuldade e ofereceu o seu aparta-mento •— mas já então não havia mais.lu-
gares vagos nos aviões.
9 O Ministro Macedo Soares parece dis-
posto a adotar uma atitude inflexível em -
relação ao preenchimento dos cargos de eua
jurisdição, não abrindo mão'do critério de
nomear apenas técnicos, e desvinculados das
atividades dos órgãos a que se destinam.
Diante disto, fica insustentável fc posição dos
uslneiros nordestinos, que desejam ter um
representante ceu na direção do IAA.

A revista Manchete inaugura amanhã,
com um coquetel, as novas instalações de suasucursal em Belo Horizonte, decorada commóveis da OCA.

Começaram no Teatro Popular da Gua»
nabara os ensaios de Os 7 Gatlnhos, de Nél-eon Rodrigues, que serA estreada na pri-meira quinzena de abril na nova fase doTeatro Miguel Lemos.

O Senador Vasconcelos Torres podacomparecer i recepção de posse do Presi-dente Costa e Silva com mais uma conde-coração presa à sua casaca: ontem pela ma-nhã, na Casa Militar da Presidência da Re-
pública, o Ministro Ademar de Queirós con-decorou-o com a Medalha do Pacificador.

O caricaturista Alvaro Cotrim (Alvarus)faz pesquisas na Biblioteca Nacional sobrea imprensa galante no Rio de Janeiro.

No próximo dia 22, às 21h, Fátima Ar-
qultéturãe Interiores (Rüa Domingos Fer-
reira, 221-B) e o JORNAL DO BRASIL en-
tregam os prêmios do Concurso de IVrtogra-
fias para Amadores JB-Kodak.

Reinaugura-se hoje, às 22h, a Galeria
Giro, da Rua Francisco Sá, 35, sobreloja 201,
que esteve fechada em Janeiro tf fevereiro.
A reabertura é com uma exposição de Lucl
Calenda, recém-chegada dos Estados Unidos.
Vernissage com drinques.

Por falar em drinques: Jeff Thomas ficou
profundamente sensibilizado com as catego-
rlzadas presenças registradas no lançamento
de seu best-Seller, Honf-Konf Confidential,
dedicado a Liz (Ho is Liz?). Estiveram noPanorama Palace Hotel, de fato, algumas das
mais representativas figuras que circulam
nesta e noutras cidades do mundo — inclu-
sive o Embaixador de Sua Majestade Brita-
niea e Lady John Russell o Embaixador doIrã, deputados, senadores e outras pessoas
gradas. Mais de cem livros foram imediata-
mente vendidos, è Jeff Thomas só não ficouna maior felicidade para não descompor afleuma que 'faz questão de preservar. Olivro, lançado com capa funcional (pode serimediatamente editado em inglês e em chi-nês), é da Livraria Freitas Bastos, tem mui-tas ilustrações e algumas revelações sur-
preendentes. Orelha descomunal de Stanis-
law Ponte Preta e prefácio de Nina Chaves.

O editor Alfredo Knopf almoçou ontemna José Olímpio, em companhia de Viana
Moog, da Diretora Cultural da USAID noBrasil, Sra. Alice Palmer, escritores e Jorna-listas.

A explicação dada ontem pela Rio Light
sobre os enganos nas contas de luz dos ca-
rlocas é de arder, como diriam os lisboetas.
Segundo o Diretor da Divisão d<3 Contas, os
aumentos devem-se aos relógios quebrados e
aos enganos dos funcionários encarregados
dos cálculos. Então está tudo explicado.

COLTED libera os primeiros
60 mil pedidos de livros
de 300 bibliotecas do MEC

A Comissão do Livro Técnico e do Livro Didático —
COLTED — liberou esta semana os primeiros 60 mil pe-
didos de livros, selecionados para o ensino comercial pelo
Ministério da Educação,. destinados à formação de 300 bi-
bliotecas a serem distribuídas para os colégios de ensino
comercial, de acordo com a seleção de títulos feita pelo
Diretor do Ensino Comercial do MEC, Professor Lafaiete
Belfort Garcia.

Este primeiro pedido faz parte do plano de distribui-
ção gratuita pela COLTED de 51 milhões de" exemplares
de livros para os níveis primário, médio e superior, con-
tando para a execução desse programa com a dotação de
NCr$ 75 milhões (75 bilhões de cruzeiros antigos).
PLANO NACIONAL

A campanha tíe distribuição
gratuita) de livros didáticos, de
ãcõrdo com o convênio firma-
do pelo Ministério dá Educa-
ção e a USAID-Brasil, é tida
como de grande significado pa-
ra o atendimento das necessi-
dades educacionais da popula-
ção brasileira. O plano, de ca-
ráter nacional, será executa-
do em três anos e pretende
proporcionar substancial au-
mento no número de livros dis-
poriíveis nos níveis primários,
médio e superior. \

Na primeira fase, de inicio
Imediato, a COLTKD estará
distribuindo em todo ò^territó-
rio nacional as seguintes bl-
bliotecas: nível primário — seis
mil bibliotecas num total de
1,8 milhões de livros; nível mé-
dio — 1475 bibliotecas num to-
tal òe dois milhões e 443 mU
livros — e nível superior —

530 bibliotecas num total da
106 mil livros.

COMERCIAL

O Ensino Comercial, segundo
Informou a COLTED, por ter
sido o primeiro a apresentar a
seleção de títulos, receberá de
imediato 60 mil dos 120 mil
livros propostos, sendo o res-
tante entregue numa segunda
fsse. Informou ainda que, logo
que sejam recebidas as outras
relações do ensino agrícola, se-
cundário, industrial, superior e
militar, os pedidos serão enca-
minhados aos editores para dis-
tribuição às várias bibliotecas
a que se destinam. Na forma-
ção destas bibliotecas ei COL-
TED prevê também para co-
légios do interior, que não pos-
suam serviço organizado; o en-
vio de estantes, além de todo
material necessário para a ins-
talação das referidas bibliotecas.

Escola de Samba Unidos de
Padre Miguel pode perder sua
sede por causa de uma ação

A Escola de Samba Unidos de Padre Miguel esta amea-
cada de perder sua sede na Rua Mesquita, 8, no próximo
sábado por força de uma ação movida pelo Sr: Felipe Au-
gusto Pinto, que se diz proprietário do terreno, e segundo
seu Presidente, Sr. Benedito Rosa de Almeida, todo o pro-
cesso correu à revelia na 6.a Vara Cível.

Afirmou que os integrantes da escola resistirão ao
mandado, pois ela possui um recibo do terreno, assinado
por um Sr. Valdomlro, que se dizia proprietário, datado de
1958. Os dirigentes da escola estiveram ontem no Palácio
Guanabara para pedir aos assessores do Sr. Negrão de
Lima a sustação do despejo, mas não foram recebidos.
AÇÃO NA CALADA

O Sr. Benedito Rosa de Al-
meida afirmou ao JORNAL DO
BRASIL que todo o processo
foi feito sem o mínimo conlie-
cimento dos dirigentes da esco-
la, que só ficaram a par da"traição" anteontem, por inter-
médio do Administrador da
XVII Região Administrativa,
Sr.'Hugo de Queirós'. * Disse que
nos últimos meses foram fei-
tas várias obras na sede, esti-
mada em mais de NCr$ 5 000,00
(cinco milhões de cruzeiros an-
tigos). ,

Esclareceu que o Sr. Felipe
Augusto Pinto é o mesmo que
há algum tempo queria se in-
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titular dono do Morro do Bo-
rei, "de onde saiu corrido pe-los seus moradores, ficando pro-vado mais tarde que o terreno
pertencia ao lÇstado".

Os dirigentes da escola espe-
ram que as autoridades impe-
çam "mais esse arbítrio do gri-
Iheiro", mesmo porque a Uni-
dos de Padre Miguel já é con-
siderada de utilidade pública'
pelo Deçreto-Lei 953^ de 17 de
novembro de 1959.

Esclareceu que cerca dc 30
famílias residentes nos terrenos
vizinhos ã escola se encontram
na mesma situação, pois tam-
bém foram surpreendidas e náo
têm para onde ir.

Zimmermann
será Cidadão
do Rio dia 21

O Sr. Erwin Zimmermann,
que é membro atuante do Re-
armamento Moral, receberá o
título tíe Cidadão do Rio de Ja-
toelro, que lhe foi dado pela As-
sembléia Legislativa por suges-
tão do Deputado Francisco da
Gama Lima, em cerimônia mar-
cada para as 20h45m do.dia 21,
mo Teatro Municipal.

O novo Cidadão do Rio é sui-
ço de nascimento e emigrou pa-
ra o Brasil em 1928, tendo tra-
'balhado em Maceió e Gara-
nthuns, e depois de um período
oe aperfeiçoamento na Europa
voltou para introduzir o Siste-
ma Ruf de Contabilidade no
Rio, sendo hoje um dos direto-
res da Organização Ruf S. A.
Além de empresário, 6 ligado a
movimentos de civismo e ação
comunitária.

O Sr. Erwin Zimmermann
nasceu em 14 de fevereiro do
1910 em Zurique, onde se espe-
cializou. em contabilidade..*.
Quando velo para o Brasil, em
1928, trabalhou na firma Disti-
ker & Cia. Ltda., e depois foi
ipara Londres fazer um curso-•de aperfeiçoamento. Desde 1935
trabalha com o sistema Ruf de
Contabilidade, sendo eleito em
1951 um dos diretores da firma.

Murilo Vale
em Luanda
novamente

LuaüMla (UPI-JB) — Retor-
nou ontem a Luanda o Almi-
rante Murilo V-ale e Silva, Co-
nnandantç.da Força Naval bra-
íiileira que, de 7 a 10 de íeverei-
ro, visitou Angola. O Almirante
«a esposa foram esperados is.
saída do avião pelo Governa-
dor-Geral de Angola, Tenente-
Coronel Rebocho Vaz, e pelo
Comandante das Forças Anna-
das da Província, General Ama-
deu Soares Pereira.

O Almirante Murilo Vaz e
Silva manifestou à imprensa a
maior satisfação por se encon-
irar novamente em Luanda. A
cerimônia de entrega das con-
decorações com que o Marechal
Castelo Branco agraciou o Te-
nente-Coronel Rebooho Vaz •
outras autoridades portuguesas
de Anaola, realiza-se hoje no
Consulado do Brasil em Lu-
anda.

RFF INAUGURA OBRAS QUE VÃO
BENEFICIAR ECONOMIA NACIONAL

A entrega dos primeiros 320
apartamentos do Conjunto Re-
sidencial dos Ferroviários em
Engenho de Dentro, a inau-
guração da ligação ferrovia-
ria norte-sul do pais através
do "ferry-boat" sobre o Rio
São j Francisco entre Alagoas e
Sergipe e também a inaugura-
ção da grande oficina dlesel
da Estrada de Ferro Leopoldi-
na, em Praia Formosa, foram
apontadas pslo presidente Hé-
lio Bento de Oliveira Mello,
da Rede Ferroviária Federal,
como resultados que ss desta-
cam nas últimas atividades
desenvolvidas pelo setor ferro-
viário. A estes fatos o presi-
dente da RFFSA. acrescenta,
também, pela sua importância
na economia nacional, a che-
gada ao porto do Rio de Ja-
neiro das primeiras 4 locomo-
tivas de 2.800 HP, de um to-
tal de 49, adquiridas pela Rê-
de e destinadas à Central do
Brasil para reforço do trans-
porte de minério do Vale do
Paraopeba e Incremento de
sua exportação.

CONJUNTO FERROVIÁRIO

A Rede Ferroviária Federal
iniciou, èm cerimônia realiza-
da no dia 13 do corrente e que
contou com a presença ds sua
direção, do Administrador Re-
gíonal do Méier, da Direção
da Caixa Econômica Federal
do Rio de Janeiro e de outras
autoridades, a entrega aos fer-
roviários da E. F. Central do
Brasil, de 320 apartamentos
localizados nos blocos 5, 6 e
11, do Conjunto Residencial
do Engenho de Dentro.

As obras do referido Con-
junto íoram executadas com
financiamento da Caixa Eco-
nomica Federal, sob a adml-
nistração, a partir de 26 de
outubro de 1966, da Urbani-
zadora Ferroviária S/A que,
para concluir as 320 unidades
habitacionais no prazo deter-
minado pela Rede, teve que
realizar um grande esforço e
empregar substanciais recur-
sos próprios.

Os apartamentos que estão
sendo entregues aos ferrovia-
rios dispõem de todos os ser-
viços essenciais e seu acaba-
mento é bem superior ao nor-
mal em construções similares.;

O preço estimado de cada
unidade habitacional, em va-
lôres de março de 1967, será
amortizado em prestações
mensais que correspondem a
menos de um terço do valor
de um aluguel.

Por outro lado, foram toma-
das todas as medidas necessá-
rias para a obtenção de novo
financiamento destinado ' à
conclusão de mais 1.107 uni-
dades habitacionais existentes
no Conjunto.

A atual Direção da Rede
Ferroviária Federal, com esta
realização, com a entrega au-
teriòrmantè feita de 150 casas
era Divinópolis (M.G.) e com
os planos em andamento de
venda aos ferroviários de imó-
veis desnecessários aos serviços
das estradas e de construção
de novas residências, com íi-
nanciamento do Banco Nacio-
nal de Habitação, demonstrou,
cabalmente, a importância que
deu á solução do problema.

NOVA OFICINA

A direção da Rede Ferrovia-
ria Federal inaugurou, no dia
13 último, a oficina diesel da
Estrada de Ferro Leopoldina,
considerada a mais bem mon-
tada e aparelhada tío país.

Localizada em Praia Formo-
sa, ao lado da estação de car-
gas, a nova unidade tem capa-,
cidade para, num turno diá-
rio de 8 horas, atender a um
parque de tração de 200 loco-
motivas, ocupando uma área

coberta de 8.500 m2, onde fo-
ram consumidos cerca de 8,000
ni3 de concreto armado. Mar-
co do nosso desenvolvimento
ferroviário, a oficina elimina
todas as deficiências até en-
tão existentes nos setores de
manutenção e reparação de
suas atuais locomotivas diesel
e poderá atender a todo o seu
parque de tração quando com-
pletada a sua dieselização.

NOVAS LOCOMOTIVAS

Foram descarregadas, no"pier" da Praça Mauá, as pri-
meiras . 4 locomotivas diesel-
elétricas, de um total de 49,
adquiridas pela Rede Ferro-
viária Federal. Destinam-se
ao reforço de transporte de
minério da Estrada de Ferro
Central dò Brasil. Até o ílm
deste mês, chegarão mais 12
locomotivas e até maio será
recebida toda a encomenda.
Com a incorporação dessas
unidades (45 de 2.800 HP e 4
de 3.000 HP), a Central estará
em condições de elevar a ex-
portação de minérios proce-
dentes do Vale do Paraopeba,
de 3 mil para 4.500 toneladas
anuais pelo porto do Rio de
Janeiro. Esse incremento au-
mentará a receita da ferrovia
em cerca de 10 bilhões de cru-
zeiros antigos por ano.

LIGAÇÃO NORTE-SUL

Com a presença do presi-
dente da Rede Ferroviária Fe-
deral, diretores da Empresa e
das Estradas de Ferro interes-
sadas, Rede Ferroviária do
Nordeste e Leste Brasileiro,
íoi inaugurado o serviço de"ferry-boat", que estabelece a
ligação ferroviária norte-sul
do país, afastando o obstáculo
à conexão daquelas duas Es-
tradas, o Rio São Francisco.

A inauguração se deu na ci-
dade de Própria, em Sergipe,
onde as pontas dos trilhos da
Leste Brasileiro terminam. Na
outra margem do Rio, está o
ponto terminal da Rede Fer-
roviária do Nordeste, em Pôr-
to Real do Colégio, Alagoas.;
A ponte móvel inaugurada pe-
la RFFSA satisfaz plenamente
as condições de tráfego • de
circulação de mercadorias, en-
tre o Norte e o Sui do país. j

BENEFICIADA A INDUSTRIA TÊXTIL BRASILEIRA COM
A IMPORTAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE
ORIGEM E PROCEDÊNCIA DOS EE. UU. DA AMÉRICA.

'¦'¦ *^!I-Mh____________________________I ' s*W . * __^_______j___^__^____l_________________riÉ_í"

Foi assinado um contrato de financiamento entre
o BANCO DO BRASIL S.A. e a CIA. PROGRESSO IN-
DUSTRIAL DO BRASIL (FÁBRICA BANGU), em cerimõ-
nia realizada no gabinete do Sr. Diretor da Carteira
de Crédito Agrícola e Industrial — Setor Industrial.

O empréstimo foi concedido com recursos origi-
nários da A.I.D. — Agência Internacional para o De-
senvolvimento — que por intermédio do FUNAGRI
(Fundo Nacional para Agricultura e Indústria) foram
repassados ao BANCO DO BRASIL — CREAI, para im-
portação de bens de origem e procedência dos Esta-
dos Unidos da América.

A solenidade contou com a presença do Dr. Nes-
tor Josr — Diretor da CREAI — Setor Industrial, Mr.
Marvin C. Mc Fealers, — Chefe do Setor de Indústria

e Empresa Privada da A.I.D. — doj Diretorei que re-
presentaram a CIA. PROGRESSO INDUSTRIAL DO BRA-
SIL, Dr_. Guilherme da Silveira Filho e José Vieira
Machado, do gerente da Agência Metropolitana de
Bangu Sr. Mario Ricart Erle, por onde foi conduzida
a operação e alios funcionários do nosso principal
estabelecimento bancário.

.0 crédito concedido, no valor de NCr$ 294.000
(duzentos e noventa e quatro mil cruzeiros novos)
representa a maior parcela dos custos de máquinas e
equipamentos, destinados ao aumento de produção da
mais importante indústria têxtil do Estado da Guana*
bara, fabricantes dos afamados TECIDOS BANGU mun-
díaimente conhecidos através de suas exportações.
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SPEAK ENGLISH FIUENTLY
AND WRITE IT CORRECTLY

CULTURA INGLESA
CURSOS DE INGLÊS

Principiantes e adiantados, juvenis (8 a 12 anos), Infantis, curso para
professores, conversação, cursos intensivos, laboratório áudio-visual, centro
oficial para exames da Universidade de Cambridge reconhecidos pelo Ministério
da Educação.

LOCAIS À SUA ESCOLHA:
MATRIZ: Av. Graça Aranha, 327 — Tel. 22-1835
FILIAIS: N

ESTADO DA GUANABARA:
COPACABANA: Av. Atlântica, 4228 - Tel.t 27-2218
JARDIM BOTÂNICO: Rua Jardim Botânico, 190 - Tel.: 26-9353
BOTAFOGO: Praia de Botafogo, .92 — Tel.: 25-9870
TIJUCA: Rua Almirante Cochrane, 17 — Tel.: 48-4606

. MÉIER: Rua Pedro de Carvalho, 61 — Tel.:. 49-4423
GOVERNADOR: Rua Capitão Barbosa, 685 (Cocotá) - Tel.: 96-1760
CAMPO GRANDE: Rua Cel. Agostinho, 101, Salas 21 • 215 —Tcl.: 94-0537

ESTADO DO RIO:
NITERÓI: Rua Otávio Carneiro, 23 (Icarafj — Tel.t 2-2811 /
PETRÓPOLIS: Praça Paulo Carneiro, 192. - Tel.: 2439
CAXIAS: Rua Conde de Porto Alegre, 291 — Tel.t 3037
BARRA DO PIRAÍ: Rua Teixeira Andrade, 202 — Tel.: 1066

DISTRITO FEDERAL:
BRASÍLIA: Av. W3-Q-3C - Lotes 1 a 4 - 2.° - Tel.: 2-7708

ESTADO DE MINAS GERAIS:
JUIZ DE FORA:' Galeria Pio X, 622 - S. 8 - Tel.: 622

Faça Quanto Antes a Sua Matrícula

SOCIEDADE BRASILEIRA DÊ CULTURA INGLESA
NOVAS TURMAS EM FORMAÇÃO
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Banheiro e cosinha miram
em Santa Teresa numa casa
em que moravam 12 famílias

Uin banheiro e parte da cozinha da casa n.° 21 da Rua
Santa Cristina, em Santa Teresa, ruíram ontem de ma-
nhã, trazendo problemas para as 22 famílias que moram
lá e na casa vizinha, n.° 19 (12 famílias na primeira, 10
na segunda), pois a Policia decidiu interditar o local até
que os engenheiros do Instituto de Geotécnica façam uma
vistoria completa no local.

Moradores da casa n.° 110 da Rua Santo Amaro, ou-
vindo o barulho e tomando conhecimento do desabamento,
ficaram assustados e telefonaram para a Polícia e o Corpo
de Bombeiros, a fim de solicitar uma vistoria, porque es-
tavam com medo, achando que alguma coisa podia acon-
tecer também com a sua casa.

três no 1." andar. No porão
mora também uma família.

Na caía n.° 21 as doze fami-
lias estão distribuídas em onze
quartos e um corredor "ao la-
do da escada".

A FALTA DE PROTEÇÃO

PERIGO

Se continuarem a cair as
paredes da casa n.° 21, o pré-
dio ao lado, de n.° 19, e a casa
des fundos — Rua Santo Ama-
ro, 110 — realmente poderão
ficar em perigo. Na Rua San-
ta Cristina, tanto a casa n.°. 19
como a de n.° 21 são constru-
ções antigas, de estuque e, se-
gundo declarações de um dos
moradores, "há muito tempo
que as paredes da parte de trás
ameaçam cair".

(Embora as casas da Rua
Santa Cristina não sejam
grandes — uma porta e duas
janelas para a rua — mora-
vam dez famílias no n.° 19 e
dGize no n.° 21, inclusive o
administrador da casa, Sr. Jo-
sé das Neves.

A casa n.° 19 tem seis quar-
tos no seu pavimento térreo e

BARRACO CAI

Em conseqüência das chuvas
de ontem, um barraco desabou1 à noite no Morro do Andarai,
não tendo porém causado viti-
mas.

Também em frente ao nú-
mero 62 da Rua Pinheiro Ma-
chado, perto do Palácio Gua-
nabara, um homem morreu
eletrocutado ao tocar num fio
de alta tensão que estava caí-
do. Os bombeiros atenderam
também à noite a um princi-
pio de incêndio, logo debelado,
no número 24 da Rua Chichor-
ro, no Catumbi.

Muro que matou crianças
não tinlui nem fundações \

O muro que desabou na ma-
drugada de ontem sobre a casa
n.° 200 da.Rua Salvador Rizzo,
em Inhaúma, matando três
crianças, não tinha sequer fun-
dação, e os moradores das ca-
sas vizinhas já previam de há
muito o desmoronamento, só
não comunicando o fato â XII
Administração Regional, por
temerem a interdição dos pré-
dios.

Isso foi dito por eles próprios
ao Administrador Regional, Sr.
Vilmar Palis, que ontem mes-
wio resolveu interditar as ca-
sas n.° 200 — que ruiu parcial-
mente — e n.° 190 e mais 13
barracas nos fundos, construí-
dos numa encosta muito ins-
tável, onde estava o muro de
tijolos, de três metros de al-
tura.

VISTORIA

Ontem os engenheiros da
3_II Região Administrativa fi-
sseram a vistoria do terreno e
hoje encaminharão o laudo ao
Administrador, que decidirá
£ôbi^^^etôrng_ou___ão__3os.mo-
radores aos seus barracos. Os,
moradores pernoitaram, cm
sua maioria, nas casas vizinhas,
e a área interditada foi guar-
dada durante toda a noite por
dois soldados da Polícia Mili-
tar.

O Administrador, Sr.- Vllmar*r
Palis, fêz ontem um apelo por

intermédio do JORNAL DO
BRASIL aos -moradores do
Méier, Inhaúma, Abolição, En-
cantado, Engenho de Dentro,
Jacaré, Pilares, Todos os San-
tos e Engenho da Rainha, para
que peçam à XII Administra-
ção Regional vistorias em to-
dos os prédios ou muros que
ameacem desabar "pois temos
uma equipe de engrenheiros es-
pecialmente para isso. Assim
todos estaráo evitando catas-
trofes como a de hoje. Já fi-
zemos um total de 174 vis-
torias".

A3 VÍTIMAS

Gandra, de sete anos, Kátla,
de cinco e Cássia, de quatro,
foram as três meninas que
morreram soterradas na casa
n.° 200 da Rua Salvador Rizzo.
Os dois irmãos mais novos,
William de 3, e' Carla, de 2
anos, sofreram contusões, as-
sim como sua mãe, Catarina
de Almeida.

Todos foram atendidos no
Hospital Salgado Pilho. O pai,
o portuário Carlito Adriano de
Almeida, que também estava
em casa, saiu fisicamente ileso,
mas sofreu violento abalo ner-
voso, estando em casa de pa-
rentes, na Rua Mateus Silva,
em Inhaúma. As crianças es-
tavam deitadas no chão, num
pequeno quarto próximo* .£' co-
zinha.

Dinamite já começou a
funcionar em Madureira

Duas das três pedras que
ameaçavam 20 barracos do
Morro do Sacramento, junto
ao Morro- de São José — de 50
e dez toneladas —, foram di-
namitadas ontem pela manhã
por operários de uma firma
particular contratada pelo Ins-
tituto de Geotécnica, que dei-
xaram para hoje, às 11 horas,
o tiro na maior e mais perigo-
sa, de cerca de 500 toneladas.

Ao contrário do que ocorreu
no Morro do Urubu, a Admi-
nistração Regional de Madu-
reira não encontrou qualquer
resistência das famílias que tl-
vèram que abandonar seus bar-
racos, pois a permissão para o
retorno lhes foi prometida pa-
ra hoje, logo após a dinamita-
ção da última pedra. Ontem,
todos dormiram em barracos
vizinhos, não interditados.

POLÍCIA A NOITE

Os soldados da Força Poli-
ciai do Estado não tiveram di-
fleuldade em convencer os mo-
radores a abandonar seus bar?
racos, pois garantiram que
guardariam o morro à noite, pa-
ra evitar prováveis saques. Da
Rua Sanatório, adjacente ao
morro, os favelados assistiram
ao primeiro tiro na pedra de
50 toneladas, às llhlOm. As
llh35m foi dinamitada a pedrade dez toneladas.

Os engenheiros do Instituto.
de Geotécnica não sabem ain-
da quantos tiros serão necessá-
rios para a dinamitação total
da pedra de 500 toneladas, mas
a previsão é de que o trabalho
estará totalmente concluído
ainda hoje. O Instituto inieia-
rá a seguir o trabalho de con-
Eolidação de outra grande pe-dra no Morro do Sacramento,
de 600 toneladas, que já está
calçada. Foi constatado, no
entanto, que sua base está sen-
do solapada pelas chuvas su-
cessivas. Os trabalhos de re-
forço do calçamento deverão
durar cerca de um mês.

AMEAÇA EM QUINTINO

Alegando que o Estado não
pode gastar multo dinheiro, "e
NCr$ 100 mil (100 milhões de
cruzeiros antigos) é uma quan-
tia bastante elevada", enge-
nheiros do Instituto de Geo-
técnica comunicaram aos mo-
radores da Rua Lemos Brito

que nada será feito para livra-
los da armeaça de gigantesca
pedra que ameaça rolar do
Morro Inácio Dias.

Os engenheiros, convocados
pelo comando do Corpo de
Bombeiros em Madureira, su-
biram o morro, constatando, a
ocorrência de numerosos des-•lisamentos em conseqüência
das chuvas. Chegaram a dizer
mesmo que a pedra é tuna das
que mais perigo oferece em to-
do o Estado, mas indicaram queo custo, da obra era "muito
elevado".

O Morro Inácio Dias não éhabitado, mas a pedra está na
direção da Rua Lemos Brito,
uma das maiores de Quintino,
já tendo se soltado em quasoum metro.'

NA TIJUCA

O Departamento de Estradas
de Rodagem e o Instituto deGeotécnica iniciaram ontem adestruição de uma pedra queameaçava desabar sóbre diver-sas casas de uma vila da RuaJosé Higino, 46, na Tijuca,cujos moradores foram retira-dos temporariamente, por mo-tivo de segurança.
_ O Coordenador das Regiões
Administrativas e Presidente
da Coordenação Central de
Defesa Civil do Estado, Sr.
Luís Campos Melo, uma das
poucas autoridades estaduais
presentes ontem no Pala-
cio Guanabara, informou
ainda que, apesar do ponto fa-
cultativo, o DER e'o Instituto
de Geotécnica realizaram tam-
bém os trabalhos de remoção
de uma barreira na Rua Santa
Cristina, em Santa Teresa.

PALÁCIO VAZIO
Por ter sido ponto facultati-

vo, o Palácio Guanabara per-
maneceu quase deserto ontem,
pois, além do Sr.. Luís Campos
Melo, apenas compareceram o
Chefe dá Casa Militar do Go-
vernador. Coronel Alcir Mlran-
da Pereira, seus subordinados
e alguns assessores do Sr. Ne-
grão de Lima.

O Chefe da Casa Civil, Sr.
Luis Alberto Bahia, limitoi]-se
a manter um contato telefôni-
co com o Palácio, para. des-
mentir uma notícia envolven-
do seu filho e saber se havia
ocorrido alguma coisa de anor-
mal no Estado.

Secretaria de Obras deu
folga geral aos plantões

Apesar do tempo chuvoso, a
Secretaria de Obras deu folga
ontem a todos os seus funcio-
nários, mão havendo sequer um
plantão para atender aos casos
de emergência, e até mesmo o
Secretário Paula Soares reco-
lheu-se à sua residência paraaproveitar o descanso do ponto
facultativo, comemorativo da
posse do novo Presidente da
República,
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Gotítraventores voltarão a
ação ostensiva hoje com
a cobertura de policiais

Um acordo entre a Polícia Civil e a Militar, tornado
possível com o já previsto afastamento da "grande amea-
ça", o Comandante da PM, Coronel Darci Lázaro, anun-
ciado em alguns setores, permitirá que os contraventores
voltem a agir ostensivamente hoje, garantidos pelo su-
porte de escalões superiores, segundo informaram ontem
fontes policiais.

Entre as notícias que circulavam ontem nos meios po-
lidais, estava a de que o Sr. Negrão de Lima, "há muito
tempo disposto a se livrar do Coronel Darci", indicado
para a PM pelo Marechal Castelo Branco, conseguira fi-
nalmente realizar seu desejo, lançando mão do artifício
de ordenar-lhe que combatesse a contravenção e o leno-
cínio, sabendo de antemão que êle iria fracassar, por ser
boicotado na corporação.

., , tf, 
*;'VÍ

O muro que caiu na Rua Salvador Rizzo, em Inhaúma, matando três irmãs dc 7, 5 e 4 anos, não linlia sequer fundações

Áustria já instruiu pedido Alunos de escolas oficuiis
de extradição de Stangl e interditadas freqüentarão
vai encaminhá-lo ao Brasi

A Procuradoria Geral do Ministério da Justiça da
Áustria concluiu no início da semana a instrução do pe-
dido de extradição do criminoso nazista Franz Stangl e
providenciou sua tradução para o português, a fim de en-
caminhá-lo ao' Governo brasileiro.

A Embaixada austríaca no Rio está na expectativa ds
que a documentação possa chegar pela mala diplomática
de hoje ou, mais provavelmente, na quinta-feira, da pró-
xiraa semana, para levá-la imediatamente ao Itamarati,
que a encaminhará ao Ministério da Justiça.

SEM PRESCRIÇÃO

Pcrta-voz da Embaixada eis-
se ao JORNAL DO BRASIL
que "o pedido de extradição vi-
rá devidamente instruído e do-
cumentado" de modo a não ha-
ver dúvida quanto a sua leglti-
midade. Explicou que, embora .
a lei especial que punia os cri-
mes cometidos pelo Nacional
Socialismo (nazismo) tenha ex-
pirado em 1957, os criminosos
daquela época passaram a ser
julgades do acordo com o Có-

digo Penal da Áustria, o qual
estipula, para os crimes mais
graves, a prescrição em 30 anos.
Assim, não poderá ser condena-
do à morte.

Além do mais, o Governo
austríaco vem elaborando
exaustiva documentação oficial
contra criminosos nazistas cujo
paradeiro sc desconhece, a fim
de que. quando encontrados ou
identificados, não deixem de
ser punido., por falta de provas.
E bem possível que Stangl seja
um desses.

Segundo informações obtidas na Secretaria de
Educação, os alunos das escolas oficiais que não es-
tiverem freqüentando as aulas em virtude das con-
dições precárias dos prédios deverão ser transferidos
para outros estabelecimentos do Estado, onde cursa-
rão o.terceiro turno.

Caso a Secretaria de Educação não consiga re-
solver a tempo a situação dos prédios interditados ou
ameaçados de interdição, há grandes possibilidadesde os estudantes freqüentarem aulas durante as
férias de julho e até mesmo as de dezembro, a fim
de compensar as aulas perdidas neste início de ano.

ESQUEMA DO BOICOTE

Fontes da Secretaria de Ss-
gurança sustentavam ontem
que a campanha promovida pe-
Ia PM para combater- o leno-
cínio e a contravenção foi ape-
nas "para inglês ver". Afir-
mam que o Coronel Alcrl Mi-
canda, da Polícia Militar, e
Chefe do Gabinete do Gover-
nador Negrão de Lima, já ha-
via entrado em contato com
oficiais da corporação, a fim
de articular o boicote à cam-
panha.

Segundo explicam, os inte-
grantes da Policia Militar pro-
cediam, nas blitzen às boates,
de forma a provocar protestos
dá imprensa, agindo delibera-
damente de forma, violenta.
Dêste tipo de comportamento
não estava a par, evidentemen-
te, o Coronel Darci Lázaro.

Também a. ação contra os
hotéis de exploração do leno-
cínio é explicada nestes têr-
anos. Segundo dizem, a série de
arbitrariedades cometidas pre-
nieditadíimente pela PM levou
as delegacias distritais a não
fazerem diversas autuações de.
casos considerados como fia-
grantes, desmoralizando a re-
pressão.

O boicote foi ainda mais in-
tenso, segundo as mesmas fon-
tes da Secretaria de Seguran-
ça, na campanha contra ps bi-
cheiras e book-makers, que, já
.prevenidos, tiveram apenas de
tomar certas precauções, evi-
tando trabalhar de forma os-
tensiva. Entendem que a di-
vulgação de uma lista com as
fortalezas © pontos em mira é
tuna prova de que a Policia

Militar não levava muito a sé-
rio a sua campanha.

GESTÕES

Afirmava-se ontem em vá-
rios setores da Polícia que o
Sr. Negrão de-Lima.promete-
ra fazer gestões junto ao Pre-
sidente Costa e Silva no sen-
tido de colocar no comando
da PM iun oficial da própria
corporação, como no tempo do
Governador Carlos Lacerda.
Esta promessa tranqüilizou os
integrantes da Polícia Militar,
que têm como certa a exonc-
ração do Coronel Darci Lá-
zaro.

Consta ainda que estas ges-
tões fazem parte do plano da
boicote ao Comandante da PM.
O Serviço de Relações Públi-
cas da corporação não prestou
nenhum esclarecimento sóbre o
assunto, limitando-se a dizer
que o Coronel Darei estava em
Brasília e que não havia qual-
quer novidade.

Na Secretaria de Segurança
por outro lado, informa-se ser
certa a permanência do Gene-
ral Dario Coelho em seu pôs-
to. Alguns não escondem a sua
alegria pelo fato de que "o
maior problema de todos — o
Comandante da PM — já es-
tá resolvido".

Acham, por isso — reconci-
liadas a Policia Civil e a Mi-
litar — que não haverá mais
razões para se consumarem as
mudanças de chefia anuncia-
das pelo General Dario Coe-
lho "mesmo porque isso daria
satisfação à imprensa, o que
o Secretário de maneira algu-
ma deseja".

Eníentl-ílos garantem que
STF não solta o nazista

São Paulo (Sucursal) — Os
estudiosos do nazismo e dos
crimes cometidos pelos alemães
durante a Segunda Guerra
Mundial, da colônia israelita
em São Paulo, apresentaram
ontem dois motivos para jus-
tificar sua crença de que o Su-
premo Tribunal" Federal não
concederá o habeas-corpus im-
petrado em favor do prisionel-
ro Franz Paul Stagl.

O primeiro desses argumen-
tos é o seguinte: A prescrição
das penas por crimes de ge-
nocidio, que antes abrangia 20
anos apenas, teve seu prazo
prorrogado por mais cinco
anos, ou seja, até 31 de depem-
bro de 1969, de acordo com lei
aprovada pelo parlamento ale-
mão.

MOVIMENTO NA ONU

Outro argumento apresenta-
do em defesa da tese é o se-
•guinte: há um movimento, na
ONU, para que os mandantes
ou executores dos assassinatos
em massa de judeus durante a
Segunda Guerra, não fiquem

sujeitos a limites de tempo pa-
ra a prescrição de suas penas.

Aliás, essas opiniões já fo-
ram transmitidas a alguns ad-
vogados criminaiistas que pos-
sam vir a ser procurados por
ex-prisioneiros dos campos de
concentração de Treblinka e
Sobidor, e que ainda não se
manifestaram, desde a prisão
de Franz Paul Stangl, com mê-
do de represálias.

Esses ex-prisioneiros ainda
acreditam na existência em
São Paulo de antigos nazistas.

CARTA DE CIB

Um outro informante da co-
lôhla israelita em São Paulo
revelou ontem que o Governa-
dor Abreu Sodré, há quase uma
semana, teria recebido uma
carta da Confederação Israeli-
ta do Brasil, onde a entidade"exprime sua alta apreciação
pela captura de Fraz Paul
Stangl c pela diligência com
que a Secretaria de Segurança
Pública e o DOPS trabalha-
ram na sua captura".

PAIS SE REÚNEM

Os pais das crianças ain-
da sem aulas deverão mar-
car uma reunião para esta
semana, a fim de debater
o problema, e, possivelmen-
te, segundo querem alguns,
iormar uma comissão para
apresentar queixas à Secre-
taria de Educação.

Acham que o Governo es-
tadual já deveria ter toma-
do providências, pois acre-
ditam que algumas escolas
ainda tèm vagas suficientes
para atender seus filhos. A
hipótese da freqüência a
cursos noturnos não é re-
cusada pelos pais, que di-

zem estar dispostos a acei-
tar qualquer coisa, "desde
que nossos filhos, apôs tan-
ta luta para conseguir a
matricula, possam estudar o
ano todo".

Alguns pais temem a si-
tuação da Escola pública
Francisco Manuel, no Gra-
jaú, que estaria, ameaçada
por uma grande barreira.
Alegam que a Secretaria de
Educação deveria interditar
a escola, "pelo menos até
que os engenheiros do Es-
tado confirmem realmente a
periculosidade da barreira e
nos tirem desta aflição que
sentimos cada vez que cho-
ve na Cidade".

Seção extinta faz falta
para localizar perdidos

Excedentes do Pedro ll
não serão prejudicados

Policial mineiro conta
como procurou Mengele

Os alunos excedentes do exa-
me de admissão do Colégio
Pedro II terão os 180 dias de
aulas previstos pela Loi de Di-
retrizes e Bases, segundo in-
formou ontem o Diretor da
Divisão de Ensino Técnico e
Secundário da Guanabara, Pro-
íessor Emílio Stein, explican-
do que no novo Colégio Prado
Júnior serão aproveitados os
períodos de férias.

Declarou que grande parte
dos excedentes de todas as es-
colas irá para o Colégio Pra-
do Júnior, que está sendo
construído nos terrenos do Ins-
tituto de Educação e terá 23
salas de aula com capacidade
de 40 alunos cada uma, sendo
possível o inicio das aulas nos
primeiros dias de maio.

O Colégio Prado Júnior, que
herdou o nome e a diretoria

da antiga escola noturna do
Instituto de Educação, deverá
aproveitar grande número de
excedentes das escolas públi-
cas da Guanabara. Seu pré-
dio começou a ser construído
em setembro do ano passado,
logo após a liberação da ver-
ba pelo Ministério da Educa-
ção, e já está quase pronto.

Os excedentes, segundo a de-
terminação do Diretor do En-
sino Técnico e Secundário, de-
verão fazer suas matrículas
até o dia 31 de março. Devem
ir com seus responsáveis e mu-
nidos dos documentos de pra-
xe. Serão aproveitados nos
primeiro e segundo turnos.
Como as aulas só começarão
em maio, parte das férias le-
tivas de julho será, cortada
para recuperar o atraso e de-
pois será aproveitado o final
do ano letivo.

Mais de três mil casos de de-
saparecimento por ano sem so-
lução — eis um dos problemas
trazidos pela extinção da Se-
ção de Capturas da Delegacia
de Vigilância, "que, bem ou
mal, prestava valioso auxílio
na localização de desapareci-
dos no Rio e em outros Esta-
dos", segundo dizem os poli-
ciais que nela serviram.

A extinção do órgão e a
transferência de suas «trlbul-
ções para as delegacias distri-
tais agravaram sensivelmente o
problema dos desaparecimen-
tos, pois, como esperar que se-
jam localizadas pessoas oujos
paradeiros são totalmente igno-
rados, se não são descobertos
sequer bandidos com endere-
ços bastante conhecidos?

TRAFICO

O desaparecimento de 209
moças em Copacabana, no ano
passado, dá bem a medida da
gravidade do problema. Mui-
tas dessas jovens, sabe-se, são
vitimas dos traficantes de mu-
lheres, que as seduzem para
mais tarde introduzi-las na
prostituição. Conduzidas para
São Paulo ou para o triângu-

lo mineiro, as moças são ne-
gociadas com as proprietárias
das casos de lenocínio.

Para que estas moças desa-
pareçam sem deixar qualquer
vestígio, os traficantes possuem
uma bem montada organização
de falsificação de documentos.
Em alguns casos, obtêm do-
cumentos "legais" em cartórios
do Estado do Rio. Quando a
moça é menor, registra-se ou-
tra idade; para que sua prós-
tituição não cause problemas,.
PRECARIEDADE

As comunicações de desapa-
recimento são hoje feitas às
delegacias distritais,, que, pelo
teletipo — em 50% dos casos
defeituoso, sem que- possa ser
reparado, por falta de verbas
—transmitem as informações
para Outros setores policiais.

Mas estas operações de bus-
ca quase sempre resultam in-
frutíferas, pois o interesse das
autoridades dificilmente se
manifesta. Quem quiser, as-
sim, localizar um parente ou
amigo desaparecido, fará me-
lhor se agir por conta pró-
pria, dispensando os serviços
da Policia.

Funcionários da Light no
Grajaú há^dia^eortânr

O Instituto de Geotécnica,
que agora adquiriu um helicóp-
tero para examinar as encostas
nos dias chuvosos, nâo funcio-
nou também, apesar da pro-
messa de utilizar o aparelho
diariamente, feita após o seu
primeiro vôo de inspeção sô-
bre os morros da Cidade, ante-
ontem.

Belo Horizonte (Sucursal )'—
O subinspetor Geraldo Santa-
na, da Polícia mineira, afir-
mou ao JORNAL DO BRASIL
que em março de 1961 cumpriu"diligências determtaadàs pelo
Delegado-Assistente do Secre-
tário da Segurança para loca-
lizar e prender o alemão Jo-
seph Mengele, tido como pes-
soa de péssimos antecedentes e
muito perigoso".

Disse o policial que locali-
zou " a pessoa indicada na
Cidade satélite de Sobradi-
nho, a 40 quilômetros de Bra-
sília, na casa do Sr. Jorge Ra-
chardeus, um dos muitos co-
lonos alemães que exploram as
terras da fazenda pertencente
ao Sr. Vernem de Paula, que,
pela pronúncia, me pareceu um
paulista".
A BUSCA.

O subinspetor Geral Santa-
na, que na época era investi-
gador matriculado com o nú-
mero 221, no relatório que di-
rigiu ao Delegado-Assistente
do Estado, Sr. Helvécio Aran-
tes, afirma que a "diligência
foi trabalhosa e cansativa, vis-
to o lugar indicado ficar a mais
de 40 quilômetros de Brasília",
mas que ali encontrou o "Sr.
Vernem de Paula, abastado fa-
zendeiro e o mais antigo mo-
radar daquela região, que me-
informou ser conhecedor de
todos os fatos que ali ocorrem
e que, a respeito do procurada
(Joseph Mengele), disse serem
sem fundamentos as informa-
ções, visto que por ali não pas-
sou em qualquer época; além
disso, já foi delegado de Poli-
cia, pelo que tomaria, as me-
didas necessárias, caso por ali
aparecesse alguma pessoa es-
tranha".

Afirma o investigador San-
tana em sua comunicação:

"Apurei ainda que a casa in-
dicada como refúgio do indi-
ciado é de tnn seu agregado
de nome Jorge Rachardeus,
que ali reside há mais de três
anos, mas a pessoa tomada co-
mo o citado alemão trata-se do
peruano Carlos Jarequi, com
30 anos de idade, que na épo-
ca, isto é, setembro e outubro
próximos passados de 1960, es-
tivera residindo na casa do Sr.
Jorge Rachardeus."

O SUSPEITO
"Procurei então — continua

— localizar o citado peruano,
que reside atualmente (isto em
1961) na Vargem Bonita, lotea*
mento rural do DAT, tendo co-
mo chefe o Sr. Paulo Felipe
Filho, no Distrito Federal,
constatando que o tipo e os
trajes usados por éle coincidem
perfeitamente com as informa-
ções levadas a esse gabinete".
Mas conclui afirmando: "Com
absoluta certeza tal elemento
por ali não passou, sendo tudo
um equivoco do informante."

Disse o subinspetor Geraldo
Santana que já faz muito tem-
po que "fiz esse serviço para
o Sr. Helvécio, mas me lembro
que antes de partir fiquei mais
de duas horas conversando a
portas fechadas com um judeu
que disse ter visto' em Sobra-
dinho, no mês de setembro de
1960, o famoso médico nazista
e me deu todos os detalhes
para sua localização."

Segundo o Sr. Santana, o seu
informante conhecia muito
bem o médico alemão, pois
tinha sido vítima de suas ex-
periências num campo de con-
centração de prisioneiros na
Polônia e disse ter passado vá-
rias horas por dia, durante me-
ses, no mesmo compartimento
de Joseph Mengele. • .

Estado do Rio inicia hoje
aulas do curso primário

Niterói (Sucursal) — Co-
meçam hoje as aulas nas
2 359 escolas primárias do
Estado do Rio, e na próxi-
ma segunda-feira estarão
funcionando mais oito es-
colas, que serão inaugura-
das nos Municípios de Nova
Friburgo e Volta Redonda
êste fim de semana pelo Se-
cretário de Educação, Sr.
Hélio Solon de Pontes.

Na próxima quarta-feira
as professoras aprovadas no
concurso de ingresso ao ma-
gistério, que escolherão na
véspera as vagas disponí-
veis nas doze regiões esco-
lares, deverão apresentar-se
em suas escolas, permitin-
do assim a organização de-
f initiva das turmas, conf or-

me informações da Secreta-
ria.

RECURSOS

As professoras que ttve-
rem reclamações sóbre' as
notas publicadas no Diário
Oficial devem entrar com
recurso na Secretaria de
Educação ainda esta sema-
na.

A escolha de vagas, no
próximo dia 21, será feita,
nas sedes das 12 regiões es-
colares: Barra Mansa, Bar-
ra do Pirai, Angra dos Reis,
Nova Iguaçu, Petrópolis, Ni-
térói, Araruama, Nova Fri-
burgo, Macaé, Santo Antô-
nio de Pádua, Campos e
Itaperuna.

a luz de 10 em 10 minutos
Moradores da Praça Edmundo Rego, no Grajaú,

denunciaram ao JORNAL DO BRASIL "a irrespon-
sabilidade dos funcionários da Rio Light" que há
três dias cortam a luz daquela área de dez em dez
minutos, no período compreendido entre as 18 e
22h30m, fato que vem causando sérios transtornos
aos que ali residem.

Informaram ainda que a interrupção da luz é
por apenas um minuto, antes do horário normal do
racionamento. Os moradores pedem providências
porque várias pessoas têm ficado presas nos eleva-
dores e "não há aparelho elétrico que resista a tais
cortes". _________________

Pais mineiros acham que
diretoras cobram demais

Belo Horizonte (Sucursal)
— Uma comissão de pais de
alunos dos grupos escolares
mais'centrais desta Capital vai
procurar o Secretário da Edu-
cação do Estado, a fim de pe-
dir-lhe providências contra o
que chamam de "abuso ou in-
compreensão das diretoras dos
estabelecimentos ¦ p r i m á r i os,
que estão exigindo de cada
aluno de NCr$ 20,00 (vinte mil
cruzeiros antigos) a NCrS 30,00
(trinta mil cruzeiros antigos)
para a compra de material es-
colar".

Argumentam os pais que"geralmente temos mais de um
filho no curso primário e.além
da compra do uniforme, sapa-

, tos, da condução, da merenda

e outras despesas, as diretoras
dos grupos teimam em impor
uma quantia fixa para aquisi-
ção de material escolar, one-
rando de tal maneira o orça-
mento de um pai de familia
que, somando tudo, gastará
mais de NCr$ 100,00 (cem mil
cruzeiros antigos) com cada fi-
lho no curso primário".

DEMAIS

Afirmam os pais de família
que, na verdade, o ensino é ti-
do como gratuito, mas acres-
centam que os fatos "desmen-
tem isso, porque, no final das
contas, acabamos pagando
quase a mesma coisa num co-
légio particular".

PRODUÇÃO

Niterói (Sucursal) — É de
30% aproximadamente o defi-
cit de produção no Estado do
Rio em conseqüência da crise
de energia que se registra na
área da CBEE (Niterói e mais
seis cidades), Baixada Flumi-
nense e Região Sul, segundo
informou o Presidente da Fe-
deração das Indústrias do Es-
tado do Rio de Janeiro, Depu-
tado Benedito Ursino de Oli-
veira Bastos.

Salientou o Presidente da
FIERJ que vem lutando para
solucionar o problema junto
à3 autoridades do Ministério

Policia quer
localizar umi
Silva Nobre

v
Quito (UPI — JB) — A

INTERPOL está procurando
localizar parentes de José
da Silva Nobre, português
naturalizado argentino, que
viveu alguns anos no Brasil.
O corpo de Silva Nobre per-
maneceu um ano sem ser
Identificado na Delegacia de
Policia de Santo Domingo
de Colorados, no Equador.

das Minas e Energia, sem ter,
no entanto, conseguido até o
momento qualquer coisa de
concreto, e que, somente em
telegramas, já enviou 15 dife-
rentes pedidos de solução para
a crise ao Ministro das Mt-
nas e Energia, com relatos da
situação.

AUMENTO

São Paulo (Sucursal) — A
partir de abril a tarifa de luz
e força em São Paulo será au-
mentada em 6,5 por cento,
conforme confirmou ontem a
São Paulo Light S. A.

Condições
das estradas
sâo boas

O Departamento Nacional
de Estradas de Rodagens
Informou ontem serem boas
as. condições das estradas
que dão acesso, ao Rio, com
exceção da Rio—São Paulo,
na altura da Serra das Ara-
ras, que está aberta ao trá-
fego de veículos pequenos
das 7h às llh, no sentido
do Rio para São Paulo., e
das 11 h às 17 h, no sentido
contrário.



yy-7'~
_>-.

12 — 1.° Cad., Jornal"dô Br_sil, quinta-feira, 16-3-6*1

Técnico diz que ineficácia
da participação nos lucros
da empresa já foi provada

BÍ1 " uma conceituação exata de lucro, a migração dos tra-
"balhadore. 

para firmas mais rendosas e as experiências
i:SSasem seis países da América Latina^ao os maio-.
^.íefempecilhoá para uma real eficiência da Lei de Parti-
--cipação no"Lucros das Empresas, segundo oTro.-S.oi* Es-
*_ffl_fii Fisch.òwitz, catedrático de Politica Social da Uni-

WM Si.Católica é assessor do Ministério do Trabalho
_. Anesar de louvar a filosofia básica que norteia a lel,
"^tó-SI corrente social católica», o Professor Esta-
'C 

nislau Sviu muitas dificuldades na aplicação de uma
"Sula rígida, "que não reverteria em beneficio nem da
¦ige trabalhadora nem da economia do País que pode
'-Sofrer um colapso, pois seus setores vitais sao freqüente--
-«Sente* nie.ios lucrativos para o trabalhador, que procura-
«alta outras mais rendosas".
: : OUVIDAS
m O Prof. E-__ii-.au Flschlo-
*^vitz revelou ter muitas _úvi-
-"«as quanto à t___i_a das solu-
„.cões, sobretudo nas integradas
0 no conceito rígido de partici--

pação obrigatória dos traba-
lhadores no lucro da empre-.
ea visto que o conceito de lu-
cro não é algo estável, varian-

.- do bastante a sua definição.
¦'A criacfio de um sistema des-

""ta natureza, disse,' criará, tuna
i__*íate permanente de atrito
.- - entre a classe trabalhadora e a
¦"".mpresavial, pois estes desa-
?? Justes na aplicação da fórmula
io. terão graves conseqüências.

— Existem empresas com"" 
inaior, menor ou nula rentabi-

-lidade, sendo que os setores
.oiíundamentais da economia

brasileira são, em sua maioria,

. Missão do
^México chega

ao Brasil
.n-, i ¦

"'¦" São Paulo (Sucurs_l*i — A
Missão Econômica do México,
que chega lioje ao Bras.il, será
recebida, amanhã, às 10h3_i_,

• em audiência especial no Pa-
l_cio dos • Bandeirantes, pelo
Governador Abreu Sodré. De-
pois, os integrantes da missão
irão entrevistar-se com empre-
sários e industriais paulistas,
diretores da PIKSP e visitarão
a Volkswagen, em São Bernar-
do, seguindo depois para o Gua-
rujá e, na próxima; segunda-fei-
ra, partirão para Brasília.

ACÍNCIA. 00
JORNAL DO BRASILna.

PENHA
fAK_ ANÚNCIOS ClAHIfIÇADOS
¦ ASSINATURAS

KUA rtlNÍO BfOÍI VÍ**A I 4.-4
DAS 8,30 AS 17.30 HORAS
__AWS:B/_ 8AS ll HORAS, /

de baixíssima rentabilidade e,
muitas vezes, deficitários, o que
provocará uma inevitável mi-
gração de seus trabalhadores
para outras. empresas que po-
dem oferecer Um lucro anual
mais alto, mas que não são vi-
tais para a economia do Pais.

Repetindo sempre que con-
corda plenamente com o es-
pirlto da lei e que suas críticas
se referem unicamente a sua
técnica de aplicação, o Prof.
Fisclilow-tz concluiu citando o
exemplo de seis paises da Amé-
rica Latina onde foram apli-
cadas medidas scihelliaiit-S,
com péssimos resultados, devi-
do a falhas na técnica de apü-
cação, restando atada o exem-
pio do México, onde, por íal-
ta de tempo, ainda não podem
ser avaliados os resultados.

Aumenta o
papel para
imprensa

Operações nas Bolsas terão
maior desenvolvimento com
Resolução 49, achaMagliano

São Paulo (Sucursal) - O Vice-Presidente da Bolsa

Oficial de Valores de São Paulo, Sr. Raimundo Maghano,

Stlmou iue a Resolução 49 do Banco Central trará malea-

b Se para o mercado financeiro e favorecerá o dèsen,

volvimento das operações nas Bolsas, em beneficio do. in-

vestidores e do próprio Erário.

Acrescentou que "a medida possibilitou uma aplica-
rào imediata dos incentivos fiscais concedidos elimman-
_o a dúvida surgida com o Decreto-Lei n.° 

^-«-M
os certificados de ações, pois supunha-se que as apla-
cões só se relacionassem a futuros „g»ffi
Com a Resolução 49, ficou clara a possibilidade de aplica-
réo dos recursos dos contribuintes em ações desde a data
de entrada em vigor do Decreto-Lei 157 .

BENEFÍCIOS

r
GRUPO

LETRASCIE
CÂMBIO HIILLES

HALLES
^SEGURANÇA EM INVESTIMENTOS

CIA. DE CHÉDITO £ HNANCIAMINTO DO COMÉRCIO

C.filol • R«em_i NCr$ 3.130.19 .96

Ru. Go-..!v« DIM, »» • «•*•«•¦•_• • *•'••*• "•»«. MM»» • «-7'«

BOLSAS E MERCADOS

Montreal (UPI-JB) — A
Consolidated Paper Corpora-
tion anunciou ontem um au-
mento de USS 3 por tonelada
de papel de imprensa no Ca-
nada e nas Estadas Unidos,
variando os preços atualmente
entre USS 125 a 135 por tone-
lada.

Segundo a empresa, a majo-
ração, a vigorar a partir de
1 de julho, íoi determinada
por elevação de custo que tor-
nou o reajustamento essencial,
sendo que com o aumewto o
papel de imprensa a USS 1.2
por tonelada em Nova Iorque,
quer em moeda canadense,
quer norte-americana.

O último aumento anunciado
por fabricantes canadenses íoi
de USS 5 por tonelada, que
entrou em vigor em 1 de ju-
nho de 1966. Na ocasião, os
fabricantes anunciaram, inl-
cialmente, um aumento de USS
10, mas tiveram de reduzi-lo
para USS 5 em face dos pro-
testos dos consumidores ame-
ricanos.

O Sr. Raimundo Magliano
afirmou, ainda, que a regula-
mentação do Decreto-Lei 157
saiu no momento exato por-
que "cs prazos para a decla-
ração de renda terminam den-
tro de poucos dias e qualquer
demora tirejudicaria a aplica--
çáo da Lei. A súa divulgação
trará inúmeros benefícios para
o fisco e para o_ contri-
buintes".

Salientou que outra medida
favorável ao desenvolvimento
do mercado foi a decisão de
que as ações constituintes ao
Fundo de Investimento podem
ser negociadas desde que o seu
produto seja reaplieado cm
outres titulos, e lembrou que
e=sa possibilidade trará maior
maleabilidade às sociedades
corretoras e outras instituições
financeiras para a administra-
ção dos fundos.

— A possibilidade de utiliza-
ção de departamentos especia-
lisados deoutras empresas pa-
ra a administração dò3 fim-
das de investimentos — frisou

permite a um número maior
de' organizações operar no
mercado financeiro, auxiliando
os contribuintes sem dificu.tnr
a aplicação do produto arre-
cadadò. Esses pontos certa-
mente favorecerão o desenvol-

violento das operações em be-
iu-ício do; investidores e do
erário público.

Já foram acertadas as nor-
mns gerai- para fixação oe
uma tabela de valores para
re"ls_. d« ações nas Bolsas do
Pais; de acordo còm os disposi-
tivos legais da legislação . do
mercado de capitais — segun-
do informação da Bolsa do Rio
cie Janeiro, após reunião reali-
«saida anteontem no Banco
Cènt. f.l;

Desta reunião, presidida pelo
Sr. ___io Nogueira, participa-
íeH. o Presidente da Comissão
Ná cional de Bolsas e da Bolsa
da São Paulo, Sr. João Osório
de Oliveira Germano; o Presi-
dente do Conselho de Adminis-
tração da Bolsa dc Valores do
ÍRib de Janeiro, corretor Mau-
rício Marcelo Leite Barbosa, e
o Gerente do Mercado de Ca-
pitais do Banco Central, Sr.
Murilo Beviláqua.

CURSO

A Bolsa de Valores do Rio
de Janeiro cedeu seu auditório
para que a Universidade na
Empresa do Centro de Estu-
des db Boletim Cambial ali
rcà-ize um Curso de Atualiza-
çio sóbre o título de Crédito,
estando o inicio das aulas mar-
cado para o próximo dia 21.

Empresários aplaudem ato

que disciplina operações
em moeclas estrangeiras

O Decreto que limitou a realteaçSe. de operacCeai com

base cm ouro ou moedas estrangeiras para contratos, de

Srés-tuno cujo credor ou devedor seja residente no ex-

Sr fo muito beni recebido ontem- pelos me os empre-

sai-iais que temiam as conseqüências da .iberalisaçao to-

tal desse tipo de operações, conforme autorização feita an-

teriormente.
O Decreto n. 316, assinado na última têrça-felra pelo

ex-Presidente Cást.lo.-Branco - e que aniüou c» «J».
238 — declarou nula qualquer estipulaçao de pagamento
em ouro, ou em qualquer moeda estrangeira, ou por^qua-
quer meio tendente _ recusar ou restringir, nos seus efel-

tos, o curso forçado da moeda -nacional
. ¦¦.'.. i_i__n_ -_,,_..__---.-¦

' •. '

CONSEQÜÊNCIAS

Na ooinião dos empresários
o Decreto n.° 238, que revogou
o de n.. 23 501 do Presidente
Getúlio Vargas, permitia que
voltasse á vigorar sobre opera-
ções financeiras o Artigo 947
do Código Civil que acimite,
em síntese, a estipulaçao do
pagamento em moeda estran-
geira _ concede ao devedor a
opção para efetivar êste paga-
mento na moeda estrangeira
ou nacional à taxa de câmbio
do dia. .',

No seu entender isto slgnifi-
cava que, desde o momento
em que era facultado ao de-
vedor efetuar pagamentos em
duas moedas aa câmbio do
dia, também lhe seria íacul-

grave bem
êste

símb<

SUDENE
MORRES S. I.

II

Artigos 34/18 da Sudene
Aplicação de recursos derivados do Imposto de Renda
em tradicional empresa do Nordeste, produtora e ex-

portadora de óleos vegetais.

DISTRIBUIÇÃO EXCLUSIVA
DELTEC S.A.

Investimentos. Crédito» Financiamento»
Capital e Reservas: NCrS 652.152,29
Carta de Autorização do Sanco Central ri." 25

tnscriç-o no CG.C. n.. 33314154
Av. Rio. Branco, 99 - 17.° andar - Tel.: 23-1991

MOEDAS

DÓLAR

Compra  2,705
Venda  2,720

LÍBRA

Compra  7,530
Venda  7.630

LIVRE

O m«_f__._ d. câ-mbio livre
abriu onteri. calmo e ino-ben.
do, cem o Bcnco do Brasil « os
bmda p«.ti-ul_r-_ comp_nw_o
o dólar _ NCr$ 2,70 e v___c_tio
_ NCr* 2,715; _ .libra a, NC;»

O totaA 8«al de *___» TCndl-
des ontem, na B-ls» d« V___es
foi d« 9.4 501, rendendo a ta-
por.fi_.l_ d» NCr$ 1 022 180,24,
B.ado que no Pres_o da Manha
f_i_m wndldc- 858 017 títulos
rppiesen-andõ NCr$ 836 191,91;

tado renimciar ao direito do
opçfw c comprometer-sc, cx-
pressamente e.por antecipação,
_ efetivar os 'pagamentos em
moeda estrangeira.

BOA SOLUÇÃO

Acreditam os empresários que
com a di-oiplinação da mate-
ria, o problema esteja real-
monte resolvido sem provocar
nenhum prejuízo à economia,
nacional, pois o que se temia,
era qu„ podendo o devedor re-
nunciar válidamente ao direito
de opção a que se refere o
Código Civil — e naturalmen-
te só o faria por exigência do
credor — se facultaria prática-
mente ao credor a nSo aceita-
çáo da moeda nacional.

.

%$Z'M
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¦_¦ JLA^_U_Í/-___I-!ÍV _!____-*- ___»»-____i^ >• --_-_=—— —.*s.r\

FINANCIAMENTO, CRÉDITO £ INVESTIMENTOS

LETRAS REAJUSTAVEI5
. _m-

WÈ
CORREClO
PREFIUDI % a. a.

Sf_2íSííí!_5 ¦'

ReMa masil
vialiuer ui
seja ¦ pri»
i_ .encimaqto % ao mês

Consulte seu cotretor ou dirija-se A
R. da Quitanda, 159 - 2.» andar - Tels.: 23-0590 e .+3-0526 .,
R. Siqueira Campos, 43 - Gr. 613 - Centro Comercial de Copacabana Tel. 37-9451

7,543.0 e _ NCr. 7,39210. ?__._
_i_.turs.d-o.

MANUAL

Na abertura, do mercado de
eíünblo manual, o dól_r-pap_l
METUlou cs_n cemprador-as a NCa.
2,705 e -.".---dores a NCr« 2,720
a libra, a, NCr$ 7,530 e a NC-$
7,630. Fechou Inalterado.

O Banco do Brasil « o. ban-
!__ particulares operA.Mn -3 se-
[Ulntes ta__s:

Haroo Alem.
Ur.v
Füj_a_0 Suíço
3oi__ Dln. ..
3oroa Norueg.
rraitóo Pranc.
Coroa Suco» .
Xcilln Aust.
Escudo Port.
Peseta 
Peso Argent.
Peso Urug. .
•JSÍ Convênio
E IiPC 
Ouro Fino

G_ 3

0,6794a
0,009320
0,622B9i
0,3_>C-9
0,37748
0,54545
0,52277
0,104490
0,093960
0,045090
nominal
0,029970
2,70 -
7,54380

0,63453
0,004357
0,62770
0,39421
0,38091
0,54984
0,52703
0,100428
0,095839
0,046698

nominal
0,038281
2,715
7,59249

,038 2438 3,055 1228

Moedas
Dólar 2,70
Dóiar Can. .. 2,49480•__.1_.__. 7,54380
franco Belga 0,054297
licrim ...... 0,74695

Ccmpia Venda
3,715
2,51137
7,59219
0,051734

TAXAS OO MANUAL

0,75246

Moedas
Dólar .
Ubra .

Compra
2.70»
7,530

Venda
2,720
7,030

__nco Franc.
fcciido Port.
?t_at_ Esp.
__ra Ital 
?__nco Suíço
pesa Argent.
?teo Urug. ..
franco Belga
JoUvíx 
Marco 
Dólar Can. .
Coroa Sueca .,
Coroa Din. .
Coroa Norueg.
Escudo chil. .
Florim 
Guaranis . .
Poso Boliv. .
Peso Colomb.
Peso Mexic. .
Xelim . austr.
Sol peruano .

0,540
0,094
0,0-15
0,00430
0,020
0,00780
0,0029
0,050
0,585
0,675
2,480
0,516
0,370
0,370
0,370
0.740
0,018
0,100
0,100
0,200
0,100
0,085

0,330
0,09550
0,04570
0,00440
0,630
0,00050
0,0031
0,055
0,595
0,635
2.520
0,525
0.330
0,380
0,375
0700

0,020
0,2ú0
0,140
0,215
0,:05
0,095

BOLSA DE VALORES

no Pc-g-o d» Tarde, 311 073, no
TOlor de NCrS 128 986,24; no mer-
cado Xraclcmáirlo 5 352, n.o -valor
ão NCr$ 6 917,03. Aa Letras d»
Câmbio vendl-aa em BôlBa. ren-
deram NCr.» 557 250,00. Índice
BV-108,4 oom baixa d* 0,4. As

maiores altas .eg__*___ w> -j*_
ir&o da Man_* ío""11 aaa- w&es
d-a3 (._.: Docas dos SanOM.
Dona Isabel. Ferro ___•__">.
Sid. Nacl__'_. Port- e Nom.; co-
tando-se com baixas as açóeâ da
Aços Vilares, Arno C/ IW • **/

Dir, Banco do Brasil * Sio Pa_-
lo Alpargai-as. No P__g_o dk
Barde, as maiores altas verifica-
Nun-se nas ações do Banco do
Estado da Guanabara, Cia. Fte-
ca e Luz do Paraná e Cimeis.o
Aratu.

MÉDIA S/N DOS TÍTULOS PAIITIC-LARES DA B6LSA DO «IO DB JANEIRO

15-3-67
4302

14-3-67
4295

S-3-07
4270

1-3-67
.782

Março do 1936
3693

(Elaborada pela Organização S. N. Ltda.)

FUNDOS MÚTUOS DE INVESTIMENTOS

Data
Valor
da Cota

NCr*»
tlt. Dist.

Cr»

Valor
do Fundo

Crf 000

FUNDO CRESCINCO
COND. DELTEC 
FUNDO HALLES
FUNDO FEDERAL ...
FUNDO ATLÂNTICO
FUNDO VERA CRUZ

14-3
15-3'15-3

13-3
19-3
S-3

0,62
0,27
0,53
1.16
0,26
3,59

10,00 março
22.00 dez.
33,00 dez.
30,00 no?.
12.C0 .an.

140,00 dez.

41 702 305
4 744 100
1 875 843
1 692 425
1 035 419

637 103

Dat*
Valor

da Cota
NCr$

Ult. Dlit.
Cr*

Valor
do Funda

Cr? 000

FUNDO TAMOIO 13-3
FUNDO SBS (Sabbá) 10-3
FUNDO BRASIL 23-1
FUNDO NORTEC 26-1

FUNDO SUL BRASIL 28-a

1,08 48,00 dez.
0,13 i/10 1,00 dez.
0,24 2,50 dez.
0,61 30,00 maio

1,08 17,00 lan.

233 669
207 315
167 373

50 27T
38 153

¦/:: VENDAS REALIZADAS ONTEM NA B6LSA DE VALORES

Açõei Quant. Cot.

PREGÃO DA MANHA

B. DO BRASIL
IDSM 
IDEM 
IDEM 
IDEM 
IDEM 

AÇÕES DE CIAS.
DIVERSAS

A. VÍ__Í_!_. Pref,
ID___ 
IDE.M 

A. VILARES, Ord.
ARNO, C/ Div. ...

IDEM 
IDEM 
IDEM 

ARNO. E..-D1V. ...
B. DE ROUPAS ...

IDEM 
C. B. U. 

IDEM 
B-IAHMA, Prei. ..

IDEM 

2 120
2 500

2611
400
100
20

Ações Quant. Cot. A.««l Quant. Cot.

SOUSA CRUZ ...
IDEM 
IDEM 
IDEM 
IDEM 

B. MINEIRA ....
IDEM 
IDEM 

GIO. NAO, Port.
IDEM
IDEM 
IDEM 
ID-uM 

j ID3M 
IDKM 
IDEM 

i IDEM 
sio. :;ac, r.-m

IDEM 

IDEM
IDEM 
IDEM 
IDEM 
IDEM 
_____ 

BRAHMA, Ord. ...
D. DE SANTOS ..

IDEM 
IDEM 
ID_M 

DONA ISABEL ...
IDEM 
IDEM 

F. BRASILEIRO ,
IDEM 
IDEM 
IDEM 
IDEM 

AMÉR. FABRIL
IDEM 
IDEM 

JJ. AMER-, Port.
C/ Dir

Prei.

, 
'prei.

2 500 1,00

IDEM
IDEM 
IDEM 
IDEM 

HIME :
IDEM .....

KIBON 
L. AMER'----

ex-Dlv. ..
IDEM ....

i B. ESTRELA,
C/ Dir.

B. ESTRELA,
ex-Dir.

IDEM
ME33LA

IDEM
ID5JM

MESBLA
IDEM 

M. SANTISTA
Dir

M. SANTISTA - ex
Dir
IDEM 
IDEM 

PETROBRÁS 
IDEM 
IDEM 
IDEM 
IDEM 

SAMITRI 

100
900

4 900
500

1 200
000

34 2-0
19 000

300
500
100
400

10 7CO
20 109

800
4 900

6G0
500

1 981
200

1 500
1 000

500
, 13 300
. 3 000

800

2,G4| IDEM ••_
3,65 S. P. ALPARGATAS- -¦'' . IDEM 

IDEM 
V. R. DOCE, Port.

IDEM '•;•
IDEM 

V. R. DOCE, Nom. .' 
IDKM 

V.'. MARTINS 
WILLVS, Pref
WILLYS, Ord

IDEM 
IDEM 

1 100
800

2,6-
2,67
2,68
0,80
0,81
0,82
1,85
1,90
1,!
1,94
1,95
1,-0
1,97
1.98 LETRAS
1.99 ! HIPOTECÁRIAS
1.90 j
1.91 i B. E. 
1,94 I IDEM 
1,95
1,96
1,97
0,64
0,65
2,62

2,07
2,03

100
1 20O

600
1 000

700
8 900

600
1 000

000
400
100
500

3 600
3 200

0,91
1,04
1,05
1.06
3,02
3,83
3,84
3,79
3,80
3,56
0,63
0,74
0,75
0,76

Aç6ei Quant. Cot.

IDEM 

PREGÃO DA TARDE

AÇÕES DE CIAS.
DIVERSAS

27 300,00

900 1,50

Preí.

Ord.

200
300
300

39 400
1 100

13 800
1 000

1,22
1,23
0,90
0,91
0,92
0,91
0,92

títulos
da união

OBRIG. REAJUST.

PORTADOR, 1 ano
IDEM 
IDEM 

. IDEM 
IDEM 

PORTADOR, 5 anos
_____ •••••

REAP. ECONÒM.

300 26,10
130 26,20

400 21,90

C/
400 1,59

600
500
500

2 250
4 259
8 700
1 000
4 700
1 400

1,08
1,10
1,12
3,10
3,12
3,13
3,14
3,15
0,90

1952
1953
1955

TÍTULOS
dos estados

LEI 14 
LEI 303 

IDEM 
LEI 820, Plano A
LEI 820, Plano B
T1TS. PRO_K. ••

IDEM 
IDEM 

773
807

4 485

B. E. 
DEOD. INDU3T. ..
IDEM

BRAS. EN. EL. ...
IDEM 

PAUL. DE F. E LUZ
V. N. 1,00 .......

PAUL. DE F. E LUZ
V. N. 0,20 
IDEM 
IDEM

F. E LUZ DE MI-
NAS GERAIS ...
IDEM 
_____ 
IDEM 

F. E LUZ DO PA-
RANA 

S. B. SABBA, Pref.
Nom

CASA JOSÉ SILVA
Ord., Porti ...

IDEM 
ÓLEOS VEO. CA-

RIOCA DO MA-
RANHAO 

P. DE ROUPAS ..
IDEM 

FIAT LUX 
PETROM., Pref. ..
IPIRANOA, Ord. ..
REF. PET. UNIÃO,

— Prei
M. FLUMINENSE .

IDEM 
IDEM 
IDEM 

C. INDUST.. Pref. .
C. INDUST., Ord. .
ANT. PAULISTA .
IDEM

CIMENTO ARATU
IDEM 

5 380
14 694

8 000
19 154
15 500

0,37
0,53
0,54
0,27
0,23

200 1,25

35 000
61 000

8 000

40 000
34 000

500
500

3 000

100

5C0
800

0,30
0,31
0,32

0,26
0,27
0,28
0,29

0,30

1.10

1,24
1,25

43 000
172
200

2 341
82

1 000

700
500
500
500

5 500
000

1 000
4 300

400
100

1 000

0,65
0,35
0,42
1,00
0,97
0,55

1,20
0,93
0,97
0,93
1,00
0,53
0,50
1,49
1,50
1,85
1,90

VENDAS REALIZADAS ONTEM EM LETRAS DE CAMBIO

Empresa Prazo
(dias)

Valor
Venal

Empresa Prazo
(dias)

Valor
Venal

Empresa Prazo
(dias)

Valor
Venal

COM CORREÇÃO MONETÁRIA:

CIA. ATLÂNTICA
(CATLANDI)

50% + 9.176_ •••

CEDRO 8/A

_\°h 

CIFRA S/A

13% + 3%
30% + 8.8%

510

180

2 200,00

80 000,00

20 000,00
350,00

COFIBRAS 6/A

27% 3% .•••
27% 3% ••••
27% -r 3% ..-•
27% 3% ••••

CREDIBRAS

12% + 3% ....

CRESA S/A

30% + 8% •••'
30% + «%

238
313
348
378

180

170
174

1 500,00
1 500,00

800,00
3 009,00

165 000,00

5 300,00
1 600,00

30% + «Tj •••
30% + 8% ••"

30% + 8% ..•

30% + 6% ..•

30% + «% • • •

30% +8% ...

IPIRANGA

16,5% + 1.3%

S. B. SABBA
30% + 3% ...

17»
183
2C«
220

.240
270

180

450

«300,00
3 500,00
1 200,00
3 200,00

200,00.
300,-0

235 000,00 .
•)

. 400,00
180 
4»

PREÇOS FINAIS*.

Nov» lorquo (UPI-JB) Preços llnal» na Bolsa de Valore» d»

A 3 In-'..
Allied Chem ..
jUUs Chftl ....
Am Can ......
A_n Forn Pow .
A_l T is T ....
Ámer Tob ....
Anaconda . ...

4-314
39-718
16-1|8
52-l|8
19-518
61-5,8
35-l'8
79-5.8

Armour . ..
Atlan Rlch .
Atlas Corp .
Beth Stl ...
Can Pac ...
Case J I •¦•
Cerro
Ches 4t Oh

36-i;8
83-1.2

4-114
36-112
61
20-1.8
37
63-318

Chrysler .' ...
Col Ga» ....
Con Ed .....'
Du Pont ....
East-XU-ii • -• ¦
Electron Spo
Ford 
Gen Ele ....

Kov» Iomue ontem:

Geitt Foods
Gen Motor»
Glldden . «

42 -14
37-1.4
33'-3!4

, 130
, 144-314
. 30-1.8
, 50-l',4
. .í2-3',8

Gooclyear • ••>
Int Harv 
Int Nlc_ 
Jobn- Manville
Kenneçott . ••

72-113
88
30-3.4
43-118
37-314
83-314
33
37-112

Penn R R .
PhllUpa P .
Pub SEG
Sears 
Std O Cal ,
Std O Ind .
Tech Mat .
Un Carbide
Norf So RJ*

33-71»
39
49-7J8
M--.-

12-1'*'34-314'

' 39

MERCADORIAS

Ouça diariamente a

RÁDIO JORNAL DO BRASIL

Música e Informação

Í RRJMEIRA BMISSORA BRASILEIRA DE UTILIDADE EtBUC.

• '¦' I .j:™.
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Contadores querem revogar,
Artigo 191 do Regulamento
do; Imposto de Circulação

Sãp Paulo (Sucursal) — Á Associação dos Emprega-
dos em Serviços de Contabilidade do Estado de São Palilo, -
que congrega os escritórios de Contabilidade, está desde
onte th em assembléia permanente, reivindicando a revo-
gaçãb.ido Artigo 191, do Regulamento do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias. ¦• •; ¦ •:

O artigo determina ao contribuinte que sofra auto de
infração, deposite previamente o valor da multa a que
estiver sujeito, o que, segundo a Associação, "impossibilita
a defesa e onera por antecipação".

Lmpireiteiros ameaçam parar
obras públicas em São Paulo

OUTRAS REIVINDIAÇCES

A Associação quer, ainda, que
o praia de três dias, fixado
psla regulamentação do ICM
para .escriturar os livros deste
imposto, seja ampliado- para
dez dias, "porque os três são
exíguos, podendo mesmo haver
um feriado, sábado ou domin-
go". Ueseja também, pelo mes-
mo motivo,'' que o prazo de cin-
co dias, para o recolhimento do
imposto devido, seja ampliado
para, dez, bem como que o pra-
zo mínimo de três dias para
escrituração, nos livros dos
contribuintes enquadrados no
regime . de "estimativa", - seja
ampliado para quinze.

Finalmente, a Associação vai
lutar pela retirada dos livros

. fiscais dos estabelecimentos,
por escritórios contábeis devi-
damente registrados no Conse-
lho Regional de Contabilidade,
especialmente os enquadrados
no regime de "estimativa".
Alefea que, "dado à rudimentar
organização desses estabeleci-
:nentos, eles não podem ofere-
cer local apropriado para a ès-
crituração",

PROTESTO

Fortaleza (Correspbdenité) —
As entidades do comércio cea-
rense vão distribuir nas pró-
xlmas horas nota oficial de
protesto contra a elevação pa-
ra .18.% da alíquota do Impôs-
to sobre Circulação de Merca-
dorias, decidida na reunião de
Secretários de Fazenda, que se
realizou em Natal, no Ultimo
d}a. 10.

Segundo o Sr. José Leite
>lartins, os líderes das classes

produtoras "não poderiam dei-
xar de registrar o seu protes-
to e a sua repulsa a mais êsse
aumento, pois os seus reflexos
serão os mais graves e se.farão
sentir imediatamente na ele-
vação do preço das mercado-
rias; com aumento das dificul-
dades para o povo".

SONEGAÇÃO

Embora ainda esteja sendo
preparada, a nota oficial dos
produtores cearenses terá o
caráter de repulsa e faz uma
série de advertências ao Go-
vêrno sobre a questão do au-
mento do custo de vida, con-
cluindo por afirmar que, ao
invés de um novo aumento na
alíquota do Imposto sobre Cir-
culação de Mercadorias, o Go-
vêrno poderia muito bem ter
cuidado de algumas medidas
mais coerentes em relação à
situação do comércio, indús-
tria e agricultura, especial-
mente no que diz resipeito a
um combate eficiente à soner
gação que se pratica no Cea-
rá, e cujos resultados talvez
fossem melhores do que os que
possam vir produzir os 3% a
mais do ICM.

Enquanto isso, o Governo do
Estado espera obter um au-
mento médio de NCrS 1200 000
(um bilhão e. duzentos, milhões
de cruzeiros antigos) mensais
na arrecadação'fazendária, que
atualmente vem girando em
torno dc NCr$ 4 000 000 (qua-
tro bilhões de cruzeiros anti-
gos), volume insuficiente paja
manter em dia os compromis-
sos com o pagamento do fun-
cíonalismo estadual.

São Paulo (Sucursal) —
Confirmando - as declarações

.do ex-Secretário da Fazenda,
Prof. Delfim Neto, de que a si-
tuáçâo do ^Tesouro Estadual: é.' má, o Presidente, dá Associação
dos Empreiteiros de Obras Pú-
blicas, Sr. Renato Albuquerque,
informou ontem que, caso o
Governo estadual não pague o
que deve — cerca de NCrS 150
milhões (150 bilhões de cruzei-,
ros antigos) —, as obras con-
tratadas serão paralisadas,
"porque a resistência finan-
ceira das empresas terminou
com indícios de uma descapi-
taliza.ção acentuada". Indicou,
ainda, o total aproximado das
dividas de. autarquias e em-
presas de economia mista do
Estado: Departamento de Es-
tradas de Rodagem, NCr$ 40
milhões; Departamento de
Águas e Esgotos, NCr$ 11 mi-
lhões: Fundo Estadual de
Construções Escolares, NCr$ 6'
milhões; Estrada de Ferro So-
rocabana, NCr$ 22 milhões; ou-
tras estradas de ferro de
propriedade ou administração
do Estado, NCr$ 12 milhões, e
hidrelétricas e outros órgãos
de administração pública,
NCrS 49 milhões.

ENIGMA CONTÁBIL

Ò Presidente da Associação
dos Empreiteiros.de Obras Pú-
blicas do Estado, Sr. Renato
Albuquerque, afirmou qué as
empresas do setor estão dian-
te dé um enigma contábil, "pois
•muitas tem títulos apontados
e até protestados por falta de
pagamento, enquanto o Tesouro

Instituto Brasil-Estados Unidos
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

De acordo com o Art. 12.° dos Estatutos do
Instituto Brasil—Estados Unidos, estão convocados
todos os sócios mantenedores quites, os remidos e
os beneméritos, para se reunirem em Assembléia
Geral Ordinária, no dia 28 de março corrente, na
sede social do referido Instituto, à Av. N. S. de Co-
pacabana, 690 — 2.° andar, às 18 horas em pri-
meira convocação, e às 18 horas e 30 minutos em
segunda convocação.

« ORDEM DO DIA:

Eleição da metade do Conselho Delibe-
rativo para o biênio 1967—1969.

. Rio de Janeiro, 14 de março de 1967.
'- (a.) Roberto Menezes de Oliveira

Presidente. (P

7 7't £

S"''#$ÍSÍ

BANCO CENTRAL DO BRASIL
ÀS EMPRESAS RESPONSÁVEIS POR

EMISSÕES ILEGAIS DE TÍTULOS
; ; O BANCO CENTRAL DO BRASIL leva ao co-

nhecimento das empresas responsáveis por emis-
soes ilegais de títulos que, de conformidade com
o estabelecido no Decreto-Lei n.° 286, de 28 de fe-
vereiro de 1967' encontra-se aberto na sua sede
(Av. Rio Branco, 39 — 8.° andar) e nas Delegacias
em Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, São Paulo,
Curitiba, Porto Alegre e Belo Horizonte, o prazo
improrrogável de 30 (trinta) dias para atenderem
ao qúe preceitua o parágrafo 2.° do Art. 17 da
Lei n.° 4 728, de 14 de julho de 1965, sob pena
de ficarem sujeitas, ao final desse prazo, à multa
de cinqüenta por cento do valor dos títulos.

/ Desta forma, as empresas que tiverem em cir-
culação títulos cambiários com' sua responsabilida-
de em condições proibidas pela Lei n,° 4 728 de-
verão requerer a autorização do Banco Central, com
indicação do valor dos títulos e apresentação de
oroposta de sua liquidação np prazo de até 12
doze) meses.

:. -Estão dispensados do cumprimento da exigên-
cia legal apenas as empresas que tenham impetra-
do concordata preventiva ou que tenham tido de-
cretada a sua falência, não se aplicando a multa
acima aos portadores de títulos de concordatério ou
falido, desde que habilitados os créditos nos res-
peçtivos processos, nem aos portadores de títulos
cambiários já registrados no Banco Central' por
sua própria iniciativa, nos termos da Resolução n.°
24/ de 31 de maio de 1966, do Conselho Mone-
tário Nacional. .--.-_

À empresa que não resgatar os títulos de sua
responsabilidade na forma e nos prazos convencio-
nados com o Banco Central, pão se aplicarão os
benefícios do Decreto-Lei h.° 286, ficando sujeitas

-à multa de cinqüenta por cento do valor dos títulos
em circulação, que será aplicada pelo Banco Cen-
trai e cobrada pela Fazenda Nacional.

Ao Banco Central do Brasil, na forma do pa-
rágrafo único do Art. 2.° do mencionado diploma
legal, caberá solucionar os casos não previstos e,
inclusive, dispensar a aplicação da multa cabível,
ad referendum do Conselho Monetário Nacional.

Rio de Janeiro, 14 de março de 1967.
Francisco Silva Nobre

:'m-^t ^Inspetor. "-,¦"¦ (P

do Estado lhes deve vários mi-
lliões".; Diante- dessa situação,
a Associação pediu ao. Secreta-

:irio interino da" Fazenda, Sr.
Arrobas'Martins^ lima audiên-
cia na próxima. semana, para
dar uma solução ao problema
e resolver "se o Governo sus-
pender as obras ou regularizar
o pagamento dos débitos em
atraso".

Salientou que, caso ocorra a
paralisação das^ obras públicas
por empreitada) não será uma
medida de pressão contra o Go-
vêrno, mas significará o térmi-
no da resistência financeira das
empresas. Lembrou que a pa-
ralisação de algumas obras po-'dera ocasionar o surgimento de
uma questão social de conse-
qüências imprevisíveis, pois ai-
gumas autarquias, "como o De-
partamento de Águas e Esgotos,
empreitam, inclusive, a mão-
de-obra e a sua paralisação
significaria o desemprego para
muitos lares pobres".-O Pundo
Estadual de Constuções Esco-
lares deve cerca de NCrS 6
milhões, desde novembro do
ano passado, e, com isto, as
construções escolares poderão
ser suspensas. •

. O Sr. Renato Albuquerque
explicou que o último paga-
níentò, efetuado em novembro,
íol feito na seguinte base: 20%
em dinheiro, para serem pagos
em março; 50% em promisso-
•rias do Tesouro, com prazo de
7 meses, sem juros; e 30% em
Obrigações Reujustáveis do Te-
souro. Nacional, liquidadas em
10 pagamentos mensais — "o

que representa uma descapita-
lização das firmas empreiteiras,
pois tanto as promissórias co-
mo as Obrigações não podem
permanecer em carteira dos
empreiteiros e precisam ser ne-
gociadasem Banco ou em em-
presas de financiamento, o que
representa um deságio médio
de 20 a 25%.

SITUAÇÃO GRAVE

A situação das empresas em-
preiteíras veni confirmai1 as
declarações do Prof. Antônio
Delfim Neto, ao deixar a Se-
cretaria da Fazsnda do Esta-
do de São Paulo, de que a si-
tunção do Tesouro é grave, em
conseqüência, principalmente,
do aumento de vencimentos do
funcionalismo do Estado e da
redução da receita, em decor-
rência da Reforma Tributária,
além do "déficit" líquido re-
gistrado no balanço geral do
Estado em 31 de dezembro do
ano passado, da ordem de NCr§
753 milhões.

O atual Secretário da Pa-
zenda, Sr. Arrobas Martins,
que havia viajado ontem para
Brasília para assistir à posse
do Marechal Costa e Silva, tal-
vez aceite a sugestão do Sr.
Antônio Delfim Neto — segun-
do informaram seus assessores
—, para congelar imediatamen-
te as verbas do planejamento
governamental e de investi-
mentos adiáveis, que somassem
NCrS 300 milhões, o que signi-
ficaria a suspensão das obras
públicas, e mesmo do paga-
mento aos empreiteiros.

Comércio acha que Plano
Decenal é uma das maiores
obras do Governo passado

Belo Horizonte (Sucursal) — O Departamento
de Estudos Econômicos da Associação Comercial de
Minas classificou o Plano Decenal de Desenvolvi-
mento Econômico e Social, divulgado pelo Ministé-
rio do Planejamento, como "obra digna de menção
e uma das principais realizações do Governo que
ora se finda".

Salienta a nota do Departamento Econômico
da Associação Comercial que "independentemente
de suas possíveis falhas, o plano dará pela primeira
vez na história brasileira, aos poderes públicos e aos
empresários, condições seguras de atuação".

São Paulo (Sucursal) —
Os líderes das classes em-
presariais de São Paulo
mantêm-se em total expec-
tativa diante do Governo
que ontem se Iniciou, ã es-
pera das primeiras medidas
eeonômico-financeiras, pa-
ra, somente depois de co-
nhecê-las e analisá-las, fi-
xar uma posição em relação
ao Presidente Costa e Silva,
embora concedam "um cré-
dito de confiança prévio ao
novo Chefe da Nação".

Segundo assinalaram ai-
guns líderes da Federação
das Indústrias do Estado de
São Paulo, "os negócios es-
tão praticamente parados,
há mais de um mês, à espe-
ra da posse e da fixação de
posições pelo novo Presiden-
te".

Os mesmo informantes
adiantaram que os empresa-
rios paulistas não acreditam
que, de imediato, o Presiden-
te Costa e Silva promova
uma drástica modificação na
política creditícia do Govêr-

... no do ex-Presidente Caste-
lo Banco, o que se faria
através de maior liberaliza-
ção do crédito.

PRIORIDADE

A fixação das prioridades
básicas — diz a nota da en-
tidade — a ação coordena-
dora dos organismos públi-
cos e privados, a distribui-
ção setorial dos recursos,
tudo isso dentro de um pia-
no global, representa apenas
um dos aspectos positivos
do Plano recém-elaborado.

Para a obtenção dos re-
sultados almejados — Fu-
sa — o Plano apresenta a
projeção dos investimentos
necessários, no período de
1967/71 dos quais 85% pro-
vieram de recursos internos,
privados e públicos e os res-
tantes 15% do externo. Se-
torialmente, êsses investi-
mentos estão bem distribuí-
dos e pelos valores apresen-
tados verifica-se que o Bra-
sil deve executar um grande
esforço de investimento".

Diz ainda a nota: "A pri-
meira vista parece relativa-
mente razoável a distribuí-
ção setorial dos recursos,
embora acreditemos deseja-
vel uma maior soma para o
setor Educação".

íBRA dilata
prazo do
territorial

Goiânia (Correspondente)'
— O Instituto Brasileiro de
Reforma Agrária — IBRA —¦
prorrogou o prazo para o pa-
gamento do Imposto Terrl-
torlal em todo o Estado'de
Goiás, por decisão tomada
na sua própria Presidência,
na Guanabara, e dada a co-
nhecer nesta Capital pela
Delegacia Regional do órgão.

Embora de um modo ge-
ral seja bastante considera-
vel o número de proprietà-
rios que não pagaram o im-
posto do exercício passado,
a prorrogação atende, espe-
cialmente, os fazendeiros do
norte, de vez que a elevada
tributação Imposta à região
fêz com que a maioria não
pagasse.

CADASTRAMENTO

O cadastramento dos ar-
rendatários e parceiros vem
se desenvolvendo com exce-
lentes resultados, segundo
fontes do IBRA, prevendo-se
menor número de abstenção
do que se verificou no ca-
dastramento das proprleda-
des rurais, no ano passado.

Os diretores da circuns-
crição do IBRA em Goiânia
estão chamando a atenção
dos responsáveis pelo cadas-
tramento dos parceiros e ar-
rendatários para que não
deixem extinguir o prazo
que lhes foi concedido, a fim
de que os trabalhos não so-
fram solução de continui-
dade.

O que seria
a vemag
:srk' .-Ji; ::-,_.-•**:.,,y- t -IJ ,,.!->.», . .. \
_:; -.';•¦¦¦*'¦:¦-' .-J. ''' . ¦- , V .' ' ¦ i:sema

\Wkswagen?

Vemag.

Nem poderia ser
outra coisa: pois
nós, da Vemag,
já fabricávamos o
DKW antes de tra-
balhar em conjunto com a Volkswagen.

Da mesma forma que a Volkswagen,
criamos e, durante longos anos/aperfei-
çoamos sempre mais a nossa concepção
técnica.

Essa concepção, é assim: automóvel
com motor na frente, tração dianteira e
refrigeração a água* (Sob êsse aspecto, o
VW é justamente o contrário do DKW.)

E ainda: um automóvel econômico,
durável e de acabamento esmerado.
(Sob êsse aspecto, o VW é igual ao DKW.)

Ê por isso que
o trabalho em con-
junto da Vemag
com a Volkswagen
é tão construtivo:

encontraram-se dois fabricantes com a
mesma mentalidade.

Isso vai permitir maior experiência.
Mais .conhecimentos. E possibilidades
técnicas muito maiores.

Bom exemplo é o controle de quali-
dade: quando é feito por duas grandes
empresas, os resultados são melhores.

Em outras palavras: sem o VW, o DKW
continuaria sendo o excelente DKW
que v. conhece. Imagine agora a Vemag e
a Volkswagen trabalhando em conjunto.
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OS ÚLTIMOS ATOS

Poiícias Militares serão reorganizadas iodo País

4

Brasília (Sucursal) — O Marechal Castelo
Branco assinou ontem pela manhã vários De-
cretos-Leis — como o que reorganiza as Poli-
cias Militares e Corpos de Bombeiros dos Esta-
dos, Territórios e Distrito Federal — e enviou
mensagens ao Congresso, inclusive uma que
reformula o Conselho de Justificação para mi-
iitares das Forças Armadas.¦ Outra mensagem ao Congresso propõe a

¦•proibição de pagamento da dobradinha de Bra-
sflia a servidores estaduais, municipais, de au-

¦ terquias estaduais ou municipais e de socieda-
des de economia mista, bem como àqueles que
recebem exclusivamente gratificações de fun-"<?ão sem qualquer outro vinculo com o serviço
-público.

CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO
- •'•¦ fi a seguinte a íntegra da mensagem que
esâtera o Código de Processo Militar, na parte
?<lo Conselho de Justificação:
.jj, "Art. l.° — O Conselho de Justificação

çlEriina-se a julgar, através de processo espe-
.ciai, da Incapacidade moral ou profissional do"oficial 

para o serviço ativo, ao mesmo tempo
Pm que cria condições para o oficial juslifi-
car-sí.

Qte Art. 2.° — Serão submetidos ao Conselho de
Justificação, a pedido ou ex-officio. o oficial da
ííf.rinha, do Exército c <ia Aeronáutica quando:

A) fôr acusado, oficialmente ou por qualquer-'hicin licito de publicidade, rte haver procedido"incorretamente no empenho dc cargo ou co-
-missão, dc ter tido conduta Irregular, ou pra-
iijuarto ato que afete a honra pessoal, pumlo-
nor militar ou o decoro da classe;

B) fôr considerado nâo ter idoneidade mo-
,ral, quando cogitado para promoção, por maio-
ria de votos des membros qne compõem qual-
quer comissão de promoções;

C) revelar incapacidade marcante para o•'exercício de suas funções, quer em situação
normal, quer por ocasião de provas de Instni-

rção, rie manobras ou de operações de guerra;.,, D) fôr condenado, no foro militar ou oo-
mnm, a qualquer pena até dois anos dc priva-
çáo de liberdade, por crime de naturezn dolosa,
lão logo transite cm julgado a sentença;

... E) ostensiva ou clandestinamente perten-cer, fôr filiado ou exercer atividades ligadas a
partido ou associação de qualquer espécie qtie,

..legalmente, lenha sido Impedido de funcionar,
.ou exercer propaganda das doutrinas desses
partidos ou associações.

. Parágrafo 1." — Consideram-se, entre on-
tros, para os efeitos desta lei, ato dc filiação
eti atividade ligada a partido ou associarão a
que se refere êste artigo:

a) a inscrição, ostensiva ou clandestina,'como membro do partido ou associação;
•:-' ¦ b) a prestação ou nngariação de valores

•wn beneficio do partido ou associação;
r c) a colaboração, por qualquer forma, nas

.^atividades do partido ou associação.
„,.,. Parágrafo 2." — Tratando-se dc acusação
prevista na Alínea B deste artigo, a comissão
ris promoções deverá, obrigatoriamente, forne-
cer ao Conselho a.s informações que a leva-
rum a concluir sôbrc a falta dc idoneidade do
oficial;

Parágrafo 3." — O ministro poderá, funda-
montando sua decisão, Indeferir o pedido de
nomeação do Conselho dc Justificação, se pe-

l';la natureza dos fatos argiiidos, os precedentes¦rio oficial acusado e a falta dc consistência
.•Ias argüições, julgar, desde logo, improceden-
,.ic a acusação. Essa decisão será publicada em

boletim e transcrita na íc de ofício do inte-
ressa rio.

Artigo 3.° — O oficial, ao ser submetido
•â Conselho rie Justificação cm razão dc qual-
Jqiier dos fatos a que se referem as alíneas D

f,c E do Artigo '¦'¦." desta lei. será automática-
mente afastado dc suas funções.

Parágrafo único — Nos casos das alíneas
¦fl. B. E c C, do Artigo %.", o oficial poderá ser
afastado cu náo do cargo ou função, a cri-
ferio do ministro respectivo.

Artigo 4.° — A nomeação do Conselho de
Jristificação é da competência dos ministros nii-

-litares, ou, cm caso de guerra, do comandan-
.te do T. O., para os oficiais sob sua jurisdição.

Artigo ;>." — O Conselho de Justificação
-r,$crá composto de três membros de posto su-

perior, ou dc igual posto c de maior nntlgui-
jladc. que do jiistificaute;

Parágrafo único — Não poderá fazer parte
tio Conselho dc Justificação:

a) o oficial que formulou a denúncia;
bl os oficiais que tenham entre si ou com

e acusado, parentesco consanguinco ou afim,
na linha, rcía ou até o quarto grau civil, na
colateral;

cl os oficiais subalternos.
Artigo fi." — O Conselho. dc Justificação

funcionará no local em que a autoridade no-
meada melhor julgar, tendo cm vista a apura-

"ção do fato.
-'¦' Artigo 7." — O prazo nara conclusão dos

trabalhos do Conselho de Justificação c dc SO
"dias. Por motivos excepcionais, a autoridade

. liomeantc poderá prorrogá-lo pelo prazo que
1 6C fizer justificadamente necessário á sua con-
jClusáo.
jjSí". Artigo 8." — O Conselho dc Justificação sõ
oiíuncionará com a totalidade de seus mem-
'bros e será presidido pelo oficial mais antigo:

o que se lhe seguir em antigüidade será in-
terrogante c relator c, o mais moderno, es-

"Criva a.
„.','.' Parágrafo Único — No Ccnselho constituído
_;de oficiais generais, poderá o Presidente requl-
-.siiar um oficial superior para servir clc es-
-rerivão

Art. 9.° — Reunido o Conselho de Justifl-"cação, 
p«r convocação do Presidente, em lugar,

dia c hcr.i previamente designados, presente o
. -justificante, o Presidente mandará proceder à

leitura e ã autuação dos documentos que ins-
truirem o ato de nomeação do Ccnselho; c, cm
seguida, ordenará a qualificação c o interroga-
tôrio do justificante, o que será reduzido a auto,
aisslíiado por tedos os membros do Conselho e

" 
fcpelo justificante, fazendo-se a juntada dc todos

-Jos documentos por êste oferecidos.
Art. 10 — Aos membros do Conselho de

Justificação é licito perguntar ao justificante e
ás testemunhas sobre o objeto da acusação e,
bem assim, propor diligências para o esclareci-
mento do fato.

Art. 11 — Requerendo o justificante a in-
qniriçáo de testemunhas dc defesa, oferecerá o

: -respectivo rcl, cem a indicação dos seus usines,
.j,profissão c residência. Essas testemunhas, cujo

número só poderá exceder dc seis cc o Conselho"^julgar de interesse na apuração do fato, serão
inquiridas em lugar, dia c hora, designados pfío
Conselho, presente o justificante, lavrando-sc
de cada depoimento um termo que será assina-
do pela testemunha, pelo justificante c pelos
membros do Conselho.

Parágrafo Ünico — Facultar-se-á a expedi-
ção de precatória, a juízo do Conselho.

Art. 13 — O Conselho de Justificação pode-
rá inquirir ou receber, por escrito, csclarecimen-
to do acusaidor, ouvindo, posteriormente, a res-
peito, o justificante.

-¦ Art. 13 — Terão caráter secreto todos os
• nitos do Conselho de Justificação.

Art. 14 — O justificante estará presente a
fòd,as as reuniões ilo Conselho de Justificação,
salvo ã reunião final prevista no Art. 15.

Ait. 15 — Realizadas todas as diligências,
o Ccnselho de Justificação passará a deliberar,
em sfcssão secreta, sôbrc o relatório a .ser redi-
guio que concluirá, por maioria dc votos, se o
justificante é ou náo culpado da acusação que
lhe foi feita.

S 1." — O relatório deverá ser escrito ou
dacüiografaiilo pelo escrivão c assinado por to-
dns es membros do Conselho

S 2." — Ao membro vencido será facultada
a justificação dc voto, pur escrito.

Art 16 — Lavrado o relatório, com nm
termo dc encerramento escrito pelo escrivão,
o processo será enviado no ministro da respec-
tiva Pasta militar que, dentro do prazo de 30
«lias, aceitando ou não o parecer do Conselho
de Justificação, — c neste último caso justifi-
ca ndo cs motivos dc seu despacho — determi-
liará:

a) o arquivamento do processo se não con-
siderar procedente a jnstifioação;

b) a remessa do processo à autoridade mi-
litar competente para a aplicação da punição,
se o fato ou o ato apurado constituir falta
disciplinar;

c) a remessa rio processo ao auditor com-
petente, c se o fato ou o ato apurado cons-
littiir crime;

d) a remessa do processo ao Superior Tri-
bunal Militar, sc o ato ou o fato apurado esti-
ver previsto no Artigo 2.°.

Artigo 17 — No Superior Tribunal Militar,
distribuído o processo será o mesmo posto cm
mesa para o julgamento, no prazo de duas ses-
soes. Exposto o caso pelo relator e discutida
a matéria, sc o Tribunal náo ordenar diligen-
cia alguma, para maior esclarecimento, profe-
rirá o, decisão final, encaminhando-a ao minis-
tro da respectiva Pasta, para as providências
que se fizerem necessárias, não cabendo da
mesma embargos de nnlitladc ou Infringeutcs
do jiílífmio,

Artigo 18 — 0 SupcriõrTribuiial Militar,
sc julgar provado que o oficial praticou ato,
ou teve procedimento, ou está enquadrado numa
das situações previstas no Artigo 2.", poderá:al declará-lo indigno do oficialato ou com
êle incompatível, aplicando-lhe, em conseqiiên-
cia, a perda de posto e patente, de acordo com

Parágrafo 2." do Artigo 94, da Constituição
promulgada em 24 dc janeiro dc 1967;

b) determinar a reforma do oficial, na for-
ma prevista na letra D do Artigo 25, da Lei n.™
i 902, de 16 de dezembro de 1965 (Lei de Inatl-
lidade dos Militares). A reforma do oficial será
no posto por êle ocupado com os vencimentos
desse posto proporcionais ao seu tempo dc ser-
viço.

Parágrafo unlco — Os processos de perdade patente c dc reforma referidos nas letras A
c B serão encaminhados pelo ministro da res-
pecliva pasta, militar ao Presidente da Repúbli-
ca, logo após a publicação de julgamento final
do Superior Tribunal Militar.

Artigo lü — Esta lei sc aplica à Polícia Mi-
litar e ao Corpo de Bombeiros do Distrito l"e-
deral. Neste caso:

a) São dc competência do prefeito do Dis-
trito Federal as atribuições previstas na prc-sente Lei para, os ministros militares;

b) O Conselho de Justificação compor-se-â
dc oficiais da corporação a que pertencer o
justificante, nas condições especificadas no Ar-
ligo 5." e seu parágrafo único. Não havendo
na corporação oficiais que preencham essas
condições, o Conselho será completado com ofi-
ciais do Exército, mediante solicitação do Prc-
feito do Distrito Federal ao Ministro da Guerra.

Artigo 20 — Prescrevem cm seis anos os
casos previstos na presente lei, computados da
data cm que forem praticados.

Artigo 21 — Os casos omissos nesta lei se-
rão resolvidos de acordo com o disposto no
Código ria Justiça. Militar.

Artigo 22 — Ao Artigo 91, do Decreto-Lei
n." 925, de 2 dc dezembro de 1938 (Código da
Justiça Militar), fica acrescentado a seguinte
alínea.

Sc julgar em primeira e última instância
os processos oriundos do Conselho dc Juslifi-
cação.

Artigo 23 — Rcgovar-se o Decreto-Lei n."
2 740, dc 5 rte novembro de 19.4.0; a Lei n.°

057 A rie 28 dc janeiro dc 1950 e a Lei n."
738 dc 20 (lc fevereiro dc 1956, e, no que co-

lidirem cem a presente lei, as demais.
Artigo 21 — Esta lei entrará cm vigor na

data de sua publicação, revogadas outras dis-
posições cm contrário.

NOTA FISCAL

Dispondo sobre a adoção de nota fiscal, o
ex-Presidente Castelo Branco assinou o seguln-
te decreto:

Ar:. 1." — As mercadorias, tributadas ou
¦não por impostos federais ou estaduais, reme-
tidas de uma para outra unidade da Federa-
ção, serão acompanhadas da neta fiscal, modelo
A, anexa a êste decreto, emitida no minimo
cm cinco vias que terão o seguinte destino:

— a primeira acompanhará a mercado-
ria e será entregue pelo transportador ao des-
tinatário, que « reterá para exibição aos agen-
tes do fisco federal ou estadual, quando exi-
gida;

II — a segunda, que substituirá a guia de
exportação paia localidades brasileiras, insti-
tuiclas pelo Decreto-Lei n.° 4 746, de 23 de se-
tem bro de 1942, será entregue até o ia 10 do
cada mès à Agência Municipal de Estatística
da Fundação Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística, ou onde êste órgão determi-
nar, no caso de remessa por vias internas, ou
a repartição aduaneira, quando remessa de
mercadoria para despacho, no caso de ser utili-
zada a via maritima;

III — a terceira, que também acompanhará,
a mercadoria, destinar-se-á a íins de controle
no Estado do comprador e será entregue onde
e nas condições fixadas pela legislação do Es-
tado do destinatário;

IV — as duas últimas permanecerão prè-
sas ao talonáxio para fins de fiscalização.

Parágrafo 1.° — A impressão e utilização
da nota fiscal modelo A obedecerá, não só ãs
normas disciplincidoras deste decreto, como
também as constantes de legislação federal ou
estadual que lhes forem aplicáveis.

Parágrafo 2.° — A legislação do Estado do
remetente poderá determinar destino diverso
ipara a penúltima via ou suprimi-la, se dela
não necessitar.

Parágrafo 3.° — Na hipótese de ti empresa
utilizar a nota fiscal-fatura, as duos últimas
vias serão substituídas por uma via de nota
íiscal-fatura, que será arquivada em ordem nu-
mérica c pela folha do livro copiador, no qual
as notas sáo obrigatoriamente copiadas.

Art. 2.° — Será obrigatório o uso de série
especial da nota fiscal de que tratar este de-
creto:

I — para es operações sujeitas simultânea-
mente ao Imposto sobre Produtos Industriali-
asados e ao Imposto sobre Circulação de Mer-
cadorlas;

II — para as operações sujeitas ao Imposto
Ünico sobre Combustíveis <a Lubrificantes;

III — para as operaçõss sujeitas no im-
posto único sobre minerais;

IV — para as operações sujeitas unicamente
ao Imposto sôbrc Circulação rio Mercadorias.

Art. 3.° — Os cpntribuintes obedecerão ri-
goresamente às disposições do mcdelo de que
trata êste decreto, sendo facultado na pane
reservada a "dados relativos à firma emitente",
a inclusão de marcas c elementos de fantasia,
i len tiíicad ores da firma ou cie seus produces,
assim como o endereço ou o Estado cie lecali-
zacão de todos cs seus, estabelecimentos, exce-
tu?do o do estabelecimento emitente, que cons-

vtará unicamente da parte superior, á direita
da neta fiscal.

Parágrafo 1.° — Na hipótese de existir mais
de um estabelecimento da mesma pessoa júri-
dica, da neta fiscal deverá constar, relativa-
mente á firma emissora, apenas o número de
inscrição que identifique o estabelecimento res-
ponsável pela sua emissão.

Parágrafo 2.° — Poderão ser acrescentadas
colunas necessárias ao controle do Imposto Üni-
cc sobre Combustíveis e Lubrificantes e do Im-
posto ünico sobre Minerais, atendidas aa nor-
mas da legislação de cada tributo.

Parágrafo 3." — A coluna Imposto sôbrc
Produtos Industrializados será suprimida no ca-
so de utilização da nota em operações não su-
jeitos a esse imposto.

Parágrafo 4.° — Os contribuintes que uíi-
lizarem nota-fiscal-fatura, emitida por pro-
cessas mecanizados com acumulação de valo-
res, poderão fazer constar os dados relativos ao
estabelecimento emitente da parte inferior da
nota fiscal, à direita, atendida a ordein estabe-
lecida no modelo "A". Os retângulos existentes
na parte superior do modelo poderão constar
apenas da segunda via da nota e não serão
utilizados pelo contribuiente.

Art. 4.° — As notas-fiscais serão impressas
em tamanho não inferior a 16x22 cm;., em qual-
quer sentido.

Art. 5.° — A classificação dos produtos na
nota-íiscal de que trata êste decreto cbecie-
cevá, em qualquer hipótese, às normas c cri-
téries tía tabela anexa no regulamento do Im-
posto sobre Produtos Industrializados.

Ari. ti." — A legislação estadual poderá
adotar para as operações realizadas por produ-
tores, sujeitas unicamente ao Imposto sobre Cir-
cuia ção de Mercadorias, o uso da nota-fiscai
avulsa modelo "B", disciplinada sua emissão
pela repartição fiscal, observada, no que cou-
ber, as demais disposições deste decreto.

Art. 7.° — O uso dos modelos de que trata
êste decreto será obrigatório a partir dc 1 de
Julho de 1967.

Art. 8.° — ÊsU; decreto entra, em vigor na
data dc sua publicação revogadas as disposi-
ções em contrário.

"DOBRADINHA"

í: o seguinte o texto do projeto sôbrc o pa-
gamento de diárias c-m Brasília:"Art. 1." — Fica sem efeito o Parágrafo
2." do Art. 17 do Decreto n.° 807, dc IM dc mar-
ço rie 1962.

Parágrafo Ünico — O disposto nesse arti-
go não obriga a devolução das importâncias
que, cm decorrência do dispositivo que ora ó
tornado sem efeito, houverem sido recebidas a
título dc vantagens dc Brasilia.

Art. 2.° — A partir tia vigência da prc-
sente lei fica expressamente proibido o paga-
mento de quaisquer importâncias, a titulo rie
diárias rie Brasilia, aos servidores estaduais,
municipais, de autarquias estaduais ou muni-
eipais, rte sociedades rie economia.' mista, bem
como ao pessoal'de que trata o Decreto n.°
50 291, de. 23 de fevereiro dc 1961.

Ari. 3." — Fica reiterado que o cálculo dns
diárias de Brasília, previstas na Lei n.° 4 (119,
de 20 de dezembro de 1961, é efetuado sôbrc
os vencimentos anteriores às Leis n."s 4 315, dc
26 dc junho. 4 439, dc 27 dc outubro, c 4 531,
dc 8 de dezembro, todas de 1964, para as res-
pectivas categorias de servidores, magistrados,
membros do Ministério Público e do Serviço
Jurídico da União, náo podendo ser atualizado
com base em leis posteriores.

Art. 4." — Aquele e.ue. contrariando as prul-
bicões ora estabelecidas, pagar ou autorizar o
pagamento das vantagens de Brasília, ou re-
ccbè-las, inclusive quanto a parcelas a tal ti-
tulo incorporadas aos proventos da aposenta-
dorla, serão soliilàriaincntc responsabilizados,
civil, penal c administrativamente.

Art. 5." — Esta lei entrará em vigor na da-
ta de sua publicação, ficando revogadas as dis-
posições em contrário'',

QUADRO DA CNEN

Em outra mensagem ao Congresso, o Prc-
sidente Castelo Branco propôs a exclusão do
limite dc vencimentos adotado para os servi-
dores públicos cm geral, dos contrates dc pes-
soai técnico especializado cm nível médio e su-
perior para servir na Comissão Nacional dc
Energia Nuclear (CNEN).

Segundo o projeto, esses contratos obede-
cerão à legislação trabalhista c dependerão,
para a sua validade, de enquadramento ent
normas aprovadas pelo Presidente da Rcpú-
blica.

CÓDIGO DE MINAS

O Decreto n.° 318 introduz algumas modi-
ficações no novo Código de Minas (recém-edi-
tado pelo Decreto-Lei n.° 227), atendendo a
ponderações do Conselho de Segurança Nacio-
nal.

As 2 principais modificações introduzidas no
texto da lei foram a revogação sumária do Art.
59, que limitava à mera "suplementação da
Iniciativa privada" a possibilidade de partici-
pação direta do Estado na lavra de jazidas, e
a alteração do Artigo 29 para criar a possibi-
lidade de cassação dos direitos de exploração
da mina quando os trabalhos de lavra forem
interrompidos, sem justificativas, depois dc
iniciados, durante três meses consecutivos ou
por 120 dias alternados.

OUTROS DECRETOS

O Marechal Castelo Branco assinou tam-
bém os seguintes decretos:

Concedendo exoneração, dc Prefeito do DLs-
trito Federal, ao Sr. Plínio Cantanhede; de
Presidente das Centrais Elétricas Brasileiras
S.A. (Eletrobrás), ao Sr. Otávio Marcondes Fer-
raz; e de Presidente do Banco do Brasil, ao Sr.
Luís de Morais Barros;

Nomeando 40 bacharéis para Juiz Federal
e Juiz Federal Substituto em vários Estados e
Territórios;

Dispensando, no EMFA, das funções que
exercem na Secretaria Geral do Conselho de
Segurança Nacional, por terem sido indicados
psra novas comissões, os Coronéis Ademar da
Costa Machado, Válter Pinto de Morais, Ru-
bens Mário Brum Negreiros e Fernando Gul-
marães de Cerqueira Lima; o Capitão-de-Mar-

e-Guerra Paulo de Bonoso Dun rie Pinto; o.s
Capitães-de-Fragata Germano Pereira Lima e
Lélio Watzs;- e o Major Mário Mercier Ascen-
são;

Alterando aposentadoria, aposentando, con-
cedendo aposentadoria e considerando aposen-
tados vários funcionários do Ministério da Via-
ção;

Integrandq. o Movimento de Educação de
Base (MEBi da Conferência Nacional cios Bi.s-
pos do Brasil iCNBB>, no plano complementar
cio Plano Nacional do Educação. O MEB reali-
zrrá um programa de alfabetização e educa-
ção de base e adotará medidas necessárias à
Sita execução, atreves dc escolas radiofônicas,
.sob a sua responsabilidade e o Governo federal
cooperará com o referido movimento com pes-soai técnico, inclusive autárquico, posto á dis-
posição da instituição nacional, para serviços
julgados indispensáveis aos objetivos cio nio-
vimento;

Aprovando o enquadramento des cargos o
empregos cia Caixa Econômica Federal de Mi-
nas Gerais:

Dispondo sobre o quadro único de pessoalda Universidade Federal do Rio de Janeiro:
Exonerando, do cargo do Chefe do Gabine-te do Ministro da Guerra, o General de Bri-

gada Oscar Luís da Silva;
Dispondo sobre o quadro de pessoa] da Jus-tiça Federa::
Concedendo exoneração no General-de-Di-

visão da Reserva de Primeira Classe Golberido Como e Silva, do enrso de Chefe do SNI:
Concedendo dispensa ao Capitão Heitor

Aquino Ferreira, do Serviço Nacional de Infor-
mações;

Concedendo dispensa ao General-de-Exér-
cito Ernesto Geisel de cargo cie Chefe do Ga-binete Militar da Presidência da Republica-

Nomeando o Sr. José Mozart de Araújo ea.s Sras. Eunice Bittencourt Coelho e Oi;a Mar-Uns Pereira para o cargo de Secretário de Cá-mara do Conselho Federal de Cultura:
Aprovando o enquadramento do.s professo-res-fundadores de Universidade Federal doEspírito Prn.o e.n cargos de professor de ensi-no superior, do quadro cie pessoal — parte su-

plementar do MEC:
C laudo, no MEC, a Comissão Especial pa-ra Execução cio Plano de Melhoramento e Ex-

pansuo do Ensino Técnico c Industrial, desti-nada a prestar assistência, na parte referen-te ao .Ministério cia Educação e Cultura á ela-boração de contraio a ser firmado entre aUnião c o Banco Interamericano de Desenvol-vimento, para melhoramento e expansão do en-sino mediante obras, equipamentos e assistên-cia técnica, nas escolas técnicas federais, nasescolas técnicas estaduais, nos centros peda-gogicos estaduais, nas escolas do SENAI e emescola técnica particular integrante do progra-mu de expansão;
Exonerando, na Aeronáutica, de represen-tente ri- Estado-Maior da Aeronáutico na Co-missa. íilitar Misla Erasü-E-fados Unidos noKio de Janeiro o Sr. Armando Serra de M°-neses; de Chefe do Gabinete do Ministro ciaAeronáutica, o Brigadeiro-do-Ar Deoclécio Li-ma de Siqueira; de Subdiretor de Provisões delntendèncla, o Brigadeiro Intendente Luis Au-

gusto Machado Mendes; c. de Diretor do Pnr-
que de Aeronáutica dos Afonsos, o Coronel-Aviador Evernldo Breves;

Nomeando primeiros-tenentes e incluindono quadro de Oficiais Médicos do Corno' deOticiais cia Aeronáutica, os l.°s-Teuentes Medi-cos estagiários Hélio Dias Ribeiro, Edavi Rezacia Fonseca..Antônio Carlos Timm. Marcus Vi-
nicitis Alexandre. João Ednei Carvalho Ribei-
ro. Jorge Triandópolis, Artur Moacir Albuquer-
que Maranhão de Oliveira. Londres Baltazar
de Oliveira. Heres Surub.iu Pas.sos Homene, Go-
mir Fabris, José Ivã Carneiro. Job de Jesus
Mendes de Castro Veloso c Jo*é Vicente de Al-
varenga:

Aprovando o regimento internei da Divisão
dc Segurança e Informações do Ministério das
Relações Exteriores;

Concedendo dispensa no Coronel-A via dor
Guilherme Rebelo Silva, ao Capitão-de-Mar-e-
Guerra H;_roldo Ramos, no Teuente-Ccronel
Gustavo Morais Rego Reis e n.o Tenente-Coro-
nsl Luis Nunes Portela, cios cargos da Subche-
fes da Aeronáutica, cia Marinha, do Exército,
Interino e cio executivo do Gabinete Militar
da Presidência da República, respectivamente:

Concedendo dispensa ao Professor Luis Au-
gusto Fraga Navarro cie Brito e no Sr. Hílton
José Marques Rodrigues, de Chefe e Subche-
fe cio Gabinete Civil da Presidência da Re-
pública:

Concedendo dispensa de membros oo Ga-
binete Militar cia Presidência da República eo
rsnsnte-Corcnel-Aviador José Rubens' Drumond,
r.o Ca.p!tão-de-Mar-e-Guerra Paulo Viana Cas-
t:io Branco, ao Tenente-coronel Anber Proen-
ça Castelo Branco, ao Tenente-Coronel Alva-
ro Alfredo Alvarenga Eii. ao Tenente-Coronel
Otávio Ociilio de Oliveira Bittencourt, nos Ma-
jores Livio Silva e Afonso Henrique Coelho,
ao Mnjor-Médico Américo Soverchi Mourão e
ao Capitão Luís Cnrlos de Avelar Coutinho;

Concedendo dispensa, do Gabinete Civil da
Presidencial da República, ao Sr. Asdrúbal Ulis-
séa, de Subchefe para Assuntos Parlamenta-
res; ao Sr. Orlando Miranda, de Aragão, para
Assuntos Financeiros e de Desenvolvimento; e
ao Sr. Raul Soares da Silveira, de Subchefe
para Assuntos Sociais; ao Sr. Aldir Guimarães
Passarinho, de Subchefe para Assuntos de Ad-
ministração Geral;, ao. Sr. .Salvador Nogueira
Diniz, de Assessor-Chefe da Assc-ssoria Espe-
ciai; ao Sr. José Jeronimo Moscardo de Sousa,
de Secretário Particular da Presidência da Re-
pública; ao Sr. José Vamberío Pinheiro de As-
sunção, de Chefe da Secretaria de Imprensa;
ao Sr. Paulo Henrique de Paranaguá,' de Chefe
do Cerimonial da Presidência; ao Sr. Antônio
de Sousa Rio, de Diretor de Serviços Gerais
do Gabinete Civil;

Concedendo dispensa, no Gabinete Militar
da Presidência da República, ao Capitão-de-
Corveta Júlio Sérgio Vidal Pessoa e ao Major-
Aviador Murilo dos Santos, de Ajudantes-de-
Ordens cio Presidente da República; ao Ma-
jor-Dentista Jcel Ligeiro Vargas e ao Sr. Car-
Ios Gomes da Silva, de Adjuntos do Serviço
de Saúde; e ao Capitão Luis Fernando Breta-
nha Galvão, de Ajudante-de-Ordens do Chefe
do Gabinete Militar.

UM PARA COSTA E SILVA

Sobre a sua mesa. de despachas no Palácio
do Planalto, o Marechal Castelo Branco deixou
apenas um documento para ser examinado
pelo Presidente Casta e Silva: a carta do Sr.
Adroaldo .Mesquita da Costa solicitando exone-
ração do cargo de Consultor-Geral da Re-
pública.

Ao pé dessa carta, no único papel existen-
te no Gabinete presidencial, o Marechal Cás-
telo Branco redigiu o seguinte despacho: "En-
caminhe-se ao Presidente Artur da1 Costa e
Silva para conhecimento e solução (a) H. Cas-
telo Branco".

Casielo começou a chorar
iogo que entrou no avião

Brasília Í.Ç U cursai) — O
Marechal Castelo Branco cho-
rava quando foi fechada a
porta cio Viscount presidencial
ria FAB ciue o transportou até
o Rio. Pouco ante.- cie entrar
no aparciho. 0 ex-Presidente
j;l enxugara bem o.s oiho;:. mns
ficou mis cioi.s minutos n:< al-
ti.' da escada cie aoe-o no apa-
reihc, acenando pnra o povo
c ; apertando as mãos acima
cia cabeça.

Não resistindo a emoção,
correu para o interior cio avião
e chorou O povo continuava
a aplaudi-lo. Éie voltou á es-
cida e acenou mais'algumas
vezes, antes de embarcar deíi-
nitivamente. A poria fechou-se
c. quando o avião decolou,
também havia lágrimas c-m
centenas de fisionomias. Al-
guns soluçavam, como o <•::-
Ministro da Indústria e c'o Co-
mércio, Sr. Paulo Egidio.

EMOÇÃO COLETIVA

O.s primeiros a entrar tio
Viscount foram o.s parentes do
Marechal, também aclamados
peles amigos. Dona Antonie-
tn. a filha e a sobrinha cho-
ravam ao acenar cm' despe-
diris. Embarcaram depois os
Generais Ernesto Geisel e
Golberi do Couto, o ex-Chefe
do Gabinete Civil. Sr. Navar-
ro rie Brito e es ex-Ajudantes
de Ordem.

Dt:?s mil pessons ficaram
acenando' r.a pista, muitas de-
Ias chorando, de generais a
.soldado?, cie senadores n. con-
tínuos. Um círculo de garotas
e rapazes deu hurras a duo.s
amigas que partiam r.o mesmo
avião: ns netos do ex-Presi-
dente.

PARA O HOTEL

Depois de entregar a faixa
presidencial ao sucessor, no
Palácio do Planalto, o Maré-
chal Custeio Branco, acompa-
nhnclo rios Genernis Ernesto
Geisel e Jaime Portela, anti-
go :e novo Chefes do Gabinete
M i 1 i t a r. dirigira-se ao seu
apartamento, no Ko: cl Nn-
cional.

Minutos depois, lá chegava
o primeiro viistante, o Depu-
tado Raimundo Pariilha. En-
quanto êle era recebido, o.s pa-
rentes e auxiliares diretos do
ex-Presidente movimentavam-
se entre as dependências da
suite presidencial, ultimando
as bagagens. A arrumação
continuou, enquanto outros vi-
sitantes chegavam e saiam,
sucessivamente: o.s ex-Minis-

tros Roberto Campos e Moniz
de Aragão, o ex-Presidente do
INDA, Sr. Eudes de Son.sa
Leão. o Governador José Sar-
nei.' o novo Ministro da Jus-
lica. Sr. Gama e Silva ío úni-
co membro do novo Ministé-
.no a visitar o ex-Presidente}.
o Senador Paulo Surazatc, o
lider cio Governo no Senado,
Sr. Daniel Krieger. o Gover-
nador Jcão Agripino e o Depu-
tarlp Fausto Castelo Branco
(ARENA-Piauí) . Dois do.s vi-
sitantes, os Srs. Roberto Cam-
pos c Moniz de Aragão, no saí-
rem, foram acompanhados nté
o elevador pelo Marechal.

ALMOÇO

A maior pnrte da bagagem
cie. família Castelo Branco foi
despachada para o aeroporto
às 12h45m, e o almoço come-
oou às 13h5m, tendo sentado à
me.sa com o ex-Presidente, na
sala de estar do apartamento..
o genro Salvador Diniz e a li-
lha Antonieta, o filho, Coman-

. dante Paulo Castelo Branco
e esposa, duas netas, o •Gene- '
ral Geisel c dois sjudantes-de-
ordem, o Comandante Júlio
Pessoa o o Mnjor Murilo San-
tos.

As HliliOm. o Marechal,
acompanhado de seus parentes,
auxiliares diretos e dos Srs.
Daniel Krieger. Joáo Agripino
e Fausto Castelo Branco, to-
mou o elevador que. por causa
rio excesso de peso. desceu sem
qne a pertk externa tivesse
fechado, parando no quinto
andar, onde parte dos passa-
geiros tomou outro elevador.

PARA O AEROPORTO

Cerca de sete automóveis,
precedidos de" batedores cio
Exército, constituíram o corte-
jo até o aeroporto civil, ondo
o Marechal chegou às 14h 30m,
.sendo aclamado na entrada da
estação de passageiros por cér-
ca cie duns mil pessoas, entre
as qunis todes o.s membros cio
seu Ministério. Governadores
de Estado e congressistas.

Seu automóvel foi lo<.'o cn-
volvido pela multidão, enquan-
to vivas e palmas ressoavam
em toda a extensão cio edifi-
eio. Com grande dificuldade,
o Marechal desceu cio automa-
vel c passou a dirigir-se parn.
a pista. Essa. caminhada foi
extremamente lenta. Interrom-
pendo-se a todo instante pnra
o ex-Presidente receber abra-
ços e cumprimentos.

Visita a cemitério íoi
anunciada para enganar

Pouco depois de chegar ro
Rio, o Marechal Castelo Bran-
co procurou despistar os jor-
nalistas que seguiam o seu car-
ro, dirigindo-se diretamente
para ca.sa. ao invés de ir no
Cemitério Sáo João Batista vi-
sitar o túmulo de sua mulher,
conforme fora anunciado quan-
rio desembarcou no Aeroporto
Santos Dumcti!.

O ex-Presidente prc meia a.
um só tempo que a imprensa
náo documentasse a anunciada
visita ao túmulo de Dona Ar-
gentina Diniz Castelo Branco
como também impedir que fòs-
.se fotografaria a sua chegada
à neva residência, ern Ipanema.

A CHEGADA

Cercado per forte dispositivo
de segurança — que funcionou
discretamente — o Mnrcchal
Castelo Branco desembarcou
na parte civil cio aeroporto, pe-
Ia primeira vez cirsrie que *e
empossou na Presidência, em
1934. Os minutes eram centa-
des pelos que aguardavam o
avião — que aterrissou com .seis
minutos de atraso — e a sala
de autoridades estava total-
mente lotada, havendo também
muita gente na pista, apesar
da chuva fina c persistente.

As 17h30m, o Viscount pre-
sidencia 1 chegou e um guarda-
chuva foi levado ao Marechal
— o primeiro a descer. Emo-
cienado, mas um sorriso con.s-
tante. o Marechal Casielo
Branco foi loito cercado por
dezenas de pessoas.

Êle cumprimentou todos ciue
Invadiram a pista e que acc-
navam ou aplaudiam, sempre;
earadeeendo com um "muito
obrigado". Dos parentes, o ex-
Presidente recebeu abraços.

Quando alguns militares
nnroxiniaram-.se. um membro
cia comitiva comentou .sorri-
ciente, com ?. adesão do Ma-
rcchal:

Tuào foi assinaci:), ns pro-
moções também.

Parn uma secretária, o Ma-
re.eiiai falou:

viu. não foi um alivio
grande para a Nação, nem pa-
v.x mim. Ma.s seu. hsin?

No saguão, o ex-Presidente
acenou para o.s qtie o aplau-
d iam da escadaria que leva ao
restaurante e Í6z uma parado,
em frente ao seu Aero Willys
Itamarati de duos cores, para
saber do Marechal Cordeiro cie
Farias, que não estava no ae-
roporto.

Após conversfir ligeiramente
rem o ex-D3putacio Armando
Falcão e com o ex-Chefe c.o
Cerimonial, Sr. Paulo Para-
nagui, êle entrou no carro,
acompanhado cio General Er-
nesto Geisel. e .scai motorista
saiu aceleradamente.- O clcsti-
no — segundo anunciaram um'genro e o ex-Secretário de Im-
prensa, Sr. José Vamberto —
seria o Cemitério de São João
Batista, oncie não apareceu.
Foi direto para a residência de-
pois de^.conseguir que seu
carro sumisse entre dezenas de
outros.

Começa com falta de luz
o cotidiano cio Marechal

Vestido de cinza escuro, gra-
vata e sapatos pretos, o ex-
Presidente desceu cm írente ao
edifício Neuchatel, em Ipane-
ma — onde vai morar —, abra-
cou os netos que estavam na
calçada, disse que estava
exausto e, das 20 às 22 horns,
jantou á lua de velas, enfren-
tando o seu primeiro período
de racionamento de luz.

O edifício Neuchatel — nome
de um Cantão de Suíça — é
o de número 518 cia Rua Na.s-
cimento Silva. Na rua, só as
crianças enchiam as calçadas,
pnra ver o importante vizinho
que chegava. Um pouco afãs-
tados, os agentes de segurança
e duas empregadas. Uma de-
Ias é Maria, sizuda, de 45 anos,
antiga serviçal da família e
uma das pessoas que mais en-
tendem o Marechal.

A ESPERA

A-ites de o Marechal chegar,
só ns crianças tinha livre
transito pelas imediações do
prédio, passeando de um lado
para outro, lideradas pelas ne-
tas do ex-Presidente, Helena e
Cristina, esta última conhecida
por Kikl, que tinha um exem-
plar do JORNAL DO BRASIL
à mão, mostrando uma, repor-
íagem sobre o apartamento do
avO.

A distância, um outro neto,
Carlos Humberto — rapaz do
bigodes e costeletas cheias, "pa-
recendo um mexicano", segun-
do" afirmou o ex-Secretàriò da
Imprensa, Sr. José Vamberto
— observava o movimento e,
volta e meia, repreendia uma
das crianças..

As cortinas brancas do apar-
tamento cio Marechal estavam
fechadas, para impedir que os
fotógrafos visücim o interior, des
prédios em írente. Por uma das
j anel a s, porém, de vez em
quando surgia vim agente du
segurança.

CHEGADA FRIA

Não havia povo esperando o
cx-Presidente. Só alguns mo-
radores, que se cotizaram, com-
praram uma cesta de rosas, e a
colocaram no sagoião de entra-
da do prédio. O Marechal Cas-
telo Brnnco, aparentando estar
muito cansado, chegou acom-
panhado dc.s Generais Ernesto
Geisel e Golberi do Couto, Co-
ronel Pulmann, Sr. Navarro ce
Brito e Sr.tt, Sr. Pnulo Paraná-
gruá e do Capltáo-Tenente Pau-
lo Castelo Branco, íüho do cx-
Presidente.

>&"
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POSSE DE MINISTROS Andreazza já recebeu
cargo em Transportes

Rademáker citou o Papa
em sua posse na Marinha

Magalhães assume o Itamarati

prometeudo ativar o comércio
Brasília (Sucursal) — Ao

receber o cargo de Ministro
das Relações Exteriores do
Sr. Juraci Magalhães, em
solenidade realizada às
15h30m de ontem no Pala-
cio Itamarati, o Deputado
Magalhães Pinto afirmou
que "a principal preocupa-
ção da diplomacia brasilei-
ra será contribuir para a
plena emancipação econô-
mica do Pais".

O ato contou com a pre-
presença de vários governa-
dores, senadores, deputados
e diplomatas, além de mem-
bros das Missões especiais.
O Cheíe de Gabinete do
novo Ministro será o Con-
selheiro Celso Diniz; o se-

Ao receber o cargo de Mt-
nistro cias Relações Exteriores.~cT~Srnüagalhàes Pinto"Tez" O
(seguinte discurso:

Senhor Ministro Juraci Ma-
galhães,

È para mim particularmente
grato suceder na Pasta das Rc-
laçôes Exteriores a um velho
companheiro de ideais c cie
campanhas políticas. Enrique-
cendo a sua longa folha de ser-
viços prestados ao País, Vossa
Excelência trouxe ao Itamara-
ti a marca de sua forte e niti-
u._ personalidade. Mais uma
vez sc evidenciaram aquelas
qualidades invulgares que fo-
ram o signo de sua extraordi-
nária carreira. Em tocios e táo
variados cargos que ocupou,
culminando com o. direção des-
ta Cnsa, revelou-se Vossa Ex-
celència o mesmo homem pú-
blico inteligente e ágil, tenaz
e bravo, eficiente e honrado.
Estou certo de que Vossa Ex-
celència não se esquivará a no-
vas chamamentos do Pais. acos-
tumados que estamos á sua
constante c integral dedicação
à causa pública.

Minhas senhoras e meus r-e-
nhores:

15 com emoção e sentimento
de humildade que assumo, por
honrosa convocação do Presi-
dente Artur da Costa e Silva,
a direção desta Casa, onde ns
ressonâncias históricas consti-
t.uem patrimônio de exemplo e
inspiração e onda os anseios re-
inovadores assentam sempre nos
sólidos fundamentos de uma
tradição harmonizada eom o
interessa nacional.

A política externa, cm nos-
sos dias, se reveste de tal im-
portancia para o destino das
nações quo não mais se con-
cebe a sua manipulação na
sombra das chancelarias, no

«•etário particular será o
Secretário Carlos Alberto
Leite Barbosa.

FIM DE CARREIRA

Ao transmitir o cargo, o
Sr. Juraci Magalhães decla-
rou que o novo Chanceler
levava para o exercício cias
funções "qualidades de esta-
dista" que o poupariam dos
sacrifícios que .lhe foram
impostos, no desempenho da
missão "importante e deli-
cada" de executar a política
exterior do Pais.

Elogiando a qualificação
dos servidores do Itamarati,
o ex-Chanceler frisou que o
Ministro Magalhães Pinto

contaria, para realizar sua
tarefa, "com um corpo de
funcionários exemplares, de
capacidade profissional
realmente singular nos qua-
dros da administração pú-
blica brasileira".

Acentuou o Sr. Magalhães
Pinto que, ao assumir a che-
fia do Itamarati, sua ambi-
ção "não ia aló m de evi-
tar que se deslustrasscm,
em suas mãos, as glórias
acumuladas pela Casa, ao
longo dos anos", e afirmou
que deixava o cargo com a
consciência tranqüila de ter
alcançado êsse objetivo.

— Deixo hoje minhas
funções — disse — com o
Brasil respeitado em todo o

O discurso de Magalhães

segredo dos gabinetes, nas ne-
goeiações sigilosas. Hoje, c ca-
dar vez mais,-o povo inspira sua
elaboração e, mesmo, a sua exe-
cução. Cónscio desta tendência,
espero trazer para o Itaniawiti
n minha experiência de conta-
to intimo e constante com o
povo, buscando imprimir ft, nos-
sa politica. exterior a ílexibili-
ciacie que lhe deseja dar o ilus-
ire Presidente Costa e Silva pn-
ra melhor atender os anseios
e aspirações dos brasileiros.

O traço dominante de nossa
diplomacia, com toda a imen-
sa contribuição desta Cnsa á
formação e à defesa do patri-
mónio comum, tem sido a ca-
pacidade de adaptar a ação ãs
exigências de cada momento
histórico. Da fidelidade ao in-
terêsse nacional e na adequa-
ção à conjuntura internacional
decorre a própria grandeza da
tradição do Itamarati. De fato,
a formulação de uma politica
externa pede a clara identifi-
cação das objetivos nacionais e
a avaliação dos recursos reais
e potenciais para a respectiva
consecução. Exige, também,
apreciação serena e objetiva do
quadro mundial, a fim do queseja possível determinar com
exatidão a compatibilidade dos
interesses dos demais países
com os interesses nacionais.

Impõe-se, nesta hora, uma
política que reflita no plano
internacional as aspirações de'
um povo firmemente decidido
a acelerar o processo de seu
desenvolvimento. Daí a neces-
sidade de dar sentido eminen-'
temento realista c o devido
conteúdo econômico á nossa
diplomacia. Ampliação efetiva
dos mercados externai, preços
justos e estáveis para os nas-
sos produtos, intensificação de
ajuda técnica e econômica,

produção de cooperação elen-
tiíica devem figurar entre os
nossos objetivos primordiais'.

Queremos mobilizar as po-
tencialidades desta Casa para
pôr a diplomacia a serviço da
prosperidade. Estamos conven-
cidos de que as desigualdades
externas, tanto no plano inter-
nacional quanto no plano in-
terno, são a principal fonte de
insegurança, de insatisfação,
de inquletudes, constituindo,
por conseguinte, a mais grave
ameaça à paz. Uma nação su-
focada pela estagnação é uma
nação insegurif, como 6 inse-
guro um mundo em que se es-
(ratifique o presente desequilí-
brio entre as Estados ricas e
Estados pobres.

Toda a influência que o Bra-
sil ipocie hoje exercer, pela sua
importância politica. demográ-
fica, geográfica, cultural e es-
tratégica, será utilizada para
promover uma decidida arrau-
cada no caminho da prosperi-
dade. Nos entendimentos dc
chancelarias, nas mesas de ne-
gociação e nos foros multila-
ierais, a preocupação primeira
de nossa diplomacia será con-
tribuir para a plena emanei-
pação econômica do País.

A defesa intransigente das
interesses nacionais nortearão
sempre a. política externa do
Governo que ora se inicia. Po-
litica realista, sem preconcei-
tos ou prevenções. Nesse pia-
no de realismo, manteremos
diálogo com todas ns áreas do
mundo. Com a consciência de
que esta é uma nação vigilan-
te na defesa de sua soberania
o coesa em torno de suas ins-
tituições políticas, jamais agi-
remos .premidos pelo meio, que
conduz a omissões e renúncias.

Totalmente devotados à. cau-
sa da paz, continuaremos a

mundo e com suas relações
bilaterais colocadas no mais
alto nivel de cordialidade,
cooperação e amizade com
todos os paises. Sei quanto
valeu, para a obtenção dês-
se resultado, a colaboração
assídua, esclarecida e pa-
triótica cios servidores do
Itamarati. Com cies diviclo
os frutos colhidos nestes 14
.meses dc trabalho intenso c
ininterrupto.

Concluindo, disse que, co-
mo testemunho da satisía-
ção com que trabalhou no
itamarati, declarava que
nenhum capitulo poderia,
melhor do que êste, encerrar
minha vida pública, longa
de bem mais de 30 anos".

tiar nesso completo apoio ás
Nações Unidas para a con-
secuçáo cie seus altos objetivas.

No plano regional, havere-
mos de esforçar-nos para que
a Organização dos Estados
Americanos (OEA) possa ser
instrumento efetivo da inte-
gração continental, capaz de
fazer das Américas um balnar-
te unido e próspero do mundo
ocidental.

Minhas senhoras e meus se-
nhores.

>i minha intenção realizar
uma politica aberta aos diver-
sos setores da opinião pública.
Os brasileiros, sem distinção,
estão convidados a oferecer a
contribuição de sua experien-
cia, pois, a ninguém seria. 11-
cito permanecer Indiferente
aos problemas da nossa vida
internacional

Estou particularmente inte-
ressado cm estreitar a colabo-
ração do Itamarati com o
Congresso Nacional. Acolherei
sempre com a maior conside-
ração as opiniões e sugestões
dos nobres parlamentares. Pa-
ra que a nossa atuação tradu-
za fielmente as aspirações do
povo brasileiro, estou certo de
contar ainda com a coopera-
ção de todos os órgãos dc dl-
vulgação do País.

Muito espero d« trabalho da
equipe competent* e devotada
desta Casa, autêntica elite do
serviço público nacional, cul-
dadosamente prepara d» e
adestrada para o exercício <Ia
suaa funções. Juntos, realiza-
remos a política externa do
Governo Costa e Silva. Politi-¦ ca do um povo consciente da
sua soberania e vigilante na
sua defesa. Política franca e
gene"rosa, honrada e leal com
a alma brasileira.

Brasilia. (Sucursal) — O
Marechal Juarez Távora
teria que transmitir seu
cargo — Ministro da Viação
— a duas pessoas, mas só o
féz ao Coronel Mário An- .
dreazza, novo Ministro cios
Transportes, porque o Sr.
Carlos Simas, novo Minis-
tro das Comunicações, nâo
compareceu ao ato e não
íoi encontrado a tempo, fl-
cando a transmissão para
outra oportunidade.

Ao transmitir o cargo, o
Ministro Juarez Távora
anunciou que pretende
abandonar a vida pública,
acrescentando que já esta-
va velho "e coni pleno dl-
reito de descansar minha
velhice". A cerimônia, que
foi a mais simples possível,
compareceram os novos Mi-
nistros Leonel de Miranda,
Ivo Arzua e Jarbas Passa-
rinho.

COMO POI

O Ministro Juarez Távo-
ra, falando de improviso,
rememorou suas palavras,
há três anos atrás, quando
assumiu o Ministério da
Viação, anunciando que
havia pianlficado uma cnor-
me soma de trabalho, que
prometera desobstruir cer-
tos canais rio Ministério,
emperrados pela improbi-
dade e pela subversão, e que
agiria sem favorecer ou
perseguir ninguém.

Quanto ao aspecto do
saneamento moral, procurei
até onde as forças huma-
nas me permitiram cum-
prir a minha promessa. De-
vo dizer-he, Sr. Ministro,
que Deus me deu forças
para que pudesse sempre
pesar com o mesmo peso.
V. Exa. aprenderá no duro
embate que vai travar nes-
ses quatro anos como é di-
ficil realizar sem cometer
erros.

O senhor í bem mais
jovem que eu e é um homem
a quem Deus deu grandes
dotes de inteligência e ta-
lento. Vossa Excelência sa-
berá o que fazer no futuro
para que a democracia não
desaproveite dos seus pre-
dicados. Confio na sua mo-
cidade.

RESPOSTA

Agradecendo, o Coronel
Mário Andreazza disse que
era profunda a sua emoção
por receber o Ministério dos
Transportes "das mãos hon-
radas do Marechal Juarez
Távora".

Qualificou, em seguida, o
Ministério dos Transportes

Gama e Silva consolidara as novas leis
Brasília (Sucursal) — Ao

assumir ontem nesta Capital o
Ministério da Justiça, o Sr.
Gama, e Silva afirmou que' en-
tre as tarefas imediatas com
que defrontará, "há duas quemerecem relevo especial: a
consolidação do sistema legal
vigente e a retomada dos cs-
tudos sôbre a reforma dos nos-
sos códigos, iniciados há qua-
se seis anos". .Cumpre estabilizar a le-
gislação — prosseguiu —, con-
solidando-a em documentos
que lhe dêem unidade e siste-
mática para que a interpreta-
ção c aplicação das normas
jurídicas não suscitem dúvi-
das, atritos perigosos e litígios
inúteis, provocando choque
com o Poder Executivo, ou
sobrecarregando as tarefas do
Poder Judiciário.

NECESSIDADE
A revolução democrática

brasileira sentiu a necessidade
de reformular a ordem jurídi-ca nos mais diversas setores,
como imperativo de criação de
seu próprio direito, alterando,
não raro substancialmente, o
direito tradicional e criando
novas e oportunas instituições.
Em menos de três anos — pe-riodo bastante reduzido paratão notável esforço —, o País
assistiu a mais revolucionária
das modificações de seu siste-
ma jurídico. É natural, portan-to, que essa- imensa obra le-
gislativa, muitas vezes feita
sob a influência de prazos fa-
tais, e aos quais ainda se não
haviam acomodado os legisla-
dores, viesse a preocupar os
que lidam com o Direito Posi-
tivo perante os tribunais e a
administração pública.— Não menos importante é
a retomada dos estudos sôbre
a reforma de nossos códigos,
iniciados há quase seis anos, e

que sempre mereceu especial
atenção deste Ministério. Os
projetos elaborados por júris-
tas de largo prestigio c nota-
vel tirocinio devem ser dis-
cutidos, melhorados se fôr o
caso, a fim de que o trabalho
comum seja cncaminhalo à
apreciação do Congresso Na-
cional, para que se complete o
processo de atualização do di-
reito pátrio. É meu dísejo, as-
sim, que novamente a êle se
volte, que as comissões de re-
visão concluam suas tarefas,
fazendo destas participar to-
dos quantos, em nosso meio, se
interessam pelos problemas
jurídicos, para que os projetos
do Poder Executivo, refletindo
a média da opinião de nossos
juristas, possibilitem ao Sena-
do Federal e à Câmara dos
Deputados realizar obra quehonre e dignifique a nossa le-
¦nslação codificada.

DIALOGO

Mais adiante, disse o Sr.
Gama e Silva: — O Ministé-
rio da Justiça, sem prejuízo
do programa que deve ser rea-
lizado, sob a orientação do Se-
nhor Presidente da Republica,
está semjyre aberto ao diálogo,
ao estudo das proposições le-
gítimas e à permanente atua-
lização de conceitos e idéias.
O mundo cm que vivemos re-
clama todos os dias uma atua-
ção consciente das realidades
nacionais. Posso, assim, asse-
verar que não trago preconcei-
tos, nem idéias obsssssivas,
nem intolerância, nem intran-
sigéncias. A menos que se
procure solapar a ação do Go-
vérno, ou se queira tentar o
retorno de concepções de vida
pública ou de sistemas que ja-mais poderemos .tolerar, por-
que a isso se opõem aqueles

ideais, aqueles propósitos e
aqueles fins da Revolução de
31 de março. E esta não pe-
recerá em minhas mãos.

Toda revolução, para ser au-
têntica, deve romper com a or-
dem contra a qual se opôs. E
a revolução democrática brasi-
leira, não obstante haja con-
sentido na permanência de
normas e instituições do regi-
me anterior, também criou o
seu próprio direito. E, após
institucionalizar-se, procurou,
muitas vezes com o apoio dos
demais podéres do Estado, fi-
xar princípios e regras vlsan-
do aqueles objetivas.

Tudo isto me convence, mais
ainda, da responsabilidade de
minha investidura, quando,
por outro lado, soti retirado
da Reitoria da Universidade
de São Paulo c de minha cá-
teclra na velha e querida Pa-
culdade do Largo de São Pran-
cisco, sob cujos tetos a liber-
dade, o dúeito e a justiça se
Irmanam e formam a cons-
ciência civico. dos moços estu-
dantes. E nas antigas arcadas
do Convento Pranciscano, sob
o. inspiração de Rui e Nabuco
e tantos outros, ouvindo as li-
ções liberais de Sampaio Dó-
ria e Valdemar Ferreira, en-
tre os que nos deixaram, e de
Vicente Rao, Mário Masagão
e Honório Monteiro, ainda vi-
vos e entro nós, eu constitui
a minha personalidade e apren-
di a crer no direito, respeitar

¦ as leis e dignificar a pessoa
humana. E íoi essa crença, e
foi essa fé, que me integraram
na revolução redentora e ago-
ia hão de me guiar no exer-
cício de roeu novo cargo, com
o pensamento sempre voltado
aos anseios sofridos do povo
brasileiro. E tenho certeza de
que aqueles que confiam em
nós nâo terão por que se de-

como "o primeiro fator para
o desenvolvimento e integri-
dade nacionais".

— Ao assumir, quero des-
tacar que a minha, respon-
sabilidade é bem maior por
ter que substituir o Maré-
chal Juarez Távora, este
..•ímbolo de dignidade e hon-
radez. Éle, na realidade,
abriu caminhos no Ministé-
rio da Viação que nós prós-
seguiremos. Todos os traba-
Ihos por éle Iniciados serão
concluídos.

O Coronel Andreazza fl-
nalizou pedindo a colabora-
ção dos funcionários para o
trabalho que pretende reali-
zar, agradecendo a presença
de todos e a confiança do
Marechal Costa e Silva e
anunciando que procurará o
Marechal Juarez Távora tô-
d-as as vezes que encontrar
dificuldades no Ministério.

PRESENTES

Ao ato estiveram também
presentes os Srs. Nestor
Jost e Jaime Magrassi, fu-
turos Presidentes do Banco
do Brasil e do BNDE; o De-
legado da INTERPOL, Sr.
Élber Murtlnho; os Srs. Ge-
raldo Araújo, Antônio Go-
mes de Melo, Irabelo Barro-
so e Saulo Alves (do estaíe
do Marechal Costa e Silva)
e mais 50 pessoas aproxima-
damente, que foram cum-
primentar o novo Ministro.

Depois da solenidade, e em
meio aos abraços, o Maré-
chal Juarez Távora aproxi-
mou-se do Ministro Mário
Andreazza para apresentar-
lhe o Consultor-Jurídico da
Ministério:

Êste homem eu faço
questão de lhe apresentar. E
uma das pessoas de quem eu
mais me vali na Justiça; e
olhe que eu dei basinntes ca-
sos para a Justiça. Foram
questões que eu nem acredi-
tava que o Ministério vence-
ria. Graças a êle, nunca
perdi uma questão na Jus-
tiça.

O Consultor-Jurídico é o
Sr. Hélio Proença Doyle.

Respondendo a uma per-
gunta sôbre qual tinha sido
o seu último ato como Mi-
nistro, o Marechal Juarez
Távora disse:

Meu último ato íoi
montar numa locomotiva e
ligar Luisiana a Brasilia,
cumprindo uma promessa
de que não me poderia es-
quivar.

O Governador do Estado
do Rio, Sr. Jeremias Fontes,
chegou atrasado para assis-
tir à transmissão, e todos os
convidados já se haviam re-
tirado.

Brasilia (Sucursal) — O
Almirante Augusto Radema-
ker assumiu ontem, pela se-
gunda vez em três anos, o
cargo de Ministro da Mari-
nha, em solenidade durante
a qual citou o Papa Paulo
VI, ao afirmar que "as ins-
tituições, ns leis, os modos
de agir e pensar, legados
pelos antepassados não pa-
recem bem adaptados ao
atual estado de coisas".

À posse do novo Ministro
da Marinha compareceram
21 almirantes, o represen-
tante do Presidente da Re-
p ú b 11 c a, os cx-Mlnistros
Eduardo Gomes e Juarez
Távora, o Chefe do Estado-
Maior das Forças Armadas,
os novos Ministros Márcio
Sousa Melo, Magalhães Pin-
to e Lira Tavares e oficiais
das três Armas.

O DISCURSO

A solenidade teve início
com a leitura, íeita por um
ajudante-de-ordens, do ato
de exoneração do Ministro
Zilmar de Araripe Macedo,
assinado pelo ex-Presidente
Castelo Branco.

Logo a seguir, um. outro
ajudante-de-ordens leu o
ato, já assinado pelo Presi-
dente Costa e Silva, da no-
meação do novo titular da
Pasta, Almirante Augusto
Rademáker.

Ao assumir o cargo de
Ministro da Marinha, disse
o Almirante Augusto Rade-
maker:

"Novamente estou rece-
bendo o elevado cargo de
Ministro da Marinho.

Da primeira vez, em pe-
riodo critico da vida nacio-
nal, recebi este posto das
más de denodados compa-
nheiros que ocuparam êste
Ministério d me passaram a
sua direção, por ser o mais
antigo. Empenho-lhes o
meu reconhecimento pelo
muito que fizeram e ajuda-
ram nas horas difíceis. Fiz
parte, então, do Comando
Revolucionário, tendo sido
Ministro da Marinha e da
Viação, nomeado que fui pe-
lo Presidente da Câmara

Minas e Energia foi
transmitido a Costa

Medeiros sai temendo as dúvidas
Ao transmitir ontem ao Pro-

fessor Gama e Silva o cargo tíc
Ministro da Justiça, o Sr. Car-
los Medeiros Silva afirmou que
caberá ao Governo ora empos-
sado, sob a chefia, do Marechal
Costa e Silva, dar Início á
execução e complementação da
nova Constituição".

Acrescentou o Sr. Carlos Me-
deiros Silva que o Ministro
Gama e Silva, "como professor
de Direito e homem público
eminente. Identificado com os
propósitos da Revolução desde
seus primeiros dias, saberá sol-
ver os conflitos que surgiram
na órbita legal e politica, com
o resguardo salutar da inde-
pendência e harmonia das po-
deres".

A DESPEDIDA

E o seguinte, na integra, o
discurso do ex-Ministro Me-
deiros Silva:

"Senhor Ministro Gama eSilva, tenho a honra de trans-
mitir a Vossa Excelência asfunções cie Ministro da Jus-
tiça que exerci desde julho do
ano passado, por convocação
do Presidente da República,' A minha investidura em tão
elevado posto, depois de ha-
ver ocupado uma cadeira no
egrégio Supremo Tribunal Fe-
deral e outras funções de na-
tureza jurídica na alta admi-
nistração do Pais, foi anuncia-
da pelo Senhor Presidente da
República como necessária à
obra do rcconstitucionallzação
do Pais.

De íato, c sem prejuízo de
outras de menor envergadura,
dediquei-me á árdua tarefa
de elaborar o projeto de Cons-
tituicão que o Governo enviou
ao Congresso Nacional.

O projeto foi discutido, vota-
do e promulgado a 24 de janei-
ro com ns emendas que os Se-
nhores Deputados e Senadores
entenderam de nele introduzir.

A nova Constituição pro-
curou consolidar a obra do Go-
vérno revolucionário, reformu-
lou as relações entre os podéres
do Estado, sem quebra dos
princípios fundamentais da li-
berdade e autoridade.

A experiência brasileira dos
últimos tempos, com a evolu-
ção das ciências políticas e a
nova técnica constitucional se
refletem no texto definitivo,
que guarda as linhas mestras
do projeto governamental.

Caberá, porém, ao Governo
ora empossado, sob a chefia do

«animar, nem desconvencer-se,
pois permanecemos fiéis aos
idéias, aos propósitos e aos fins
da revolução dc 31 de março,
sob a orientação segura de um
de seus grandes chefes, hoje o
responsável imediato pelos des-
tinos de nossa terra e de nos-
sa gente. E na sua defesa se-
rei intransigente, porque ja-
mais poderei esquecer o caos
a que nos levavam os que dei-
xaram o Governo em virtude
da revolução democrática bra-
sileira.

Concluiu o Sr. Gama e Sil-
va 'o seu discurso, dirigindo-
se ao Ministro Carlos Medei-
ros Silva:

— Ao receber das mãos de
Vossa* Ex.a, neste ato de trans-
missão de cargo, o Ministério
da Justiça, dese]o exprimir o
meu júbilo, registrando a ad-
miraçáo pela obra do Profes-
sor, do Jurista e do Magistra-
do. A sua admirável carreira,
nos mais diferentes setores da
vida política do Pais, lhe as-
segura a legítima auréola de
homem público dos mais emi-
nentes de nossa Pátria. E a
sua passagem por este ministé-
rio, num período que exigia fir-
meza de decisões, tem cunho
marcante e constituirá um
exemplo para os que, conscien-
tes de sua elevada responsa-
bilidade, só esperam o julga-
mento da posteridade.

— Agradeço as referências
carinhosas de Vossa Excelen-
cia, assim como a presença,
que muito me honra e emo-
ciona, de táo eminentes auto-
rldades e amigas dedicados,
cuja presença neste momento
se transformou em estimulo
para minha gestão e garantia
de que não os decepcionarei,
porque tudo farei por cumprir
com o meu dever.

Marechal Costa c Silva, e à
cooperação de Vossa Excelen-
cia à frente deste Ministério,
dar início à execução e à com-
plementação do texto constitu-
cional.

Como professor de Direito e
homem público eminente, iden-
tlflcado com os propósitos da
Revolução desde seus primeiros
dias. Vossa Excelência saberá
solver os conflitos que surgi-
rem na órbita legal e política,
com o resguardo salutar da in-
dependência e harmonia dos
podéres.

É. portanto, com júbilo e
confiança no futuro das insti-
íuições que saúdo Vossa Exce-
léncla e faço votos pelo êxito
feliz de sua missão".

Brasilia (Sucursal) — O
Deputado Costa Cavalcanti
afirmou ontem, ao receber o
Ministério das Minas e Ener-
gia, que em três anos de ad-
ministraçãa revolucionária a
Pasta "havia alterado radical-
mente a situação cm que se
encontrava em 1964, quando
imperava a demagogia barata,
o comunismo desagregador e o
empreguismo desenfreado".

O Ministro Mauro Thibau,
que lhe transmitiu o cargo, de-
clarou que se havia empenha-
do pela retomada do desenvol-
vimento nos setores que lhe es-
tavam afetos, destacando o su-
cesso alcançado na ação das
empresas que lhe são subordi-
nadas.

EMOÇÃO

Frisando que assumia o Mi-
nistério com a maior emoção,
o Deputado Costa Cavalcanti
disse que estava cônscio dos
seus deveres e responsabilida-
des. Encontrava, agora, uma
situação muito diferente da-
quela existente quando o Sr.
Mauro Thibau assumia a mes-
ma Pasta.

No Governo anterior, im-
perava a demagogia barata,
impedindo que fossem tomadas
medidas da maior necessidade.
O comunismo desagregador
exercia sua ação sóbre a Pe-
trobrás, que se encontrava à
beira do caos, com seus recur-
sos empregados na subversão
e delapidados pelo empre-
guismo.

——'-O-setor--de-energía-eíéífi--
ca praticamente estavfi ao
abandono, a pesquisa de mine-
rios muito reduzida, e o Go-
vêrno, incapaz, entravando o
desenvolvimento do Pais. Há
os que não esqueceram aquê-
leá dias tenebrosos, as fortu-
nas sem origem.

Apesar de todas essas dl-
íiculdadeis, a Revolução conse-
guiu dar ao Ministério das Mi-
nas e Energia uma estrutura

dos Deputados, no exercício
da Presidência, da. Repúbli-
ca.

O Almirante Zilmar Cam-
pos de Araripe Macedo, meu
ilustre, antecessor, no cum-
primento de sua missão
confirmou o conceito que há
muito goza entre nós: de or-
ganizador c elaborador dc
normas e regulamentos.
Empenhou-se parti cular-
mente no prosseguimento
do Plano Diretor, iniciado
em administração passada.,
e deu ênfase à construção
de navios de guerra no
País.

Peço vênia aos presentes
para dirigir-me agora, prin-
cipalmente aos meus cole-
gas da Marinha.

Afirmamos na oportuni-
dade desta cerimônia que
nossas atitudes passadas
foram francas, convictas «
firmes. Não fornos persona-
listas nem cuidamos dos
próprios interesses. Arca-
mos, sim, com pesadas res-
ponsabilidades em momento
grave.

Cabe aqui repetir a adver-
tência de Sua Santidade, cs
Papa Paulo VI: "A mudan-
ça de mentalidade e de cs-
truturas coloca em questão,
freqüentemente, as tradi-
ções recebidas. Na verdade,,
as instituições, as leis, os
modos de pensar e agir, le-
gados pelos antepassados;
não parecem bem adaptados
ao estado atual das coisas.
Vem daí uma perturbação
grave no comportamento *
nas normas de conduta."

Cumpre-nos, então, evl-
tar essas perturbações. Sem
prevenções, desconíian-
ças ou ressentimentos, una-
mo-nos em torno de idéias
e propósitos. Assim crescerá
o prestígio da Marinha e te-
remos apresentado à Nação
o que ela de nós exige c es-
pera.

Militares e civis, com a
ajuda de Deus, entusiastas
e coesos, empenhados em.
nossos misteres, contribuire-
mos efetivamente para o en-
grandecimento da Marinha.
e da Pátria."

Austeridade ê promessa
de Rondou na Casa Civil

adequada, capacitando-o para
suas reais funções.

PLANOS'

Afirmou o novo Ministro das
Minas e Energia que, no setor
de energia elétrica, apesar de
haver se conseguido a produ-
ção de 25 bilhões de Wwjh, o
consumo per capita ainda é
muito inferior ao existente em
vários paises, estando o Bra-
sil cm posição inferior à Suê-
cia, Noruega c Polônia.

Parte da população urbana
brasileira ainda não recebe os
benefícios da energia elétrica,
e em eletrificação urbana es-
tá-se, ainda, nos primeiros
passos. Entende que só haverá
eletrificação rural realmente
quando a energia elétrica íór
utilizada em benefício da la-
voura.

Desfracou a necessidade de
ser desenvolvida a Usina de
Paulo Afonso, "porque paran-
do Paulo Afonso o Nordeste
ficará parado", a regulariza-
ção do caudal do São Fran-
cisco, o complemento de Boa
Esperança e várias o u tr a s
obras em andamento. No de-
senvolvimento da eletrificação
— frisou o Ministro Costa Ca-
valcante — deve-se aproveitar
todos os recursos internos dis-
poníveis, mas sem dispensa da
ajuda externa.

MINERAL

O setor de mineral, desta-
cou o titular das Minas e

—Energia, -estár-nmtto -pouco-õs^-
senvolvldo, ressaltando-se o co-
nhecimento insuficiente do so-
lo e o número insuficiente de
pesquisas. Com a regulamen-
tação do novo Código do Mi-
neração, será possível dinaml-
zar c o n s i d erâvelmente este
setor, fi seu pensamento am-
pliar a atuação da iniciativa,
privada na pesquisa, ressalva-
dos os interesses da segurança
nacional.

Brasília (Sucursal) — O
Deputado Rondon Pacheco
assumiu, !ls 16 horas de on-
tem, o cargo de Chefe do
Gabinete Civil da Preslden-
cia da República, prome-
tendo transformar aquela
Casa "num reduto do poder
civil", seguindo o exemplo
de austeridade imposto du-
rante a administração do
Marechal Castelo Branco.

Falando especialmente
para seus amigos de Minas
e ao Prefeito de Uberlândia
— sua Cidade natal — pre-
sentes à cerimônia no Pala-
cio do Planalto, o novo Che-
íe do Gabinete Civil aíir-
mou que continuará sendo o
mesmo Rondon de sempre,
que, naquele Instante, pedia
a proteção de Deus para de-
sempenhar sua missão,"nessa segunda etapa da
Revolução de 31 de março".

Embora estivesse presente
o Governador Luís Viana —•

ex-Chefe do Gabinete Civil
de C a st e 1 o — o Deputado
Rondon Pacheco não encon-
trou quem lhe transmitisse
o cargo, pois os antigos Che-
fes e Subchefes do Gabine-
te já haviam viajado, horas
antes da cerimônia, para s
Guanabara e outros Estados.

Em nome da população de
Uberlândia, o Prefeito Re-
nato de Freitas presenteou
o pai do novo Chefe do Ga-
binete Civil, Sr. Raulino Pa-
checo, com uma caneta de
ouro, pedindo que êle a en-
tregasse ao filho.

Além do Governador Luís
Viana, assistiram à cerimo-
nia os Governadores Pe-
racchi Barcelos e Lomanto
Júnior, o Senador Daniel
Krieger e o Vice-Presidente
da República, Sr. Pedro
Aleixo.

Padilha passa a Sátiro
a liderança na Câmara

Brasília (Sucursal) — O
Deputado Raimundo Pa-
dilha transmitiu a lideran-
ça do Governo na Câmara
ao Deputado Ernani Sátiro,
ontem, em cerimônia sim-
pies que foi assistida sò-
mente por funcionários do
seu Gabinete.

Resta apenas cumprir a
formalidade regimental, que
exige o envio de comunica-
ção à Mesa, através de do-
cumento subscrito pela
maioria da bancada parti-
daria, o que será feito hoje.

COMISSÕES

O novo líder encontrará
lôdas as Comissões da Cã-
mara já constituídas, mas
terá de promover as arti-
culações para a eleição dos
Presidentes daqueles ór-
gãos. Segundo os critérios

estabelecidos, a ARENA
manterá todos os Preslden-
tes de Comissões que tive-
ram renovados os seus
mandatos parlamentares.

Não haverá alteração na
distribuição das Presidêh-
cias de Comissões entre os
partidos.' A ARENA não
aceitou a reivindicação do
MDB, no sentido de que as
Presidências fossem distri-
buidas com a observância
do princípio da proporcio-
nalidade. O Sr. Batís-
ta Ramos, Presidente da
Câmara, comunicou aos li-
deres Ernani Sátiro e Má-

- rio -Covas—que -tr-Regisien-
to somente recomenda o
respeito à proporcionalida-
de no que concerne à com-
posição das comissões e
que, por isso, decidirá não
alterar a divisão do coman-
do daqueles órgãos.

As próximas transmissões

As transmissões de cargo marcadas para hoje são as
seguintes:

Ministro do Exército, General Lira ^Tavares — 16h
30m, no Rio;

Ministro do Interior, General Afonso Albuquerque
Lima — 15 horas, no Rio;

Ministro da Educação, Sr. Tarso Dutra — 14 horas,
em Brasília;

Ministro da Saúde, Sr. Leonel de Miranda — 15 ho-
- ras, em Brasília.

Para amanhã, estão programadas as seguintes trans-
missões:

Ministro da Coordenação Econômica, Sr. Hélio Bel-
trão — 16 horas, no Rio;

Ministro da Fazenda, Sr. Delfim Neto — 15 horas, no
Rio;

Ministro da Aeronáutica — Brigadeiro Márcio Sousa
Melo — 15 horas, no Rio;

Ministro da Agricultura, Sr. Ivo Arzua' — 17 horas,
no Rio;

Ministro do Trabalho, Sr. Jarbas Passarinho — 17
horas, no Rio;

Ministro da Indústria e do Comércio, Sr. Macedo
Soares — 17 horas, no Rio.

CIA. VALE DO RIO DOCE
À PRAÇA

VENDA DE MATERIAL
A Cia. Vale do Rio Doce convida as firmas in»

teressadas na aquisição de peças, sucata, equipa-
mentos, veículos etc. a se inscreverem no seu Ca-
dastro de Compradores.

informações e detalhes na

DIVISÃO DO PATRIMÔNIO
SERV. CENTRAL ADM. PATRIMONIAL

Av. Churchill, 109 - 11.° and.
Tel. 52-5211 - ZC-39

Rio - GB
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Assim se

transmite
o poder

Muitos acompanJiuram o Marechal Costa a Silva, à sua entrada no Palácio do Planalto
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Os estudantes já manifestam suas esperanças

Com a faixa vem o poder

.1 saida do Planalto: um novo Presidente, uma nora Primeira Duma ____. -^B Ba&ttfc, 1B

A noite, em recepção, ho Alvorada, o Presidente recebeu os cumprimentos das missões estrangeiras c autoridades Ao Congresso, a primeira palavra
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Archer
do programa da "frente

logo após a Semana, Sanla
São Paulo (Sucursal) — Será divulgado logo após a

Semana Santa o programa da frente ampla, segundo in-
formou ontem o Deputado Renato Archer, que esclareceu
nâo estar pronta ainda a redação final do documento,
oorque alguns dos representantes das correntes políticas
que o subscreverão não se manifestaram sobre o texto
original.

O representante do ex-Presidente Juseelino Kubitschek
anunciou que na próxima semana reiniciará os contatos
com a.s-áreas políticas paulistas e com dirigentes estudan-
tis para analisar a possibilidade da organização de um
Comando Estudantil Nacional integrado no movimento,
íio qual caberá por em prática a luta pela autonomia uni-
vefsitária e pela liberdade dos órgãos estudantis.

rá para1 as articulações poiiti-
cas — acrescentou.

Poucos acompanharam o Marechal Castelo Branco ü mula, porque as atenções maiores eram pnra o novo Presidente
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"GUARDA VERMELHA"

As dificuldades que vêm son-
du encontradas para conseguir
a adesão dns membros cia
Guarda Vermelha cia ARENA à
frente ampla leram qualifí-
cadas pelo Sr. Renato Archer
como "superávels" sob o ar-
gmnento de que faltará áque-
!a ala do Partido situacionista,
"que aparentemente tem os
mesmos pontos-de-vista que a
frente, o apoio popular que
ela tem". Isso, a seu ver. po-
dera ser atribuído "às própria
origens de seus membro s,
oriundos de um Par;ido que
endossou rodas as leis cie exce-
ção emanadas cio Governo
Castelo Branco".

Comentou ser difícil, no mo-
mento, .prever até que ponto a
Lei de Segurança Nacional po-
dera dificultar a formação da,
frente aaipla, "devido ã sua
subjetividade."

— A pressão que se exercer
contra cs adversários do Go-
vérno ciará a medida das cii-
ficuldades que a nova Lei tra-
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ío n/ii* r/« noile, Castelo estava em casa e iniciara uma'vidj dedicada só aos assuntos particulares
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Mal rejeito das emoções de Brasília, o Marechal chegou uo Rio, esboçando um sorriso
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Cercado de amigos, e ex-aéáUares, Canelo saiu alegre do Santos Dumont para sui —«*¦ resicíiJiiciff

í
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JU30ELINO QUER VOLTAR

O Sr. P*enato Archer disse
que não está capacitado a ln-
formar com precisão sóbre o
regresso do Sr. Juseelino
Kubitschek «o Brasil, afirmam-
do entretanto que. "ele está
com multa vontade de voltar",
o que dependerá essencialmen-
tc do resultado da intervenção
cirúrgica a que se submeterá
sua filha Márcia, nos Estados
Unidos.

Durante sua permo-nencla em
São Paulo,* o Sr. Renato Ar-
cher náo manteve contatos po-
líticos referentes à írente am-
pia, por considerar que a pos-
se ciõ Marechal Costa e Silva
na Presidência da República
seria "o centro das atenções
políticas do Pais". Limitou-se
a pronunciar uma conferência
sóbre Santiaqo Dantas c a Tese
de União Nacional, para os
alunos da Escola de Sociologia
e Política, c a fazer uma vi-
sita ao ex-Deputado João Pa-
checo Chaves.

contr i
fêz desi

general que
fictícias

volta à Justiça Militar
O promotor Ciprlano Osiris Josephson, da 2.a Audito-

ria da l.a Região Militar, encaminhou ontem ã Procura-
doria-Geral da Justiça Militar os autos do IPM que apu-
rou irregularidades administrativas no Regimento-Escola
de Infantaria, em 19G0, figurando como indiciado o ex-
Comandante daquela unidade, então Tenente-Coronel
Francisco Saraiva Martins, atual General, que fora acusa-
do pelo Capitão Argos Gomes de Oliveira de assinar cio-
cumentos falsos sóbre despesas fictícias.

O militar é também acusado dos seguintes delitos:

promoção de cabo. feita indevidamente; reengajamento
irregular de praças; anulação de punições, substituindo a
folha do boletim'por outra especialmente adulterada; au-
sència de instrução na unidade após o periodo de. recruta-
mento; existência de grande número de praças íora de suas
funções normais e atraso na entrega de certificados.

DESARQUIVADO

PENDENTE

O ene a m i nhamento dc
uma solução, entretanto, so
será possível após a insta-
lação do Conselho de Segu-
rança Nacional — integrado
por todos o.s Ministros c o
Chefe da Casa Militar da
Presidência, General Jaime
Portela, o qual já foi infor-
mado sóbre os termos cm
que foi vazada a matéria.

O jornalista Hélio Fer-
nandes — que recebeu on-
tom cumprimentos de nume-
rosas pessoas, inclusive oex-.
Governador Carlos Lacerda
e o Deputado Mauro Maga-
ihães, na Tribuna da lm-
prensa, declarou não ter
idéia da punição que poderá
ser-lhe aplicada, mas cal-
cuia que seja processado de
acordo com a Lei de Segu-
rança Nacional, "pois a jul-
gar pelos seus artigos", con-
sidera-se tâp "incurso neles
como os Srs. Castelo Branco,
Roberto Campos e J u r a c i
Magalhães":

— O Sr. Juracl Magalhães,
por exemplo, pode ser per-
feitamente enquadrado por
causa daquela célebre, de-
claração: "O que é bom pa-
ra os Estados Unidos é bom
para o Brasil".

Durante todo o dia, elemen-
tes do DOPS e DFSP
circularam em frente á Tribu-
na da Imprensa, sendo que o

Conselho de Segurança já
estuda artigo da "Tribuna5"

com ass i n a tu r a de Hélio
A publicação, na primeira, página da Tribuna

da Imprensa de ontem, de um artigo de crítica ao
Marechal Castelo Branco, assinado por Hélio Fer-
nandes — jornalista cujos direitos políticos íorai.*;; •
cassados —, já começou a ser examinada pela Secíé^
taria do Conselho de Segurança Nacional. ¦.*•*¦*•

Membros da Secretaria do Conselho, embora^:
sem poder precisar as sanções previstas para o caso^S
acreditam que o jornalista tenha ferido as disposi^
ções do Artigo 151 da nova Constituição e poderaí*
ser enquadrado e processado nos termos da Lei úè%.
Segurança Nacional que ontem entrou em vigor. |**j

Inspetor Joaquim Sena. da'DÍ^':
visão de Ordem Política da..,j
DPSP — Delegacia Regional da*
Guanabara — permaneceu nh£",
sede do jornal, com Ciais qu^sc":
tro agentes federais, á esperas
do Jornalista Hélio PernandêS^
pc.ra conduzi-lo á sede <\,\ Dc-jX
legacia rio DPSP, na Rua dsíij
Assembléia, onde deverá prss»-.
tar depoimento..

O Sr. Hélio Fernandes, que.
se encontrava no Estádio do, _'
Maracanã assistindo ao Jôgò^:
entre o Flamengo c o Cruzeiro;-;
fei informado do que estava-';;
acontecendo na Tribuna atra-;-
vés de um emissário envlajfô^
pelo ai uai Diretor cio jornaljip;
Sr. Guimarães Padilha. que cn-"'
trou também em contato cem
cs advogados Evaristo de Mo-
rais Filho' e Mário Figueiredo,
defensores de Hélio Fernandes,
para que estudassem a situação.

Por outro lado, foi mantido
um contato permanente com o
ex-Governador Carlos-Lacerda,
que queria saber de detalhes
acerca do que estava acento-
cendo. tendo informado ao Sr..
Guimarães Padilha que com- '

pareceria á sede da Tribuna,
Como a visita não se cencre- ,
tizou, acreditava-se na muciru-sy
gada de hoje, entre os funcio-"-'*
nários da Tribuna da Imprensas***?
que. após o jogo, o jornalista''-
Hélio Fernandes tenha-se en- ••:
contrario com o Sr. Carlos La-^p
r.:rda para que decidís;.'2m,%;
juntamente eom cs dois acivo--)*.
gados, se Hélio Fernandes de-;í-j!
veria ou não dirigir-se à £ed'3'§-

?jp>s*
'¦!:*»'#

da Tribuna.

sg inicia terceira!
(*wm

Tf O TI /v TJ m$Legislatura com erro cie
Amaral sobre autor ie

.p^it
PS1Í
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O processo foi encaminhado
àquela Procuradoria por enten-
der o Promotor Osíris Joseph-
son que o acusado, hoje Gene-
ral. tem direito ao foro privi-
legiado do Superior Tribunal
Militar.

O IPM foi presidido pelo Ge-
neral Jusiino Alves Bastos, cx-
Comandante do III Exército,
que, em seu relatório, concluiu
ser o militar responsável ape-
nas pela inobservância de pre-
ceitos regulamentares com re-
íerència á venda de uma carro-
caria velha por Cr$ 30 mil, e de
um caminhão de latas por
CrS 20 mil, além da responsa-
bilidade pecuniária da impor-
tancia correspondente ao triplo
de, diferença de vencimentos
de soldado para cabo, no perio-
do de três meses, por promoção
a cabo de três soldados em va-
gas abertas irregularmente.

Em conseqüência, o processo
foi arquivado no Ministério da
Guerra em 1960, tendo sido
desarquivado pelo Ministro
Ademar de Queirós, que o en-

Temperatura

caminhou à Justiça Militar pa-
ra estudo do Promotor-Geral.

SUMARIO DE CULPA

O Conselho Permanente de
Justiça da 

'3.* Auditoria tío
Guerra da 1" Região Militar
prosseguiu, ontem, o sumário
de culpa do civil Pacheco Cdi-
lon de Sousa, acusado de tra-
balhar ativamente para a rcor-
ganização do Partido Comu-
nista Brasileiro, em 1965, na lo-
cnlldade fluminense de Anchie-
ta, onde atuava como Secreta-
rio de Divulgação daquela
organização.

Deram entrada ontem no Su-
perior Tribunal Militar pedi-
des de habeas-corpus impetra-
dos em favor das seguintes pes-
soas: soldado Válker Fernan-
des, marinheiro Arnaldo Sil-
vestre da Nóbrega e civis Ma-
gib Mutran, Valdetar Antônio
bcmeles, Antônio Francisco
Roux, Alcides Silva, Portela,
Paulo Francisco de 

' 
Oliveira,

José Azeredo e Maximinlano
Gregórlo da Costa.

t*m
*?ÁCom um atraso de 30 minutos, causado pelo re.fss:

presentante do Governador. Deputado José BonifáJH
cio, e o coral do Instituto de Educação, realizou-se
ontem na Assembléia Legislativa a primeira sessão
da 3.a Legislatura.

O Presidente da Assembléia, Deputado Amaral..
Peixoto, abriu a sessão com um discurso no qual cri- :
ticou as eleições indiretas e atribuiu a Ari Barroso- ¦>
a autoria do Hino da Guanabara, Cidade Maravilho*
sa, de André Filho.

cai e
permanece

O estacionamento de unia
írente fria sobre o Rio faz
com que. o Serviço de Me-
teorologia preveja a conti-
nuação, pelo menos nas
próximas 24 horas, das con-
dições de tempo instável
com chuvas e declínio da
temperatura.

SERVIÇO

TELEX
INTERNACIONAL

DISQUE

0308
RADIONAL
Comunicações
Mundiais

SERVIÇO

TELEGRAMAS
INTERNACIONAIS

DISQUE
NO RIO: 313

NOS ESTADOS i
031 - 313

t

alua nega
exceção por
seu

O Chefe da Casa Civil do
Governo do Estado, Sr. Luis
Alberto Bahia, negou ontem
que seu filho tivesse prestado
exame à Faculdade de Ciências
Econômicas da UEG.

Afirma o Sr. Luis Alberto
Bahia que, nessas condições,
não intercedeu para que o Go-
vernador resolvesse o problema
dos excedentes do vestibular
àquela escola.

DEFESA

Esta é a integra do desmen-
tido, distribuído como nota ofi-
ciai pela Assessoria de Impren-
sa do Palácio Guanabara:"Ê invçridico que meu filho
tenha feito exame para a Fa-
culdade de Ciências Econômi-
cas da UEG.

Portanto, é inveridico que te-
nha ficado na condição de ex-
cedente daquela. Faculdade.
Como não ficou excedente em
qualquer Faculdade. Meu filho
mais -Telho. Luis Henrique
Nunes Bahia, prestou exames
vestibulares para a.s Faculda-
des de Economia- Fluminense,
Cândido Mendes e da Univer-
sidade Federal do Eto de Ja-
neiro (antiga Universidade do
Brasil). Foi aprovado em to-
dos os exames e classificado em
todas as Faculdades.

fi inveridico, pelo mesmo
motivo, que me haja interes-
sado pelo problema dos exce-
dentes em geral e, em parti-
cular, pelos excedentes da Fa-
culdade de Ciências Econômi-
cos do Estado da Guanabara,
por qualquer motivo pessoal.

O problema dos excedentes
da referida Faculdade, como
de outras unidades da UEG,
mereceu estudos especiais de
seu Conselho Universitário e
da Reitoria, ambos atentos ãs
preocupações que o caso vinha
despertando tanto no seio da
Administração Superior do Es-
tado como no do Ministério de
Educação e Cultura."

O DISCURSO

Após saudar o Presidente do
Tribuna! Regional Eleito-
ral, Desembargador Faria Coe-
lho, Presidente do TRE. e os
sste Secretaries presentes, o
Deputado Amaral Peixoto afir-
mou, abrindo a solenidade, que
a missão principal da Assem-
bléia é elaborar o orçamento,
alc-m de legislar sóbre todas as
matérias da competência do
Estado, mas agora está também
acrescida de um poder consti-
tucional, pcis o Poder Executi-
vo deverá encaminhar-lhe um
anteprojeto de reforma consti-
tucional com o objetivo de
adaptar a Constituição Estadual
ãs normas da Federal'

— O trabalho não será tran-
quilo — disse —, pois é natural
que numa Câmara Democráti-
ca surjam vezes discordantes e
condenatórias a preceitos da
nova Carta. A revisão da Car-
ta, votada e promulgada a to-
que de caixa nos últimos dias de
um Congresso agonizante, se
impõe como imperativo da pró-
pria. consciência nacicnal. A
autonomia dos Estados, princi-
pio básico da Federação, está
ameaçada pela modificação cie
uma das situações que permite
a União intervir nas unidades
federadas.
ELEIÇÃO INDIRETA

Prosseguindo na análise da
nova Constituição e na necessi-
dade de sua previsão, o Deputado
Amaral Peixoto afirmou que"
estabelecendo a eleição indire-
ta do Presidente da República,

a Carta contrariou a vontade •
do povo brasileiro: Alegam os
defensores desta tese que é a
única maneira de evitar-se o
domínio da demagogia e cia
corrupção eleitoral. Acusa-se a.
massa eleitoral de deixar-se
dominar pelos carismáticos,
pelos senhores de promessas
fáceis. Argumenta-se com exce-
ções e apresenta-se como so-
lução um processo condenado
pela tradição brasileira, mas*:
sempre renovado nos momen-
los em que o Poder Legislativo ¦
se ressente da liberdade c atua .,-,
rie baixo de forte pressão de. .:•
forças externas". síjssçp

Concluindo, o Sr. Amaral^;
Peixoto afirmou a confiança uo;;^
novo Congresso e no Marechal;"-!;
Costa e Silva que assume o Ga* ¦¦
vérno num clima de ansiedade*?
por paz e progresso e "nW*.
Guanabara, a sua Assembléia^;!-
Legislativa saberá estudar os,i;
projetos e mensagens rio Exe»,^
cutivo, numa colaboração .per*s*
feita para que se possa afi?**.
mar: na Guanabara os trêS,t;
Podêres são harmônicos c in-ti,
dependentes". «gS-

Pela ARENA falou o Sr^
Gama Lima, que, após lembrais]
os nomes de ex-deputados qua-ái
não consegui ram eleger-sef*
abordou alguns cios problemas S
a que a sua bancada deverá ee jj
dedicar, como as enchentes e.«.
as construções nas encostas (tóSS*.)
morros. jj

Em nome do MDB falou, o*
Sr. Salomão Filho, que deu ft!
seu apoio ao Governador NCr.'.;"
grão de Lima e afirmou acre-,...
ditar no trabalho profícuo áiv*
Assembléia.

Comércio só pode aumentar,
açúcar refinado depois -
de saber o preço do cristal

Mesmo com a publicação no Diário Oficial de hoje da,
portaria da SUNAB liberando o preço do açúcar refinado
no varejo, nenhum aumento poderá.ser feito pelos co-
merciantes antes de ser esclarecido se a majoração de 20%
para o açúcar cristal incidirá sobre o produto já faturado
ou ainda na fonte de produção.

Até ontem as refinarias da Guanabara não puderam
estimar o preço exato do açúcar refinado, uma vez que o
Instituto do Açúcar e do Álcool ainda não fixou os pre-
ços finais da matéria-prima para as refinarias, que, por
isso, não podem ainda calcular os preços do açúcar pe-
neirado e refinado no atacado.

AUMENTO

Se o aumento de 20t,o do
açúcar cristal, fôr sóbre o pro-
duto faturado, isto é, preço de
custo mais impostos, espera-so
que o preço no varejo atinja
Índices mais elevados, mas is-
so não ocorrerá se o aumento
fôr sobre o produto Isento da
taxas.

Embora haja dúvidas quan-
to aos preços do açúcar no va-
rejo por. falta de dados con-
cretos do IAA e das refinarias,
estima-se que o quilo do re-
finado — atualmente a NCr$
0.34 (trezentos e quarenta cru-
zeiros antigos! — sofra um
aumento minimo de NCrS 0,06
(sessenta cruzeiros antigos),
passando para NCrS 0,40 (qua-
trocentos cruzeiros antigos)..

Com a liberação do açúcar,
os comerciantes poderão «o-
brar os preços que quiserem,
apesar de serem fornecidos.bs
índices racionais de preços com
base no custo da produção*;*',¦i*&.

PREÇO DA BANHA *^*j

Dos produtos cotados ontentt
pela Bolsa de Gêneros Alimen^.
tícios, n banha manteve seus
preços elevados, por causa do
periodo entressaíra. A caixa de
00 quilos foi oferecida a NCr$
98,00 (noventa e oito mil cru-
zeiros antigos), ao mesmo tem-
po em que, no varejo, o pro-
duto atingia o preço mais ele-
vado nos últimos dois meses:
NCrS 2,C0 (dois míl cruzeiros
antigos) o pacote.

«¦23®****
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AIACÍD REVELA O PARÁ
O Governador do Pará, Sr.
Alacid Nunes, chefiando
:;ma caravana chegou ao
Rio através da estrada
Belém—Brasilia, depois
de percorrer várias cida-
des brasileiras até o Sul
do País, a fim de ãesper-
tar em outras regiões o
interesse para seu Esta-
do. Seu regresso ao Pará
£s âeu ontem em um
avião ãa Paraense Trans-
portes Aéreos, e na foto
aparecem o Governador
Alaciã Nunes, o Briga-
deiro Atila Ribeiro, o
Presiâente da Paraense,
Sr. Antônio Alves Ramos
Neto e o Chefe da, Casa
Civil do Governador, Sr.

Osvaldo Melo

SOLIDARIEDADE
.JbÈÊÈfflBtií

ÂDELE
AVISOS RELIGIOSOS

(Falecida no Líbano)
(MISSA DE 7." DIA)

+ 
Os funcionários da
Delegação da Liga
dos Estados Árabes,'

profundamente consternados
com o passamento, no Líba-
no, da SRA. ADÈLE CHALLI-
TA, mãe do seu estimado
Chefe e Amigo Dr. Mansour
Challita, convidam para a
missa que, pela sua boníssi-
ma alma, mandam celebrar
no próximo dia 17, sexta-
feira, às 10 horas, na Igre-
;3 da Candelária, Altar do
Santíssimo. (P

às 14
Xavier

JOSÉ MARIA TORRES MARTINS
(FALECIMENTO)

Lelia Amalia Ferdinand Martins, filhos, genros, noras e netos cumprem
o doloroso dever de comunicar o falecimento de seu querido esposo,
pai, sogro e avô — JOSÉ MARIA TORRES MARTINS - e convidam
os demais parentes e amigos para o seu sepultamenlo hoje, dia 16,

horas, saindo o féretro da Capela "C" do Cemitério de São Francisco
(Caju), para a mesma necrópole.

JOSÉ MARIA TORRES MARTINS
(FALECIMENTO)

Os funcionários das Indústrias Reunidas Universal, Casa David de
Papéis Pintados, comunicam com pesar o falecimento de seu Chefe
e amigo - JOSÉ MARIA TORRES MARTINS - e convidam para o seu
sepultamento hoje, dia 16, às 14 horas, saindo o féretro da Capela

"C" do Cemitério de São Francisco Xavier (Caju), para a mesma necrópole.

^- ¦- .' ^nçayJftcwSaf'*^'^.j'""v' 
¦ "-v-j.- .¦->.¦->, -"s s_-*m_ -¦ -j/v ***.-, _*m ¦¦* -...-.,*¦.-...-.¦.'.. . ...

Passageiros ajudam a conduzir uma menina que saia jerida da colisão entre dois ônibus

usa o
(le ônibus
fere 15

Quinze pessoas saíram íe-ri-
das, ontem, em conseqüência
de um choque entre o ônibus
da linha Campo Grande-Méier,
<le placa, GB 20-23-40, com o
Tiradentes-Praça Seca, de pia-
ca GB 80-22-17, em irente ao
número 9 850 da Avenida Su-
burbana.

Os feridos eram passageiro'-d0 ônibus da Linha Camp^
Grande-Méier, cujo motorista,'
Antônio Alves Maciel Filho',
desviou o coletivo para a es-;.
querda ao pressentir o choque1
com um Volkswagen <1« còv
verde, parado à sua frente.
•¦RRIDOS

Todos com contusões gene-'
ntlizndas, íoram medicados nos
hospitais .Sousa Alfaiar e Car-
lc; Chagas os seguintes passa-
;-.'iros: Aprisio da Silva. San-

jvnl Jusüno da Silva, Rival-
¦> Domingos. Veunl Rodrigues,' .ite dos Santos Freitas e Or-

[ando Soares de Azevedo, além
do motorista Antônio Alve?
Maciel. A 27.» DD registrou .!.
ocorrência.

Localizado
Cessna 185
no Pará

Belém f Correspondente) -~
O avião Cessna 185-N2607, que.
estava desaparecido 'desde se-
gunda-feira, quando fazia o
vôo Belém—Santarém, foi lo-
c&iizado ontem no Municipio
de Portei por um radioamador,
que se comunicou com a 1.*
Zona Aérea, em Belém. O aps-
rí-iho norte-americano, q'ic e,?t,
adaptado para pouso í:n água,
desceu num pequeno rio.

(FALECIDA NO LÍBANO)

(MISSA DE 7.° DIA)

Está infelizmente na natureza das coi-
sas que nossas mães morram antes cie
nós. É verdade que a morte que sen-

timos na alma pela partida delas é pior do
que a morte-física.

Minha mãè Adèle acaba, por sua vez, de
juntar-se a todas as santas mães que já se fo-
ram. Eu a adorava. Devo-lhe o que há de me-
lhor em mim.

Em meu nome e nos do meu irmão An-
tònio e minhas irmãs Emma e AAargot, convi-
do os amigos para rezarmos uma missa pelo
descanso de sua boníssima alma no clia 17 do
corrente, sexta-feira, às 10 horas, no altar-mor
da Igreja da Candelária.

Rogo àqueles que se acharem ocupados
nesse horário não prejudicarem seus afazeres
e juntarem-se a nós pelo espírito. Deus ouve
os bons corações onde eles estiverem.

MANSOUR CHALLITA (P

Cecília Âzambujja de Lacerda
(Sinhá)

(FALECIMENTO)
As famílias de: Luiz Azambuja de Lacerda,
João Fonseca, Alberto Azambuja Lacerda,
Lucy Lacerda de Albuquerque. Edith Azam-
buja de Lacerda e Yedda Azambuja de La-

cerda e demais parentes comunicam o falecimento
de - CECÍLIA AZAMBUJA DE LACERDA - e convi-
dam para o seu sepultamento hoje, dia 16, às 12
horas, saindo o féretro da Capela da Casa de Saúde
São José, para o Cemitério de São João Batista. (P

JOSÉ DE MOURA CAMPOS
(FUNCIONÁRIO DO BANCO DO BRASIL)

(MISSA DE 1.° ANIVERSÁRIO)
A família de José de Moura Campos con-
vida parentes e amigos para a missa de
1.° aniversário que será celebrada em in-

tenção de sua alma, sexta-feira, dia 17, às 11 ho-
ras, no altar-mor da Igreja Nossa Senhora Mãe dos
Homens, à Rua da Alfândega, 54. Antecipadamen-
te agradecem aos que comparecerem a essa ato
de fé cristã.

Flores que ajudam uma
vida em botão

PRO MATRE

A melhor homenagem que se pode prestar acs entes queridos
que partem e só deixam saudades é amparar a vida daqueles que
chegam e só encontram lágrimas. Converta uma parcela do dinheiro
destinado a flores para os mortos em ajuda aos que vão nascer
em extrema pobreza. Seu resto nobre e espiritual será comunicado
i familia. O BANCO BOAVISTA S.A. — MATRIZ E AGENCIAS
recebe seu donativo "in metnoriam" e comunica sua generosa atitude,
«m mensagem especial à família do parente ou emigo extinto. (P

Telefone para 22-1818
t faça a sua assinatura do

JORNAL DOBRASIL i

BANCO DO BRASIL S. A.
CARTEIRA RE COMÉRCIO EXTERIOR

COMUNICADO M.° 194 "*;

Tendo em vista o disposto nos Itens II e VI da Resolução n.° 12, de 10-3-67, do Conselho
Nacional do Comércio Exterior, a Carteira de Comércio Exterior 'torna 

público o seguinte:
tt) nas vendas para o exterior dos produtot a seguir indicados, deverão ser observados os seguintes

preços mínimos em dólares americanos ou teu equivalente em outras moedas, FOB:

AlCODÃO IM PLUMA DA REGIÃO MERIDIONAL

Tipos de fibra
4

¦4/5
5

6 6
6

6/7

7/ 8
S
9

lnf. a 9

US$ 0,35.00 por libra-péso
0,24.50
0,23.50
0,22.50
0,21.60
0,20.59
0.19.40
0,18.40
0,17.40
0,16.30
0,14.75

ALGODÃO EM PLUMA DA REGIÃO SETENTRIONAL (U5$ por l.péso)

Tipos
fibra

2
3
4
S
6
7

dâ Seridó
40/42mm
0,28.70
0.27.70
0,26.70
0,25.20
0,22.70
0,20.20
0,17.70
0,17.20

Seridó
38/40mm
0,27.70
0,26.70
0,25.70
0,24,20
0.21.70
0,19.20
0,16.70
0,16.20

Seridó
3ó/38mm
0,26.70
0,25.70
0,24.70
0,23.20
0,20.70
0,18.20
0,15.70
0,15.20

Seridó
34/36mm
0,25.40
0,24.40
0,23.40
0,21.90
0,19.40
0,16.90
0,14.40
0,13.90

Sertão
32/34mm
0,23.90
0,22.90
0,21.90
0,20.40
0,17.90
0,15.40
0,12.90
0,12.40

Sertão
30/32mm
0,23.60
0,22.60
0,21.60
0,20.10
0,17.60
0,15.10
0,12.60
0,12.10

Matas

0,22.30
0.21.30
0,20.30
0,18.80
0,16.30
0,13.80
0,11.30
0,10.80

Amendoim HPS, com casca
Idem, sem case»

USS 215,00 por tonelada
USS 230,00 idem

Com casca
tipo 1
tipo 2
tipo 3

Sem casca
tipo 1A/2A
tipo 3A
tipo -4A/5A/6A
tipo 7A
tipo 8A
tipo 9A
Sortimento

CASTANHAS DO BRASIL

U5$ 0,13 por libra-pèôo
0,10
0,10

US5 0,44 por libró-pêso
0,43
0,41
0,40
0,35
0,30
0,40

FUMO EM FOLHAS DA BAHIA l DE ALAGOAS (Sertaneja) US$ por 100 kg

Mata Fina Mata Sul

PFS
PF
PP
P
l.°
2."
22.°
FA
3.°
33.°
O
FL
FF
FLM
FR
XXA
XXA-S/D
XA
XB
EG
BM
FA — Espe;

324,00
270,00
252,00
225,00
153,00
126,00

. 108,00
103,50
103,50
99,00
90,00
90,00

112,50
67,50
31,50

135,00
180,00
117,00
81,00
18,00
14,40

:ial: preço mínimo

.280,80
234,00
218,40
195,00
132,60
109,20
93,60
89,70
89,70
'85,80

78,00
78,00
97,50
58,50
27,30

117,00
156,00
101,40
70.20
15,60
12,48
da classe

Mata Norto

252,00
210,00
196,00
175,00
119,00
98,00
84,00
80,50
30,50
77,00
70,00
70,00
87,50
52,50
24,50

105,00
140,00
91,00
63,00
14,00
11,20

correspondente,

Feira

169,20
141,00
131,60
117,50
79,90
65,80
56,40
54,05
54,05
51,70
47,00
47,00
58,75
35,25
16,45
70,50
94,00
61,10
42,30

9,40
7,52

mais 5%.

Sertão

126,00
105,00

93,00
87,50
59,50
49,00
42,00
38,00
40,25
38,50
35,00
32,95
43,75
26.25
12,25
52,50
70,00
45,50
31,50

7,00
5,60

Sertaneja

137,00
117,00
106,00-
85,50
67,00
55,00
49,B0
47,70

40,00
45,50
29.70
23,00

72,00
92,00
62,00
48,50
16,00
13,00

DO RIO GRANDE DO SUI USS por 
'

GALPÃO — fermentado ou esterilizado
Extra — amarelo e castanho 60,00
Claro 51,00
Claro II 47,00
Amarelo 47,00
Amarelo II 45,00
Castanho 45,00
Castanho II 42,00
Misto 32,00
Folhas soltas 29,00

ESTUFA - Classe 60,00
Classe 5S.C0
Classe 56,00
Classe 53,00
Classe 51,00
Classe EE 49,00
Classe F 46,00
Classe F 38,00
Classe F 33,00
Folhai noltot S9,00

fumo destalodo tem um acréscimo de 50% sóbre os min

FUMO EM CORDA DE I.«
de 2."
de 3.°

BURIEY:

Semímeielrs» —

Meieíras

Ponteiras

Baixeiras

Resíduos

GALPÃO

unos acima.

kg D, "00

kg 0 aOO
kg 0,300

Dt SANTA CATARIN*, produto tom talo fermentado » «slsriliurf»

CLS USS Ci,52 por quilogrema

CLI USS 0,49

CBFS USS 0,48

CBFI USS 0,43

TFS US5 0,38

TFI US* 0,34

XLS US$ 0,42

XFI US$ 0,36

AP ou USS 0,25
FDF \í USS 0,40
FSF USS 0,34
SC USS 0,20
ST USS 0,03

Semimeieirai

Meieíras

Ponteiras

ESTUFA

Resíduos

Baixeíras

Meieiras

Ponteiras

Resídu

CLS, CFS, CDS, CMS

CU, CFI, CDI, CMI

CBLS, CBFS, "BDS, CBMS

CBLI, CBFI, -P"1, CBMI

TIS, TFS, Tl : IMS

TLI, TFI, r\, TMI

XLS, XFS, XDS, XMS

XLI, XFI, XDI, XMI

AP ou N

FDF
FSF
SC
ST

XDS, XDI
XES, XEI
XFS, XFI

COS, CDI
CES, CEI
CFS, CFI

TFS, TFI
- TES, TEI

TDS, TDI

AP ou N

FDF
FSF_ 
SC
ST

US$ 0,66

USS 0,46

US$ 0.44

US$ 0.38

USS 0,36

USS 0,34

US$ 0,34

USS 0,34

USS 0,23

USS 0,40
USS 0,34
USS 0,20
USS «,08

USS 0,52
USS 0,50
US$ 0,40

USS 0,54
USS 0,50
USS 0,44

USS 0,36
USS 0,50
USS 0,52

USS 0,23

USS 0,40
USS 0,34
USS 0,20
U5$ 0,08

Os tabacos destalados í semi-destalados sofrem ume majoração de 40% « 33%, respeciívamsntt.

MENTOL USS 3,90 por libra-pèso

Óleo de menti (desmentolado) US$ 2,35 por quilogrsmi

SISAL

Óleo d* numoiti industriai

tipo 1
tipo 1
tipo 3

tipo superior
tipo 1
tipo 2
tipo 3
BUCHA

USS 0,1150 por libra-pés»
USS 0,1125
USS 0,1125

USS 165,00 por tonelad»
US$ 150,00
USS 140,00
USS 135,00
USS 92,00

b) os exportadores que, eventualmente, não observarem tais cotações, ficarão lujeitos it «ançõ*»

previstas na legislação em vigor.

Rio de Janeiro, 15 ds março d* 1967

(e) Ernane Galveas — Diretor
(a) Euclides Parentes de Miranda — Gerente

--¦" !«*•*(¦. **?



•Tomai rin Brasil, quinta-feira, lfi-3-67. Cad. -- 1$

Ocar- Way volta como favorito no barro dos 1200m

¦m

' 
Ocar-Way. depois de fra-

.tassar írente a Corumin e'Jsca, voltou a tirar um bom
-cguncio. lugar para Sinoco,
iemonstrando então que es-
.ivã novamente em boa

•.-ma técnica e pronto a
çider ..caro sua derrota na
óxima exibição, e esta
ito é força do sexto páreo,

nda mais que numa raia
.'•mrmal parece não sentir

os locómotores afetados.
Confúcio volta ;i pista:e areia onde sempre corre.

¦tido quanto sabe. e ciesta
íianeira é. indlscutivelmen-
é, o-grande obstáculo para

¦ pilotado de O. Cardoso.
luclerç que ás vezes aparecei'
.•orrendo uma' enormidade'
jode ser a grande surpre-'

sa da.competição. ,',
REGULARIDADE
:\Lindaviee vem acumulan-

do colocações e é atualmen-
te um padrão de regularida-
de. Na pista pesada esta
pensionista cie Sabatino
D'Amorc ainda corre mais,
o que lhe dá muita chance
no primeiro páreo da corri-
da noturna. Guarapema,
que vem de fracasso na ttl-
tima apresentação, mas, sa-

be correr muito mais. deve
lutar agora por uma ampla
reabilitação c aparece como
maior obstáculo para a pi-
lotada de F. Meneses. La-
beu, Jazida e Eliege são ou-
tros nomes quc podem sur-
preender aqui.

NO BRIDAO
Lycus estreou na Gávea

como favorita e no freio
não largou, tendo desta ma-
oeíra arrematado fora do
marcador. Agora no briciao
do M. Silva poderá rcablli-
tar-se. mas terá ciiicTse cu:-
dar de Miss Murumbi r;ue e
retrospecto e tem um
apronto de- 38" para a reta
sobrando visivelmente no
final. Miss Eliele, apesar de
muito jogada na estréia
pouco produziu, mas agora,
mais aclimatada, pode per-
feltamente surpreender as
favoritas.

SAIU MANCA
No seu recente segundo

lugar para' Samotrácia,
Cantemina deixou a raia pi-
sando mal, tanto que o freio
C. R. Carvalho chegou até
a desmontar para não for-
car demais a pensionista de

Osmar Reis. Mesmo assim,
volta a correr hoje. com
honras de favorita, tendo
apenas que temer o reapa-
recimAito de Falda. que o
bridão I. Sousa está levan-
do na certa agora. Voiigo.
que na última era levada de
barbada e atuou regular-
mente, é aqui o terceiro no-
me da competição.

NA AREIA

Coccinelle não corre há
muito tempo, tanto que sua
última exibição foi na pista
de grama onde apenas con-
seguiu um quarto lugar
frente a 10 adversários. Nes-
ta oportunidade aparece
firme dos locómotores, e nu-
ma turma realmente fraca
para sua categoria. Deve se
impor pela maior classe.
Dia lon, que anda novamen-
te quase no último furo, é
que poderá adiar a vitória
do pilotado cie S. Silva, en-
quanto Questura, que caiu
de turma, tem chance cie
ameaçar os favoritos.

PELO APRONTO
Dragon Bleu, com um

apronto clc 45" para os 700
metros ficou sendo o me-

lhor nome da quin tá* prova,
ainda mais que na última
tirou um bom terceiro para
Majestê e Hepatan. numa
exibição qtie agradou seus
responsáveis. Agora na pi.s-
ia de areia pesada deve
render ainda mais que na
última. Tharlal e Crispim,
vêm logo depois.
IMPRESSIONOU

El Siroco na última apre-
sentaçáo tirou um quarto
lugar, atropelando forte na
reta e mostrando então que
estava realmente numa fa-
se de grades progressos téo-
nieos. E.sta semana íoi uni
dos bon.s aprontas chi Gá-
vea. tendo trazido 31!" para
(iOO metros na areia bcm
pesada. A turma está den-
tro dos seus recursos e de-
ve vender caro a sua derro-
ta logo mais. Caudilho que
é uma bala e gosta do bar-
ro surge como grande ad-
versário, enquanto são ain-
da perigosos Fricandó e Hi-
mat-ion. que progrediram
bastante para essa apresen-
tação.

Ricardo lem esperança nas qua Iro monta ri as
O freio Antônio Ricardo

ulmite que a r e ti n i ã o da
loite cie hoje. pela s boas
•ontarias que possui e mais

sa. no Grande Prêmio,
mingo, podem .represen-

ar.,,iima compensação para
¦ > .seu afastamento por duas

èurfiões; em virtude de .sus-
ensão' imposta pela Coniis-

. io de Corridas.
Salientou que t o d o s os

vieus conduzidos, sem qual-
quer exceção, t é m chance
oara o placé, c acredita que
nas quatro oportunidades,
peio menos duas vitórias ve-
nha a conseguir, embora re-

conheça ser difícil f a z e r
uma seleção entre animais
que ostentam excelente es-
i-acki cie treinamento.

PODE SER
A respeito de Sapa. ini-

ciaimente, Ricardo explicou
que pode acontecer a vitó-
ria. pois a maioria cios com-
petidores é. aparentemente,
de uma mesma força, che-
gando a destacar Lycus eo-
mo o mais comentado de to-
dos eles. Explicou, porém,
Ricardo que a vitória de Sa-
pa pode acontecer, mas que
o placo é mais certo.

A respeito de Dialon sali-
entou que o castanho atuou
muito bem e somente me-
lhoras deve ter colhido,
.sendo agora possível o tri-
unfo, embora não possa ab-
solutamente ser levado como
barbada.

MANHOSOS

£. comentando acerca dos
dois fordilhos. Cc-nfircio e
El Sirocco, declarou Ricardo
que ambos são manhosos,
mns agora Confúcio m a i s
aguerrido vai vender mui'o
caro a vitória, apesar de

Montadas oficiais, treinadores e
ultimas pei

n&r? lances para boie
Animais Jocinns Cl. Kg 

Tratadorej ' 
ultima Perforrá. 

' 
Dist. pista Tc

1." IWIIKO - AS Mil — I lillO MKTItOS — ItlXOJIliU: AT'"; .1 _ FAliJNELM — Hlí.MIO: MliV 1100.(1

'.-! Liibéu, .1. Reis :>fi '
2—2 Odeio, C. A. Sousa- ..' 2- 3li |

Jftziclíi, A. Rumo-- ... '¦" 54 i
3—4 Llnclr.viro, 1-. Meneses :.i

ii Ellíge, O. F. Silva ... ;>5 ;
4—G Oimraisemii, J. Santana 53

. Stnml-Pipc, A. Machado 53 j

S. Morales '
A. V. Neve.5
J. J. Tava ves1
S. IVAmore
A. Morales
Osvaldo Coutlnlio
y. Abreu

i.o ipira
9.° Espantalho
7.» Cantarola
2.° Ani Maria
T.o Ana Maria
5.° Lnbcii
9 o í:ie~o

| 1 .10(1
1 300

; i soo
1 3CO

1 D0O
1 1 3C-J
! í oon

At
XP
Nl'
NP
AP

M"3 5
04"2 5

?.» PÀIUIO — ÀS 21II30M — 1 .-1(111 METlfOS — TtKCORDE: 7S">/5 FARIKELU — PIIÊM10: NCIIV I 100.00

Miss Mommbi, F. Men.
Miiinià, núo correrá ..
Nurml, I. Oliveira ....
Excursor, A. Ramos ....
Dana, A. Fernandes ...
Jpirit, C. Morgado 
Mis Ellete, O. 1'. Sllv.i
Altalln, A. Machado ..
Lycus. M. Silva 
Frcstiinclu, L. Alvai-enüa
Snpa, A. Ricardo 

58
53

."0

.r,(i

S. D'Ainol-6
Idem
M. Tn vares
1. Pinheiro

CüJbta
Cardoso
!'. Carvalho
Pereira Filho
Continha
Câmara
J. Sousa

4.o Holna
3.« Casta, Diva

Estreante
7.o Lnbéxi
3.o Labéu
3.o l.abt-n
4.o Casta Diva

Estreante
S.o Labéu
4.o Labéu
2.° Casta Diva

1 300
1 000

1 309
1 30Ò
1 300
1 000

i :icj
1 300
1 000

AP
. NP
Estrífiute

NP
NP
NP
NP

Estreante
NP
NP
NP

so";
so":

5

.i
5
5

as r;n — iooo metros — itECOUDU: «0"V5 — iii.A.uiu.r.ss — rufeMio: xeny 1:100,00

1—1 Canicmliia, C. E. Cflrv..
2 Vuli;o. O. Cardobo ....

?—3 La Garçonr.o. J. Ramos
4 Rlclare, O. F. Silva 

J—5 Copacabana Glll, F. Men.
fl Jarctu, C. Morgado 

ji—T Falda, I. Sousa 
R Pamelnh, M. Alves ...." Glgue, J. Paulielo 

O.
K.
O.
c.
s.
R. Morgado

F. Heis
Silva
Pinto
Pereira
D'Amo]'c

Idem

Almeidn
Araújo

2.0 SainotrAcin
5.o Klriakl
7.0 Fistov
7.° Estória
3.0 Samotrácia

: 4.0 Klriakl
4.0 Jraullnha

.j 4.° Samotrácia
l.o Bcrtle

1 31»
1200
1 000
1 400
1 300
1 200
1 200
1 300
1 300

NP
NP
GL
AL
NP
NP
NP
NP
AP

7!)"
0S"1 I
íll "2

71)"
79"
S7"2
Ü3"4

•I." PAniSO AS 22II30M — 1 ,',(lil METKOS FARIKELL1 — PRÊMIO: XCliV 800,00

1—1 Maran. L. Samos ¦¦'¦ Macon, A. M. Caminha
3 Apls. S. Cru/. :

2—4 Coccliíelle, S. Silva 
S Sportlng-Lifc, L. Correia
0 Motivo, J. Quint.nillha

j3—7 Dialon. A. Ricardo ....
ü Ekandlr, J. li. Paulielo
9 Questura, J. borja ...:

.4-10 Redoxnn, .1. Neurelo ...
11 Gaspai-zlnha, O. F. silva

, 12 Qitano, A. Fernandes ..

54 M. OLv.ilra | 3.0 Piuiueva,i, W . P. Meireles 5.° Aripuana54 E. Pereira Filho 12.0 Paquera
."i0 A. Correia 4.0 Old Hall
5S , tv. Piotto 7.0 Armadilha
58 : J. Piotto 8.0 Paquera58 : A. Rosa 3.0 Armadilha
53 L, Meszuros j 3.° Aripuana
00 ,1. Lourenço Filho 5.u Crl.-pin
58 ; G. Feijó 5.0 Paquera51 | W. Aliano j ll.o Aripuana
54 j C. I. P. Nunes ', 6." Armadilha

I 200
1 300
1200
1 400
10C0
1 2U0
1 000

300
100

1 200
1300
10SO

NP
NP
NP
OL
NP
NP
NP
NP
AP
NP
NP
NP

79"3 5
87"
70"3 5
S0"1 5
06"4 ã
70"3/5
fm"4 o
S7"

I45"3/5
71)"3,5
87"
6o"4 5

-.3.» 1'AIUiO —
(UlCrTINC)

ÃS 2311 — 1 300. METKOS — RECORDE: TÍT-Ió — FARINEM,!-— PRÊMIO: NCRV R00.no —

1—1 Drtijsan Bleu, J. l!rií-o!a
2 San Romo, A. Ramos ..

i 2—3 Thanal, .!. Machado ....
Lumlnadar, M. NlclevlEck
Jeuuc-Prince. S. Crua .-.

. 3—B Crispin, 1. Oliveira ...." Hnnct, O. F. Silva ....
7 Mabruk. P. Fernandes

4-3 James Bond, M. Henr.
9 Galnrdfio, J. B .Paulielo

10 Sr.lltliMInc, nfio correra,-

53
54

F. Per. Filho
S. Morales
M. Tavares
R. Costa
E. Per. Filho
M. Almeida
Itle.-n
A. Correia
li. Figueiredo
W. Aliano
A. Morales

3.0 MnJ ¦.-,'.(¦ 1 000
ll.0 M:1jesté 1 000

EHreante
4.° ttacolomy 1203
o." Ocegrande 2 1C0
4.0 MaJeste 1 000
2.0 Quebrada 1 200
<i.° Itacolomy 1 20
3.° Iíacolomy 1 2C0
.'i.o Itacolomy 1 200
4.o Quebrada 

1 200

NP
NP

Estreant
NP
AP
NP
NP
NP
NP
NP
NP

107"
107"

70":
144"
107"
79"
79":
78":
79"
79"

,v.s 23II3DM — 1200 SIETROS — RECORDE:
' 6.0 PAREÔ -

(BEXTING)

•A
Í1--1 Ocar-Way, O. Cardoso ..

P. Old Bali, J. Borja' .V...
í 3\ O-ogada, L Correia 
)i2—4 4,iscn, F. Meneses 

i 5 lilplsta, não correra 
fi Nc.valy. J. Machado 

r-3—7 PaVo Selvagem, O. F. s.
3 DigVaío, M. Andrade ..
9 Mosqueteiro, A. Lins ...

-4-10 Conft-telü, A. Ricardo ..
11 Judcx, J. B. Paulielo

- 12 It, S. '.Silva 

59 A, P. Silva
51 F. P. Lavor
55 C. Morgado
53 BI D-Amove
37 A. Araújo
52 I. Pinheiro
53 S. Morales
5} .| M. Tavares
52 J. J. Ta vai es
59 . E. Freitas
51 J. F. Valle
56 E. Coutinho

1

;r-4 5 — cabine

2.» Sinoco
3.0 Lisca
i.° Ara tina

. l.o P. Selvagem
í>.° Almberè
3.° Jflguaretô
2.0 Lit-c-a

IO.0 Aimner-
4.0 Llsca
6.0 £slc
4." Almberê
S.o Lisca

prêmio: Nci:y 800,00 —

200
200
300
2C0
COO
BOO
200
609
200
20(1
CCO
200

NU
NP
NP
NP
NP
N.M
NP
NP
NP
OM
NP
NP

:oò":
104":
73"

100":
78"
71"-

ioã":
73"

;!".o PÁREO--— AS 23H55M — 1000
— (UETTIN&-.)

METROS — RECORDE: 60"3/5 — BLAMELESS — PRÊJIIO: Nt'R? I 300,00

1

• :-i Caudilho, o.!-', silva ..
2 Aralto. A. Fernandes ..

2—3 El Sirocco, A. Bicarão
4 Eorgottcn. I. Oliveira .."—5 Vintém, p. Lin,.' 
( Fricandó, s. Silva 
7 Atirador, I. 6oua« 

i—8 Foí^y Day, J. Ma.inho
!> Hltnatlon, J. B. Pati leio

ii> Ãi-Prince, J. Paulielo ..

57
,>7
.17
57
57
57
57
57
57

10 57

S. Morales
T. Pinheiro
L. Ramos
M. Almeida
H. Cunha
J. Carrapito
J. Lourenço F.(
W. G. Oliveira
A. Araújo
P. Slmõ«í

O0 Hippo
10.0 Sansovllle

4.0 Sansovillt
12.0 Iuvarsal

Estreante
9.o Sansovllle

11.° Sansovillt
4.» Dragão
õ.o Flstor

11.0 Aimoré

1 300
1 300
1 300
1 300

1 3C0
131,0
1 200
1 600
1000

NU
NP
NP
AP

K-itr.-u
NP
NP
AI,
GL
AM

T/5
'2 5

1 5
3'J

54
58 '

X 50

53

meir
1—1

s
4—9

PÁREO — Ás lãhJ.Mn — 1400 '

os — NCr.S 1 300.00. Griun.1.
Víimto, J. B. Paulielo 50 !
Drive-In, .1. Brlzolr. 50 |Pronton, O. Cardoso 56
Krlvolo. .7. Heis 56
F-enton, I. Oliveira .. ..:!
Kalapiilo, A. Machado 60
Fi-lsson, .1. Borja 56
Ra.gamuffin, n. correrá 52
Hoco, F. Pereira Filho 50
Feudo, A. Santos ... .i 52
Albiüo, J. Queirós ... :; 48

fi.» l>.
meiro
1—1

2—3

REO — As ln horas — I 300
— NCr$ I 1100,00. Grajna.

4—8
9

10

Groelàndia,' M. A. ...
Quarentena, A. M. c
Prateada, O. Cardoso .
Clirlstlne, F. Cone. ..
Minha Gatinha. J. B.
Ltliu Belle. M. Alves .
Mascotlta, J. Borja .
Dilíah. F. P. Filho ..
Rocha Negra. C. R. c.
Soclla-, ri. Carmo 

III c(
PÁREO — As li;li::.-,m — 1

iri,s — NCr.S 1 «00,00. llcttl
iima. Ifaudicaii Especial.

Olalá, J. Heis .; 4
Eryma, A. Romos ... x
Prima Donna, J. ii.
Paulielo x
Lutinc, ,1. Portilho .. x

j Happy Meou. L. Snn-
tos . \

C La Française, F*. Pp-
reira Filho x
Elo.a, M. Silva 5
First Class. F. Esteves 3" F-alry Fiower, J. Ma- -
chado  2
Cura-Leufú. M. A. .. 1

1110
ng.

54
52

s
1111*11

AREO — as Uliiom — 1
Nl'r\ I 300,00. Ileti

300
I1K.

1—1 Feitiço da Vila. A. Ii.
Hol-LIbio,¦>—3 Celso. O.

¦; d.-, o-iii...
lho 

5 ttealvc. L.
3-0 Mr.tagato.

7 ãianleld, c li. C. ...
Vap.-.ã. J. B. Paulielo

4—9 Samovar, F. P. Filho .
10 Hii)po. J. Santana ..
11 Sansovllle. P. Alves .

M. And: ade
Cardoso ...
ie. J. Portl-

S.tn-.c, ...
Alvaren-

9.' PÁREO — Ás llllljlll 1300
metros — NCr$ 1 300,00. Betting.
:—1 Veüal Girl. O. Card. 57

Qualtt, O. P. Silva .. 37
Miss Seiva!, P. Mene-
zes 57

2—4 Veloclty, A. Ramos .. 57
5 Vivandiére. J. 57
o Vlrajuba. J. Tlnoco 57

3—7 D. Parniente, L. Alva-
renga 57

S Ferònln, A. Santos .. 57
9 Dlorllng, J. Brlzola .. 57

10 Jandlnha, n. C&nno 57
4-11 Miss Kadlna, J. Portl-

lho 57
13 Sicret Love. M. Silva 57
13 Estonlana. D. Xeto .. 51
il Happy Stí.r. L. S. ... 57

B moçn Io ,1. C. Moraes

O.s íorítiits conhecidos pura a corrida dc hoje it noite
na Gávea são os ãe Manuã, faixa de MorumUt, no segundo
páreo. Sana-Minc no tininlo. Oso.iada e Hipista no sexto.
A raia de areia continua muilo pesada, e assim deve per-
inunecer devido à chuva.

CaruUií vciuifii ile ponUi
Carataí venceu com facilidade ò Clássico 14 de Marco,

disputado na noite de Lcn-u-.ieiru cm Cidade Jardim, na .-
raia de areia pesada, impondo-se a Fermont e Gastão —
favorito — ;io tempo de l-55"2/5 para a milha e meia. Den- j
dico Garcia conduzia o ganhador.

Os demais vencedores foram, pela ordem: Guaçu, Al- ;
beriio. Seriiu/c, D'Are. Folcombi. Vil.cssc c Bcnet.tc. e o mo- \
viincr.lo dc apostas NCrS ~>2iiGOQ.OO 'quinhentos e vinte e
cinco milhões de cruzeiros velhos..

Nossos palpites para hoje
. Lindavice — Guarapema — Labeu
. Lycus — Miss Morumbi — Miss Eiiete

3. Cantemina — Falda — Jareta
4. Coccinelle — Dialon — Questura

. Dragon Bleu — Tharlal — Crispin

. Ocar-Way — Confúcio — Judex
7. El Sirocco — Caudilho — Himaticn

-1 --- in-- ¦ i ri i - - - 

CONSELHO NACIONAL
COMÉRCIO EXTERIOR

AmCIIíI) A.C.T.K.
A diretoria da Associação dos Cronistas dc Turfe vai

convocar Assembléia Extraordinária para tratar de assun-
tos da classe, sabendo-se quc entrará em pauta relatório
de cantas da diretoria anterior cuia administração ficou
muito comprometida com desmandos da. presidência nas
verbas oficiais, dando inclusive cobertura a familiares na
venda clandestina, do jogo de apostas, na sede da própria
entidade.

Resolução N.° 13

p vollii Kacúnio

apontar Ocar-Way ccm o
fortíssimo rival, achando
mesmo a dupla bem mais
certa que qualquer uniu das
pon t a.s.

Com relação ao gaúcho El
Sirocco. informou (|iir tra-
balhou-o debaixo clc chico-
te. no regime de duas parti-
das, como íéz em o ti t r a s
ocasiões com o ma nhos o
Pianista, na tentativa cie
aligeirá-lo, Com o exercício
diferente acredita o catari-
nense que El Sirocco possa
correr mais perto e o que
admite ser importante para
ganhar em um quilômetro.

Mou lar ias
de sábado

i.' Páisku — 1- 1311Í0111 _ ¦: ioo
metros — NCr$ mcuuiu.

Kll.

1—1 Diiuo. .1. Machado .. 33
:>.—'! Almberê. A. Ramos .. .in

3 London Towcr, .1. !'. 50
3 — 1 Crr.:;-.-..:tie. J. Portilho 34

5 Aventureiro. J. li. P. .íl
4—0 Fiel. O. P. Silva >: 30'¦ Cantilever, .1. Queirós .-,- 30
'.' • l'.\l!i:0 — As I3li.'i0nt — I ;iii|
melroü — .NCrv I 300,00,
1—1 Old Cat.. A. Ratnos 37

:'. Prallnete. R. A. Pinto 57
-'—:: Trticiia, A- Machado 37•1 EUaiie A. s. Silva ... 37
3—3 A- :.t- j. h Paulielo ti 37

Cialiant.-y. 11. Vascoiic. .i?
•i—7 Tent.-.tlon. M. SLva 59

Qtiaréa, R. Carmo ... 57

3.- l'Alli;o — As UhSOin — l 900 pmetros — N'Cr$ l 000.00. Prova Í!s- ;
pecial.
:—l Chamot. J. Santana 53 r
2—2 Lord Ricardo, s. Silva 55

NoviuniU, L. Santos .. 3-1 1
3—4 Kansiiuir, A. Ramos 57 |5 Disto. J. Machado ... 3 52 I
4—0 Mnssari, n. Neto  2 55

7 Fair Hiver, J. lu-.s ... 1 52
4.» PÂHEO — As llháiiin — 1 400 ;
metros — XCrv I 100,00.
I —I Havaí. ü. Cardoso

2 Cam.íeti. ,1. Portllh
2-3 ExagC-ro. A. Santos

Sen Becão. A. Hod
3—5 n.J.üi. ,1. Borja ..

o Full-Cry, .1. Santan
7 Trovão. J. Reis ...

4—s Arlsepan, J. Tlnoco
9 Gocd Hound, A. R.

10 Ünion-Strect. Ti. .M.

Kacônio está praticamente restabelecido da inflamação
de um dos boletos, depois do tratamento dc radioterapia u
que foi submetido, passando a ser uma esperança para o
G. P. Sáo Paulo, marcado vara o dia 14 de maio na pista
de grama de. Cidade Jardim.

• Itiiiiiiifaly volta ã Gávea

Itumaraíy deverá reaparecer na Gávea no mès de abril
atuando no Grande Prêmio Ge.rvásio Seabra. na milha de
d ram 11.

0 Correia volln domiiifiti

./o.<ii Coneki retoma c atividade no dorsa de Edição,
no G. P. Costa Ferraz, depois de um afastamento aproxima-
do de oito meses, conseqüência de fratura na perna es-
querda, por queda.

I

Laboratório Gross S/A
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convidados os Senhores Acionislas do La-
boratório Gross S/A., para se reunirem em Asssm-
bléia Geral Extraordinário, no dia 23 de marco cie
1967, às 12 lioras. na sede social na Rua General Ro-
r.a, n.° 199, a fim de deliberarem sobre a seguinte
ordem do dia.-

a) Aumento de Capital,-
b) Alteração dos Estatutos;
c) Assuntos de interesse geral.
Os Senhores Acionistas deverão depositar suas

ações na sede social ale 3 (ires) dias antes da data
marcada para a reunião.

Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 1967 — Dra.
Mercedes Gross Miranda -- Doutor Renato Glech Gross
-- Maria cl? Lourdes Lucacio — Abdc Prado — Doutor
Arthur Nunes Lago — Alceu Xavier Penteado — Di-
retores.

LABORATÓRIO GROSS S/A
a) Abdo Prado {P

O CONSELHO NACIONAL DO COMERCIO EXTERIOR,
na íorma do deliberado em sessão de 9-3-67, e tendo em
visla o disposto no parágrafo l.°, arligo II, do Decreto
n.° 59.607, de 28-11-66;

CONSIDERANDO a necessidade de ordenar a comer-
cialização exlerna da cera de carnaúba, com vislas a recu-

perar os níveis de consumo e defender as colações externas,
CONSIDERANDO o resultado do estudo que, sobra ò

assunto foi elaborado pelo Grupo de Trabalho constituído

pela Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil, com
a participação de representantes daquela Carteira, da Fede-
ração do Comércio do Eslado do Piauí e do Ceniro dos Ex-

portadores do Ceara;

RESOLVE:

Criar a 'Comissão Coordenadora ds Exportação de

Cera de Carnaúba (CCECC)", coni a finalidade, inclu-

sive, de disciplinar a oferta, designar agentes de ven-

da exclusivos e fixar preços mínimos e máximos de

venda ao exterior, a qual será integrada por:
a) 1 representante da Carleira de Comercio Exterior

do Banco do Brasil S. A.

b) 1 representanie da Carleira de Crédiío Agrícola e

Industrial do Banco do Brasil S. A.

c) 1 representanie da Carteira de Crédito Geral do

Banco do Brasil S. A.

d! 1 representanie do Ministério da Agricult.ura —

Serviço de Classificação e Padronização

e) até 6 representantes cios exportadores.

Estabelecer subcomissões nas capitais dos 6 Estados

produtores, integradas por um representante dos ex,-

portadores locais e por funcionários cia CACEX, da

CREAI e da CREGE, lotados naquelas praças, e do Mi-

nislério da Agricultura. 1

A Carteiro de Comercio Exterior baixará as normas

para execução da presente Resolução.
Rio de Janeiro, Í0 de marco de 1967

a) Ernane Galvêas

Secretário-Geral do

CONSELHO NACIONAL DO COMÉRCIO EXTERIOR.

Momentos felizes...
merecem ser festejados com Brahma Extra

1
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Parabóns! Você merece o

ylj,c grande prêmio... um cintilante brinde
«I com Brahma Extra! Sendo extra no sabor,

Brahma Extra dá um toque especial

às suas comemorações festivas.

Brahma Extra tem qualidade a toda

prova.,, c a criação máxima

da Brahma no preparo de cervejas finas!

Comemore com Brahma Extra

seus melhores momentos!

im,-

te
Ai.



20 — Io Cad.. Jorna! do Brasil, quinta-feira, 16-3-67

erto ito Ixtaciosa reiniie
em Curitiba golfistas
profissionais e amadores

O Campeonato Aberto do Graciosa Country Clube --

com torneios nara profissionais e amadores — que será
disputado em Curitiba, nos dias 23, 24, 25 e 26 é a prin-
cipal atração do golfe depois da realização das têmpora-
das de verão do Petrópolis e do Teresópolis, que cst ao

quase em seu final, pois contará também com a partici-
pacão de jogadores de outros Estados, principalmente os
do Rio Grande do Sul e São Paulo.

Mário Gonzalez Filho, golfista do Gávea, viaja do-
mingo para Curitiba, onde tentará a conquista do tricam-
peonato do Graciosa, na categoria dos amadores scratch,
enquanto Mário Gonzalez, seu pai, vai prestigiar a disputa
do torneio profissional que. no ano passado, voltou a ser
realizado e terminou com a vitória de Emílio Schilipack.
Os torneios constarão de 72 buracos, tanto para profissio-
nais como para amadores.

Tênis tem hoje no Country
a semi finai do torneio de

UMA PONTA DE DÚVIDA

BOROS GANHA DE NOVO

Orlando,, Estados V n i d. o s
ruPI-JB) — O profissional
Julius Boros conquistou domin-
;ro. nos link!! do Rio Pinar
Country Club, o titulo de cam-
peão do Florida Citrus Open,
com o escore de 274 tacadas —
30 abaixo do par — o que lhe
valeu um prêmio de 23 mil dó-
lares, cerca de NCrS C2 mil
isessenta e dois milhões de cru-
zelros velhos).

O canadense George Knud-
son e Arnold Palmer ficaram
empatados na segunda coloca-
cão, com 27.1 tacadas e um prê-
mio de USS 11212 para cada
um. Mason Rudolph igualou o
recorde do campo na última
volta, marcando um cartão dc
Cl tacadas — .«ete abaixo do
par — repetindo o feito de
Jack Nicklaus, durante a
disputa do Pro-Amateur deste
torneio, em 196C.
UM VETERANO CAMPEÃO

Julius Boros, de 47 anos e
duas vezes campeão do USO A
Open. conquistou a sua segun-
da vitória no circuito PGA
deste tuto — a primeira delas
se- deu no Phoenix Open — ai-
cnnçando com isto a segunda
colocação uo ranking dc pré-
mios, com a quantia de 
USS 44 595 — cerca de NCrS 118
mil (cento e dezoito milhões
de cruzeiros velhos), quando
ainda faltam inúmeros torneies
constantes da temporada. Ar-
nold Palmer, com os US-S 11 212
que recebeu no Citrus Open,
já atingiu ti importância de
US$52 292 como-lider do ran-
l;inn de prêmios, o que signiti-
cam NCrS 140 mil (cento e
quarenta milhões de cruzeiros
velhos) até agora- Palmer
tambcm, conta com duas viió-
rias a seu favor, obtidas no Los
Angeles Open e no Tucson
Open. cabendo a Jack Nicklaus
(Crosby), Tom Nieporte (Bob
Hope Desert), Bob Goalby (San
Diego.) e, finalmente, Doug
Sanders (Doral) os titulos dos
demais torneios disputados até
agora, em número de oito.

O próximo torneio dti PGA é
o Jacksonville Open, marcado
para começar hoje, nos links
do Selva, Marina Country Club,
em Atlantic Beach, Flórida,
com a dotação de 100 mil dó-
lares tios melhores colocados.
Depois do Jacksonville, será a
vez do Pensacola e do Greatcr
Greensboro Open — o primeiro
com a dotação de 75 mil dóla-
res e o outro com 125 mil —
para. então, chegar a do Mas-
ters Tournament, dia 6 de
abril.

RESULTADOS
"Escore por escore, os princl-

pais competidores Citrus Open
ocuparam as seguintes coloca-
cões: 1." Julius Boros (70-67-
íiV-70), 274 tacadas e USS 23
mil: 2." empatados, George
Knudson (70-70-69-66) e Ar-
nold Palmer (67-69-71-681, 275
c USS 11,212; 4.° Dean Refram
166-68-70-72), 276 e US$5,750;
5." empatados, Mason Rudolph
174-69-70-64) e Kermit Zarley
(09-69-60-73), 277 e USS 4.IÍ57;
7.° empatados, Bobby Nichols
(71-07-71-69). Jack Nicklaus
<7i-67-7i-69) c Bert Yancey
(09-70-08-71). 27,1 e USS 3.5(15:
:10." empatados, Bruce Devlln
(09-08-72-70). Gardner Dickin-
son (69-73-68-69), Jack McGo-
v.an (70-71-68-70), JohnnyPott
(71-67-70-71), Doas Sanders
(66-66-73-74) e Ken Still (72-
09-72-66). 279 e USS 2.472; 16.°
empatados. Charles Goody
168-70-73-69), Gary Player
(67-69-69-75) e Jack Rule (03-
119-71-72), 280 p USS 1.840; 19.°
empatados, Gav Brewer (72-
71-71-67) c Ten-}' Dill (73-09-
71-031. 281 o USS 1,552; 21.°
empatados, George Archer
(72-71-70-09). Jacky Cupit (70-
70-72-70). Billy Farrel (09-71-
73-ü9i, Al Geiberger (71-71-
69-71), Jay Herbert, (67-73-71-
711, Don Massengale (71-71-
09-71), Dan Sikcs (73-08-70-
711. R. H. Sikes (70-70-70-721
¦o Tom Weiskopt (72-05-73-721,
282 e ÜS$ 1,047.

Competição de j ado pelos
Jogos Pan-Americanos é de
31 de julho a 2 de agosto

O Comitê Executivo cios V Jogos Pan-Amerieanos cn-
viou uma curta á Confederação Brasileira de Pugilismo,
comunicando que a competição dc Judô será disputada nos
dias 31 de julho p If 2 de agosto, no dojô armado no St.
James Cen ten'y Arena, na Cidade de Winnipeg, Canadá.

O segundo treinamento do selecionado carioca, que.
nos dias 8 c 9 próximos, em Sâo Paulo, disputará as vagas
da equipe brasileira aos Jogos, voltou a ter menos de cin-
qüenta por como de presença, desta vez. em virtude das
chuvas.

POUCA GK.VI !:.'

Não adiantou o técnico Ru-
dolf Hermanny ter resolvido
convocar também para o.s irei-
nos dos cariocas o.s terceiro e
quarto colocados da elimina-
tória regional, pois novamente
a presença íoi quase nula. Ape-
nas comp a r e c e r a m 2.:'-feira
á noite, na academia Herman-
ny, os faixas pretas Eurico
Versari, Pedro Teixeira. Cid
Queirós e Regional Ganem,
sendo que só Cid e Étnico são
titulares das .suas categorias.

Por outro lado. a seleção per-
nambucana esta sendo treina-
da pelo terceiro grau coreano
Piong-Kuk, que em sua esta-
da em Recite tem conseguido
glandes progressos, Os respon-
sâveis pelo judô daquele Esta-
do já esperam para o próximo
Campeonato Brasileiro uma
boa apresenta ç â o da sua
equipe.

CONVITE

O diretor-técnico da Federa-
ção Guanabarina de Judô, pro-
íessor Osvaldo Duncan rece-
beu ontem um convite do Sr.
Álvaro Loureiro. Presidente da
Federação Mineira, para arbi-
trar a competição de judô dos

1 Grandes Jogos de Belo Ho-
rizonte, a serem realizadas se-
guncia e terça-feira, uo ginásio
do Minas Tênis Clube.

Segunde Duncan. o convite
pede ainda que sejam envia-
dos três judoistas cariocas pa-
ra formar uma equipe com'
os brasilienses Takeshi Miura
t- Lhofei Shiozawa, p.ua jogar
contra o.s mineiros. Irão o pe-
na Jorge França, o meio-pe-
.sado Artur Duarte— poderá ir
George Mehdi em seu lugar - -
e o pesado Arnaldo Artilheiro.
A viagem será na manhã de
domingo, de ónibuf.

Esta competição servirá, aci-
ma de tudo. para treina:- a sc-
lc-ção mineira que também
disputará as vagas ao Pan-
Americano, pois, com pouquis-
simas chances de vitória, po-
derão apreciar e aprender
com judoistas como o campeão
brasileiro absoluto, Lhofei Shio-
zawa, e o campeão dos leves,
Takeshi Miura, além do vice-
campeão dos meio-pesados, o
carioca Artur Duarte. Caso o
campeão carioca absoluto c ex-
campeão brasileiro George
Mehdi possa viajar, será outra
grande atração para a platéia
mineira.

rimeira ciasse masc ia
Afonso Pinto Guimarães c Rubens Raimundo Júnior,

este credenciado com sua vitória sobre Luis Bonn por 3-6,
6-3 e 6-4, fazem hoje às 16 horas, no Country Clube, uma
das semifinais do setor masculino do Campeonato de Pri-
meira Classe, organizado pela Federação Carioca de Tênis
e que conta com a participação dos principais jogadores
cariocas.

Pelo setor feminino do campeonato, Inara Freitas,
oom a ausência na prova de simples da campeã Vanda
Ferraz, passou a ser a favorita para o titulo, embora tenha
em Rosa Maria Pa.ssarelli e Helena Duarte duas adversa-
rias difíceis pela frente. Em dupla, Inara Freitas e Vanda
Ferraz são as mais prováveis campeãs.

SURPRESA
O Campeonato de Primeira

Classe vem apresentando um
bom indice técnico, sendo que
Rubens Raimundo Júnior cau-
seu a primeira surpresa do ano
com sua vitória sóbre Luís
Bonn, que é vice-campeão ca-
rioca. O vencedor da prova de
hoje enfrentará a Jorge Pau-
lo Lemann, pentacampefio ca-
rioca, mas que não se encon-
tra em boa forma, o que po-
de ocasionar uma partida mnis
equilibrada na final do cam-
peonato, que deverá terminar
sábado ou domingo. Afonso
Pinto Guimarães chegou ã se-
mlfinal com sua vitória só-
bre seu irmão Carlos Augusto,
cm jogo bem disputado e que
acabou etn 0-4. 1-0 e 0-4.

Pot- outro iado, o Campeo-
nato Álvaro Cunha vem sendo
prejudicado pelas chuvas que
caem diariamente no momento
exato do inicio dos jogos, que
são disputados nas quadras do
Tijuca. Na prova de infantis,
até 12 anos os finalistas são
Lúcio Marcas Dias Lopes, do
Fluminense, c Mauro Mafra.
do Leme. Na prova de simples
feminina, Klara Stenfeldt é
uma das finalistas, devendo a
outra surgir do jogo entre Li-
gia Pacheco c Elita, Garrido
Penha.

Pelo Interclubes de Estrean-

O Torneio Altamira

Caracas t UPI-JB) — Os
brasileiros Ronald Barnes e
Edson Mandarlno venceram os
seus jogos de ontem pelo dé-
cimo segundo Torneio Anual
de Tênis de Altamira., o pri-
meiro eliminando o inexica-
no Luis Garcia, por 0-3. 3-0 e
7-5. e o segundo o jamaicano
Richard Selyr, por 6-4 e 0-4.

Pelo setor feminino, a vene-
zuelana Prauçoise Savy der-
iotou a alemã Anglika Now-
eombe, por 0-2 e 0-1. e a fran-
cesa Françoise Durr, a espa-
uhola Carmen Coronado Man-
darino, também por 0-2 c 0-1.

Em dupla masculina, os ve-
nezíielnnos Humphrey José u

tes, os resultados até o mo-
mento são cs seguintes: Flu-
minénse venceu o Leme por 3
a 0 e o Flamengo o Tiiuca por
2 a I.

JOGOS DE HOJE
A programação dos diversos

torneios para hoje é esla:
Campeonato cie Primeira Cias-
se — 710 Country: ás 15 li —
término da partida, Ricardo
Pascual-Mário Pucheu x Da-
niel Azulay-Paulo F. Lima: às
lii h — Afonso Pinto Guima-
rftes x Rubens Raimundo Jú-
nior e Sérgio Bonn-Luís Bonn
x vencedor do jogo entre Ri-
cardo Pascual-Mário Pucheu e
Daniel Azulay-Paulo F. Lima.
No Flamengo: ás 17 h — Só-
nia Soares-Klara Stenfeldt x
Íris Mcndonça-Lígia Pacheco.
No Fluminense: as 17 li —
Idalina Campos-Elita Garrido
Penha x Helen Hancke-Rosa
Rosa Maria Passarelli.

Campeonato Álvaro Cunha:
mi Tijuca — às 19 h. Arau
Boghossian x Teimo Fcrnan-
Ct:*. e E. Laçava-Fernnndo A.
Fernandes x Dcnis Cross-N.
Guiot: às 21h30m — Francis-
co Selingson x Ricardo Pei-
xoto.

Ainda no Tijuca serão rea-
lizados à.s 20 li 30 m c 21 ti
30 m jogos i>clo Torneio Inter-
clubes cie Estreantes.

Júlio Moros ganharam das co-
lonibianos D. Velasco-Uriel
Oquendo, por 6-3 e 6-2.

Ronald Barnes, que é cam-
peão sul-americano dc tênis,
disse aqui que embora não se
encontre cm boa forma física,
espera obter bons resultados
no torneio.

Barnes, atualmente com 26
anos. casou-se recentemente
com a venezuelana Ella Ploch,
afirmou que este ano encer-
rara a sua carreira e preten-
de voltar com sua mulher pa-
ra o Rio de Janeiro, cm ouui-
bro. e dedicar-se a negócios
em sociedade com seu pai.

Flu não treinou conjunto
mas tem J. Costa quase
certo para jogar domingo

O Fluminense nâo treinou em conjunto ontem de ma-
nhã porque os reparos em seu campo não ficaram prontos,
mas o Vice-Presidente Dilson Guedes já anunciou que ama.
nhã. de qualquer forma, e com ou sem a marcação das
linhas, o apronto da equipe será feito lá.

Assim, ontem houve nôvo individual, no qual tomou
parte, embora fazendo exercícios mais leves, o atacante
Jorge Costa, e o Dr. Valdir Luz anunciou depois que tem
praticamente certeza de que êle poderá participar do apronto
de amanhã e da partida contra o Coríntians, no domingo.

SEM ADIAMENTO

A propósito do jogo contra
o Coríntians, o Sr. Dilson Gue-
des afirmou que o Fluminen-
se nào concordará em hipóte-
,-e nenhuma com o adiamento
da partida para o horário da
noite, como determinou a Fe-
deração Paulista, indo" até o
extremo cie preferir perder os
pontos.

Disse o Sr. Dilson Guedes que
a partida, à noite prejudica-
iá o Fluminense técnica e íi-
uanceiramente, e está aguar-
dando agora que a Federação
Paulista responda a comunl-
cação da Federação Carioca no
sentido de que o Fluminense
nào concorda com n alteração
de horário. Quanto ao Juiz, jã
loi indicado pelo Fluminense,
que escolheu o Sr. Cláudio Ma-
galhães, dentro da lista trlpli-
ce apresentada pelo Coríntians,
e que contava ainda com os
nomes dos Srs. Ettnáplo dc
Queiras n Aírton Vieira dc Mo-
rais.
COM COMPRA

Depois do jogo contra o Co-
rintians o lateral-esqucrdo Se-
vero seguira, diretamente para
Pelotas, no Rio Grande do Sul,
onde vai ultimar os entendi-

mentos com seu clube para a
compra de seu passe pelo o Fiu-
minénse. Ê provável que Se-
vero viaje em companhia do Sr.
Dilson Guedes. O preço do ptus-
se de Severo é de NCrS 00 mil,
mas o Fluminense apresentará
uma contraproposta dc NCrS
50 mil etn três vezes, com NCrS
25 mil na primeira prestação
e mais duas de NCrS 12 500,00.

A equipe treinou ontem indi-
vidu.il durante mela hora, sol)
a direção do auxiliar técnico
João Carlas, disputando depois
uni torneio de futebol de sa-
lão. A exemplo de Jorge Cos-
ta. Lula fêz exercícios maisle-'ves, à. parte, mas tem sua pre-
sença garantida no apronto de
amanhã. Samarone e Jairo náo
fizeram porém qualquer exer-
cício e o Dr. Valdir Luz con-
fessou que está bastante preo-
cupado com o estado deles,
achando em principio que ne-
nhum das dois terá condições
para jogar domingo. Assim, já
no treino de amanhã Tim co-
mecará a escolher entre Ca-
xias e Valdez os substitutos de
Jairo Augusto.

Hoje de manhã haverá nô-
vo individual, na Estrada das
Paineiras e o embarque da de-
legação está marcado para sá-
bado ãs 101i30m, de avião.

BANCO CENTRAL DO BRASIL
CONCURSO PUBLICO PARA A CARREIRA

DE ESCRITURÁRI0

AVISO
Os candidatos aprovados no recente Concurso

para Escriturário, classificados entre o 151° e o 400.°

lugar, inclusive, deverão comparecer ao Forte do

Leme (Centro de Estudos de Pessoal), na Praça Júlio

de Noronha, Leme, Rio de Janeiro, GB, no próximo
dia 19.3.67, domingo, às 7h30m, munidos da ficha

de inscrição e de documento de identidade, para

prestação de exame psicotécnico.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

as.) Athayde de Oliveira Mello

Chefe Substituto

Laboratório Gross S/A
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO
Ficam convidados os Senhores Acionistas do La-

boralório Gross S/A para se reunirem em Assembléia
Geral Ordinária, no dia 23 de março de 1967, às 10
horas, na sede social na Rua General Roca, n.° 199,
a fim de deliberarem sôbre a seguinte ordem do dia:

a) Relatório da Diretoria; Balanço Geral e Contas
de "Lucros e Perdas" do ano de 1966 e Pare-
cer do Conselho Fiscal;

b) Eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal pa-
ra o exercício de 1967;

c) Fixação dos honorários da Diretoria e do Con-
selho Fiscal para o ano de 1967;

d) Distribuição dos lucros em suspenso à dispo-
sição da Assembléia;

e) Assuntos de interesse geral.
Os Senhores Acionistas deverão depositar suas

ações na sede social, aié 3 (três) dias antes da data
marcada para a reunião.

Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 1967 — Dra.
Mercedes Gross Miranda — Doutor Renato Glech Gross
— Maria de Lourdes Lucacio — Abdo Prado — Doutor
Arlhur Nunes Lago — Alceu Xavier Penteado — Di-
retores.

LABORATÓRIO GROSS S/A
a) Abdo Prado (P
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i\n<lo voltou a treinar ontem, na extrema, indo Nei para a pnnlu da lança mas ainda não í certa esla mudança contra a Portuguesa

Vasco multa Edson
% e manda-o605em

tentar outro time
O Vasco resolveu multar

o goleiro Edson em CO por
cento dos seus vencimentos
e afastá-lo em definitivo
dos treinamentos da equi-
pe, sob as acusações de íal-
ta de compostura no clube,
falta de empenho e atitu-
des inconvenientes na par-
tida contra o Palmeiras c
displicência técnica duran-
le o coletivo realizado on-
tem quando aluava entre
os reservas.

O Sr. Armando Marcial
entregará hoje uma carta
no jogador, autorizando-o a
procurar e até treinar em
outro clube c lhe informa-
rã que a partir de amanhã
elc não precisa mais ir cm
São Januário a não ser no
dia 5 de cada més para re-
ceber seus salários, pois
Edson tem contraio com o
Vasco até o dia 31 de ja-
neiro de 1908.

INDISCIPLINA
Toda a confusão com o

goleiro começou onl em an-
tes mesmo de sc iniciar o
treino. O Vice-Presidente
de Patrimônio, Sr. Amilcar
Janeiro, disse ao Sr. Ar-
mando Marcial que Edson
uo invés de entrar em cam-
po para treinar pelo túnel,
foi pela pista, tentou ar-
rombar o portão para o
gramado e. não conseguin-
do. pulou-o, depois de ter
ficado durante algum tem-
po sentado em cima cio
alambrado.

O Vice-Presidente de Fu-
tebol ficou, então, observan-
do atentamente Edson en-
quanto treinava e notou a
sua visível má vontade
quando Zizinho chamou-o
para ocupar o gol reserva.
Edson íoi caminhando de
um lado a outro do campo
bem lentamente, enquanto
seus companheiros já esta-
vam todos arrumados em
campo para o início do
(reino.

A primeira bola que loi
para seu gol, Edson deu utn
chute a esmo para á frente.
Depois, soltou uma bola nos
pós de Nado para que èle
chutasse e, em seguida, dei-
xou passar um gol dc Nei
num chute fraco e de lon-
ge.
DISPLICÊNCIA

Isto tudo foi tomado por
Zizinho como displicência e
logo o treinador substituiu-
o por Pedro Paulo. No ves-
tiário, o Sr.-Armando Mar-
ciai reuniu-se com Zizinho
e lhe disse que tomaria
uma atitude drástica con-
tra o jogador, com o que o
técnico concordou inteira-
mente.

Em principio, ficou a.s-
sentado que seu contrato
seria suspenso, afastado dos
treinamentos e lhe dariam
uma autorização para pro-
curar outro clube. K larde,
porém, na sede do Cineac,
o dirigente ficou sabendo
do Departamento Jurídico
do Vasco que o jogador só
poderia ser multado e no
máximo em 60 por cento,
mas nunca ter seu contra-
to suspenso. E, imediata-
mente, o Departamento
Técnico deu entrada da pu-
nição à PCF.

Ò goleiro, ao saber da
medida tomada pelo Vasco,
disse:

— Eu já sabia que Zizi-
nho arranjaria um jeito pa-
ra me afastar do time e do
Vasco. Não foi à toa que. èle
trouxe seu amigo Franz,
que inclusive também mora
em Niterói, pnra o Vasco.
Zizinho me tirou também

por pirraça. Êle queria que
eu armasse a barreira do
jeito que éle ensinou a Ubl-
rajara e não da maneira
que todos os goleiros nor-
malmente fazem. Como não
acertei, preferi continuar
armando-a do meu modo,
pois quero errar pensando
por mim c nâo com a cabe-
ra dos outros. Naturalmen-
te isto o magoou muito.

BO?\í TREINO
O coletivo do Vasco on-

tem íoi considerado como
bom pelo técnico Zizinho.
apesar dos titulares terem
empatado por 1 a 1 contra
os reservas, gols de Nei c
Paulo Mata. Oldair. Saio-
mão e Bianchini foram os
três melhores do treino.

O zagueiro esquerdo che-
gou até a surpreender a tor-
cida e ao técnico, pois Zizi-
nho mandou que èle jogas-
se mais indo à frente, como
gosta aliás, e Oldair teve re-
sistência para armar e vol-
tar na marcação. Bianchini
procurou explorar sua ca-
racterística de jogador en-
fcrão e Salomão, mostrando-
se om boa forma fisica, foi
muito combativo e acertou
quase todos os passes para
os atacantes.

Os titulares treinaram
com Franz, Jorge Luís, Bri-
to. Fontana e Oldair; Saio-
mão e Danilo: Nado, Nei
íBianehini.t, Adilson e Mo-
ra is.

O técnico ainda não defi-
niu a. escalação do quadro
para a partida contra a
Portuguesa de Desportos e
explicou que necessita do
apronto de amanhã para
concluir suas observações.

Por esquecimento do pro-
íessor Beltrão, que não avi-
sou aos jogadores, a concen-
tração não será iniciada ho-
jo e sim amanhã, após o
apronto. Zizinho e o Sr. Ar-
mando Marcial ainda não
decidiram, entretanto, se ela
será num hotel on terão
mesmo de ir para a casa da
Lagoa, que o técnico acha
bastante desaconselhável.

Causou revolta entre o.s
próprios jogadores e os di-
rigentes do Vasco as vaias
da social cm Adilson, du-
rante o treino. Explicaram
que é o .próprio. Vasco quem
está perdendo um jogador,
que tem categoria, mas está
ainda em formação.

O preparador fisico Bel-
trão afirmou que a queda
de produção de Adilson de-
ve-se ao fato de êle ser um
rapaz que não come bem e
está fazendo um trabalho
rio homem. O problema da
alimentação do atacante es-
tá sendo encarado muito a
sério e o diretor de futebol
Isidro dos Santos está pro-
penso até a levar Adilson
todos os dias para sua ca-
sa. que é perto de São Ja-
nuário. nara que êle possa
íazer aii suas refeições com
prescrição do Dr. José Mar-
cozzi.

O Sr. Armando Marcial
entrou ontem em entendi-
mentos com o técnico Da-
niel Pinto para contratar o
meia-armador Didinho. O
dirigente vascaino pediu Di-
dinho por empréstimo para
o Torneio Roberto Gomes
Podrosa e, em troca, cederá
vários jogadores para o Ola-
ria excursionar. Daniel Pin-
to explicou que concorda
com a idéia, pois necessita
realmente de jogadores pa-
ra formar a delegação, mas
quer que o Presidente José
Albuquerque dê a palavra
final hoje de manhã.

ontusao de tiatinho e o
problema ãa. Portuguesa,
para jogo contra o Vasco

São Paulo (Sucursal) -— Preparando-se para enírentf
o Vasco sábado, no Maracanã, o técnico Wilson Alv
marcou para a tarde ds hoje um treino coletivo para o*
jogadores da Portuguesa de Desportos, não podendo con-
tar com Ratinho, que se contundiu na partida contra o
Internacional, sendo o único probiema do quadro.

O treinador gostou da exibição contra o Internacional,
achando apenas que falta mais agressividade ao ataque que,
na sua opinião, perdeu uma grande chance de vencer por
contagem maior ao não obedecer plenamente as ordens ria
jogar mais pelas pontas c chutar mais em goi.
INDIVB3UAL

Ontem pela manhã, no cam-
po do Canindé. Silvio Pirilo
dirigiu um individual de cerca
tio uma hora. seguido do 15
minutos de bate-bola.

O médio Lorico, quo jã por-
tenceu durante longo tempo ao
Vasco cia Gama <> quo dispu-
tou o Campeonato Paulista do
1866 defendendo n Prudentir.a,
náo foi atendido em suas pre-
tensões de receber da Portu-
quèsa NCr$ 24 (ino.00 (vinte e

quatro milhões de cruzeiros an-
tigosi do luvas, por dois anos
cie contrato, alem de salários
mensais cio NCrS 450,00 (qua-
trocemos o cinqüenta mil cru-
zeiros antigos).

a diretoria da Portuguesa,
que já so prontificara a pagar
o.s NCrs 60 000,00 (sessenta mi-
lhões de cruzeiros antigos) pr-
lo seu passe, terá nova reu-
nião com o jogador nos prÓNi-
mos dias para, tentar resolvei
o problema.

CBB divulga hoje lista de
mais de 20 convocados para
o V Mundial de Basquetebol

O setor técnico da Confederação cie Basquetebol di-
vulgará hoje. após a reunião do diretoria, a relação de
jogadores convocados para os treinos do selecionado bra-
sileiro masculino que lutará pelo tri, no V Campeonato
Mundial, em maio. no Uruguai. A data cia apresentação
também deverá ser fixada hoje, já estando o treinamen-
to previsto para a cidade paulista de São Caetano, onde
se acha. no momento, a seleção feminina.

A relação compreenderá mais de 20 jogadores, que o
técnico Kanela dividirá em três grupos distintos — vetera-
nos, elementos dc destaque cia última temporada c novos
—, sendo que estes manterão os contatos iniciais com a
selerão brasileira, visando aos Jogos Pan-Amerieanos.

BRASILEIRO DE CLUBES.

Botafogo e Coríntians solíci-
taram, ambos lota cio prazo, o/
patrocínio do III Campeonato
Brasileiro cie Clubes Campeões
de Basquetebol, previsto para
o fim cio més om curso, ca-
bondo ii diretoria cia Confede-
ração decidir o assunto, o quo
acontecerá na reunião marcada
para a tarde de bojo.

O Botafogo entrou com o pc-
ciiclo de patrocínio anteontem
im CBB, por intermédio cia Fe-
deração, oferecendo as bases
mínimas determinadas pelo Re-
gulamento cio Campeonato, en-
quanto o Coríntians também
continuou o interesse, Iiá mais
tempo, embora em seu oficio
não sejam citodas as condições
respectivas.

pediente do 3.a-íeir<>, na Confe-
deração, deu entrada o oficio
do Botafcgo, por intermédio cia
FME, solicitando o patrocínio
cio Brasileiro de Clubes Cnm-
poõefi. O clube carioca foi con-
creio em sua petição, ptcpon-
úo-ac a oferecer as seguintes
bases para realizar o certame:
a) Passagem aérea de ida e vol-
ta para. a delegação do atual
campeão brasileiro, o Corin-
tinns; b) Hospedagem para aa
demais delegações, em uma das
três concentrações: Botafogo.
Tijuca ou ADEG; cl Hospeda-
gem aos árbitros visitantes, om
hotel cie primeira categoria; di
Jogos nos ginásios do Botafogo,
Tijuca ou Maracanã; e) Convi-
to ao campeão cio Estado do
Rio.

Ao contrário do que chegou
a ser noticiado, o Botafogo não
pretende convidar o Vasco para
intervir no Campeonato Brasi-
leiro, caso lhe venha a perteu-
cer o patrocínio. O Va.sco. in-
clusive, participará de uni tor-
neio internacional, em Belo
Horizonte, entre fts dias 17 do
corrente e 3 de abril, ou soja,
na mesma época do Brasileiro,
que tem o início previsto para
o dia 29 próximo. De acordo
com o Regulamento, os demais
convidados serão os campeões
do Rio Grande do Sul. Paraná
e Pernambuco, classificados,
respectivamente, cm 3.u, 4." c
5.° lugares, no recente Campec-
nato Brasileiro de seleções,
disputado no Paraná.

Os representantes cios 3 Es-
tados cm questão já foram
sondados pelo Presidente do,
FMB. Sr. Vitor Catarino, du-
rante o próprio certame bra-
sileiro, o demonstraram inte-
rõsse em mandar suas equipes
à Guanabara. Entretanto, ca-
berá á diretoria da. Confe-
deração ciar a palavra final
sóbre quem patrocinará o Bra-
sileiro do Clubes, o que ocor-
rerá durante a reunião cie dire-
toria marcada para hoje. Sabe-
se que o Coríntians, embora.
ainda não tenha feito uma
proposta concreta, estaria dis-
posto a oferecer mais que o Bo-
tafogo.

TUDE FICA

Depois de ter acertado a
-•|íiUuii^;!é!ickL_.ria..._B^i.aÍp^c)j__p

técnico Tado Sobrinho chegou
a -soltar atrás na decisão c cs-
crovott uma carta ao Presiden-
to Noi Cidade Palmeiro. pediu-
do demissão do cargo. O diri-
gente íêz questão de entrevis-
tar-se com o treinador, demo-
vendo-o daquele intento. Pres-
tigiado polo Sr. Nei Palmeiro,
Tude Sobrinho nceltou ficar
mais um ano á fronte cia equi-
pe principal masculina.

© Rosália dispensada

São Caetano, São Paulo (Es-
pecial para o JORNAL, UO
BRASIL) — A carioca Rosàlia,
única a não se apresentar até
niora porá os treinos de. sele-
rão brasileira de basauetebol
que se prepara para o 'Mundial

na Tcheeo-Eslováquia./ferá dis-
pensada pela Comissão Técnicci,
pois o vice-presidente técnico
da CBB, Sr. José Simões Hen-
riques, deu ordem paro quo x
atleta fosse aguaafdada apenas
nas 72 horas subseqüentes á.
apresentação.

Rosalia não obteve licença
para se aíast.sir do Rio, oncia
exerce ns iur. ções de professora
do Estado. Aé 15 jogadoras con-
centradas continuam em- trei-
namento, sendo que Maria Ho-
lena e Norininha vêm realizan-
do apenas exercícios leves, poi.
estão rm convalescença de con-
tusões no calcanhar esquerdo ?
tornotelo direito, respectiva-
mente.
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Destaques do jogo foram
Ademar marcando gols e
Marco Aurélio evitando-os

Ademnr, quo além de marcar os dois gols do seu time
jogou bem o tempo todo. e Marco Aurélio, sempre seguro
e com uma defesa espetacular no pênalti batido por Tos-
tão. foram as duas principais, figuras do Flamengo, que
realizou uma partida excelente e não teve nenhum joga-
dor fraco em sua equipe, podendo ainda ser citados como
os melhores: Américo, Jarbas, Zòzinho e Murilo.

No Cruzeiro, que apesar de não jogar mal nada pôde
fazer diante de um Flamengo quase perfeito, Raul, Dir-
ceu Lopes e Tostão foram os melhores, enquanto Pedro
Paulo foi o pior do jogo.

Jogador por jogador as equipes estiveram assim:

o Gr

FLAMENGO

MARCO AURÉLIO — Gn-
rantiu a vitória do Fiamenxo,
defendendo até pênalti. Con-
lou com tudo que uni goleiro
.precisa, inclusive sorte na boln
de Natnl pelo lado ric dentro
do travessão. Atuação per-
feita.

MURILO — Reapareceu em
excelentes condições técnicas.
Mostrou o entusiasmo de sem-
.pre. anulando o ponta-esquer-
dn do Cruzeiro. Pecou em lan-
çnr-se à írente algumas vezes
sem cobertura.

LEÓN — Entrou só no final
e não comprometeu.

JAIME — Seguríssimo. Bio-
queou sempre, com muita peri-
cia e acertou quase todos os
passes.

DITÀO — So se complicou
nas vezes que tentou enfeitar.
Jogou com mais tranqüilidade,
principalmente enquanto teve
Jarbas na sun frente saindo
pr.ra dar combate ao adver-
sário.

PAULO HENRIQUE — Está
rm magnífica iorma. Não í-.--
cilitou nenhuma vez com Ma-
ia! e ganhou o duelo com ó!e.
Sua njuda às manobras ofen-
sivns íornm sempre preciosas.
Quando avançou, o iéz com
consciência.

JARBAS — Foi o grande
obstáculo do time às manobras
ofensivas do Cruzeiro no meio
da área do Flamengo. Não
apareceu muito, mas íoi efi-
cientíssimo. Tem a vantagem
de esticar os passes, propor-
cionando jogadas rapidamente
aos atacantes, qunndo a equi-
pe recupera a bola.

AMÉRICO — Constituiu-se
na peça mais importante do
sistema tático do Flamengo.
Colou com Piazza e fêz secar
a origem de todas as jogadas
do time. Além disso, chutou
sempre bem pnra o gol. Le-
vou um tostão, cansou no se-
gundo tempo e íoi substituído.

PEDRINHO — Entrou pnra
reforçar o sistema defensivo e
deu conta do recado. Não teve
íempo de aparecer bem.

PAULO CHOCO — Seus re-
cursos técnicos foram valiosos
para a tarefa de ajudai o meio-
campo, no que esteve perfeito.
Seus deslocamentos rápidos, na
fase boa do Finmengo, ajuda-
ram a confundir a defesa con-
traria.

ZÈZINHO — Jcgou ótima,
partida. É um jogador vibran-
te e que disputa todas as jo-
sadas com muita raça. Esteve
cm todos os lugares do ataque
f. fêz jogadas brilhantes, como
a que deu origem ao primeiro
gol. Não contou cem a sorte na
maioria dos lances e saiu com
suspeita de fratura no pé.

FIO — Entrou frio, compil-
cou a maioria dns jogadas, pio-
rou com as reclamações dos
companheiros c nada fêz de
produtivo.

ADEMAR — Ganhou o jogo
com dois gols belíssimos. O se-
gundo foi produto de uma jo-
gada individual maravilhosa.
Ainda não atingiu forma físi-
ca perfeita e cansou no final,
além de jogar sacrificado, por
causa de uma contusão na
perna.

RODRIGUES — Esteve mais
voltado para o trabalho do au-
xilio ao meio-campo e desin-
cumbiu-se bem neste setor. No
ataque, apesar da fraqueza do
marcador, não esiève. inspirado.

.CRUZEIRO

RAUL — Não teve culpa
nos dois gols que sofreu. Es-
teve sempre seguro, chegando
a fazer duas excelentes defe-
sas no primeiro tempo.

PEDRO PAULO — Muito
Iraco. Não fez nada durante
toda a partida. Marcou muito
mal a Rodrigues c nas vezes

em que tentou apoiar o ata-
que chegou a ser horrível, pois
errou noventa por cento dos
passes. Não loi somente o pior
jogador do Cruzeiro inas, tam-
bém. do jogo.

CELTON — Não conseguiu
substituir William á altura.
Jogador muito novo, sentiu a
responsabilidade de uma par-tida tão importante. No ini-
cio do jogo, quando Piazza
não conseguiu representar seu
papel cio primeiro homem a
dar combate ao ataque nd-
versário, ficou apavorado. De-
pois cresceu um pouco, mas
nunca teve sucesso na marcn-
ção de Ademar ou sóbre Zè-
zinho.

PROCÒPIO — Embora mais
experiente quc Célton, também
assustou-se no inicio da par-tida. quando o Finmengo íoi ã
írente em busca rio gol. No se-
gundo gol de Ademnr, agiu in-
inutilmente ao perder uma bo-
la estouraria com o atacante
rio Flamengo. Não deu cober-
tura a Célton e também não
conseguiu marcar nem Zèzi-
nho nem Ademar. Depois de
Pedro Pnulo foi o mais fraco
riu time do Cmzeu^o.

NEÜU — Apesar rie errar
vários passes, quando subia
para apoiar seu ataque, foi o
melhor jogador dn defesa éo
time mineiro. Marcou bem ai
Paulo Choco, mesmo porque o
atacante, do Flamengo quase
nunca íoi um ponta ofensivo.
Mesmo assim não passou de
regular.

Wilson Piazza — Começou
multo mal. Nem defendia nem
apoiava, seu ataque. Aos pou-
cos, entretanto, foi crescendo
de produção e embora, não te-
nha chegado a jogar bem não
esteve mal. Foi muito bem
marcado por Américo. Afnsta-
rio dos dois primeiros jogos do
Cruzeiro nu Torneio Roberto
Gomes Pedrosa, por contusão,
voltou à equipe numa má hora
e íora de forma.

DIRCEU LOPES — Foi o me-
lhor jogador do Cruzeiro. Fêz
algumas jogadas excelentes. í.',
sem dúvida, um craque. Correu
o campo todo e quase torios o.s
ataques perigosos rio Cruzeiro
nasceram em seus pés.

NATAL — Muito bem mar-
cado por Pauio Henrique ciu-
rante iodo o tempo em que es-
teve em campo, pouco pôde ía-
zer. Entretanto, teve o méri-
to de quase sempre partir para
o seu marcador numa tenta-
tiva de lr até à Unhai de fun-
do. Mas somente obteve suces-
so em duas ou três vezes. Per-
deu um gol ao chutar uma bo-
la sozinho írente n írente com
Marco Aurélio.

TOSTÃO — Jogou bem. Não
teve nada de espetacular, mas
apresentou um jogo inteligen-
te e mostrou muita categoria.
Correu menos ciue Dirceu Lo-
pe.s e foi. depois deste, ó me-
lhor rio Cruzeiro. Sua grande
falha íoi sempre bater mal ns
faltas da entrada da área. Co-
brou umas cinco faltas c tô-
rias elas mal. Depois da segun-
da ou terceira vez deveria ter
deixado parffi outro a incum-
bência de cobrá-las. Como in-
sistiu sempre, acabou delxati-
do o Cruzeiro sem nenhum gol
quando bateu fraco um pênalti
que Marco Aurélio defendeu
bem.

HILTON' — Foi apenas rc-
guiar. Melhor do que Natal,
conseguiu levar a bola algu-
mas vezes à linha de fundo
mas falhou na hora de centrar.
O que tem de melhor é a sua
velocidade, mas poucas vezes
pude fazer uso dela, pois foi
sempre bem marcado por Mu-
rilo.

MARCO ANTÔNIO — Só en-
trou no final da partida, mas
mesmo assün ainda conseguiu
criar algumas situações dc pe-
rigo.

ZÊ CARLOS — Entrou nos
últimos minutos e nada pôde
fazer pela sua equipe.

Aírton culpa campo pesado
enquanto Furletti acha que
otimismo derrotou Cruzeiro

Para o técnico Aírton Moreira, do Cruzeiro, o estado
do campo, muito encharcado, atrapalhou bastante a sua
equipe, que joga ã base de passes curtos e rasteiros, en-
quanto o Diretor de Futebol, Sr. Carmine Furletti, achou
ciue o Cruzeiro entrou em campo muito confiante numa
vitória fácil, como ocorreu nas duas últimas vezes contra
o Flamengo, quando o seu time ganhou de 6 a 2 e 4 a 0.

Tostão, entretanto, bastante tranqüilo, afirmou que
a derrota foi uma coisa mais do que normal, uma vez que
o Flamengo jogou muito bem.

— Se eles tivessem jogado mal, uma derrota seria anor-
mal — disse Tostão. Entretanto, todo o tinie do Flamengo
jogou bem, principalmente taticamente.

Flamengo venceu
com tática perfeita e

LiZClT
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As investidas de Ademnr foram muitas vezes contidas com faltas perto da área, alé do latcral-direilo Pedro Paulo

Força do Cruzeiro foi anulada

por inteligente esquema do Fia
Assim como, numa parti-

da de xadrez, a boa posição
das peças pode ser mais de-
cisiva do que a quantidade
e até mesmo a qualidade, o
Flamengo valeu-se de uma
correta distribuição de seus
jogadores em campo — es-
pecialmente Jarbas e Amé-
rico — para ganhar o duelo
com Wilson Piazza, Dirceu
Lopes e Tostão, o tripé cm
que o Cruzeiro se sustenta.

De certo modo, o resulta-
do se definiu no plano es-
tratégico, uma vez que as
previsões eram de que a par-
tida realmente seria ganha
no meio-campo, mas pela
talentosa trinca de apoia-
dores mineiros. No entanto,
contando com o auxílio sis-
temático dos dois extremas
e ocupando setores chaves
no esquema do jogo, Jarbas
e Américo levaram a me-
lhor.

O MESMO CRUZEIRO

O Cruzeiro, do começo ao
fim da partida, armou-se no
seu esquema habitual: qua-
tro zagueiros em linha, Wil-
son Piazza formando o vér-
tice do meio-campo, Dirceu

Lopes e Tostão apoiando
mais á frente, e os dois ex-
tremas auxiliando Evaldo,
que atacava invarlàvelmen-
te pelo meio da área. De
Wilson P.iazza partiam qua-
se todas as m a n o b r a s do
Cruzeiro, ora para Dirceu
Lopes, ora para Tostão, e
um destes procurava acionar
Evaldo ou com êle trabalhar
em tabelinhas, pela meia-
lua. Normalmente — e em
alguns momentos da parti-
da de ontem — êsse esque-
ma chega a bons resulta-
dos. só que se torna neces-
sária uma correta atuação
de todos os homens quc o
executam, partindo de Wil-
son Piazza e chegando a
Evaldo.

Na partida de ontem, o
Cruzeiro começou a errar
justamente na base do es-
quema, pois Wilson Piazza
teve um início inseguro e
passou quase todo o primei-
ro tempo vigiado de perto
por Américo, depois de te.'
sido mareado, também, por
Paulo Choco. Com isso, Dir-
ceu Lopes e Tostão tiveram
de voltar para buscar jógc,
deixando Evaldo sozinho pa-
ra lutar com os zagueiros do

Flamengo, enquanto Natal d
Hilton eram bem marcados
por Paulo Henrique e Muri-
lo. No segundo tempo, o Cru-
zeiro não viria a se afastar
do seu esquema, mesmo com
a substituição clc Wilson
Piazza por Zé Carlos, e não
teve como ganhar o fim do
duelo.

UM OUTRO FLA

Estrategicamente, ainda,
o Flamengo cumpriu um
primeiro tempo perfeito.
Seus quatro zagueiros plan-
taram-se à entrada da área
(fora alguns poucos avan-
ços de Murilo e Paulo Hen-
rique) e ali ficaram espe-
rando os atacantes do Cru-
zeiro. Mais à frente. Jar-
bas policiava o espaço en-
tre o meio de campo e a
área, evitando assim quc
Dirceu Lopes. Tostão e
Evaldo tabelassem. Como
resultado, apenas Evaldo
conseguia chegar à meia-
lua. esbarrando em Jaime
é* Ditão.

Mais adiante, Wilson
Piazza não podia dar ori-
gem às manobras cio Cru-
zeiro, primeiro por seu ini-

cio pouco inspirado, depois
pela marcação de Paulo
Choco e finalmente pela
severa vigilância que lhe
impôs Américo. Para com-r.
pletar a correção do seu
sistema, o Flamengo re-
cuou. sempre que necessá-
rio, Paulo Choco e Rodri-
gues para. ajudar Américo
ou Jarbas. anulando assim
o desequilíbrio que se an-
teclpava favorável ao Cru-
zeiro, pela quantidade e
qualidade de seus homens
de meio-campo.

No segundo tempo. Amé-
rico deu sinais evidentes de
cansaço, cio que se aprovei-
tou Wilson Piazza para se
projetar um pouco mais.
Porem, a ameaça de reação
do Cruzeiro morreu no pc-
nalti perdido por Tostão, e
depois disso Pedrinho en-
trou em campo para fazer o
papel clc Américo, o que já
não foi necessário, pois Zé
Carlos, embora mais des-
cansado, não pôde executar
a tarefa que estava desti-
nada a Wilson Piazza.

E na disposição de suas
pecas, o Flamengo acabou
ganhando o jogo.

Reiiganesclii viu atuações
de Jarbas, Paulo Alves
e Ademar como decisivas

— As atuações de Jarbas, Paulo Alves e Ademar ío-
ram decisivas para a vitória — disse ontem o técnico Ren-
ganeschi, explicando que Jarbas teve a função de anular
Tostão; Paulo Choco de vigiar Wilson Piazza, e que a va-
lentia de Ademar assustou os zagueiros do Cruzeiro.

rjr-pRjjjigijia-Taê itengiSnTschi é Zè*z"Ín"Ho7^irê'''so"frBu flS»""
sura do quinto metatarso do pé direito, e deverá ficar ina-
tivo por um mês. Renganeschi vai decidir quem entra no
lugar de Zèzinho no treino de sexta-feira, estando Fio
como o mais cotado.

TRANQÜILOS

Apesar da derrota, os Joga-
dores e dirigentes do Cruzeiro
estavam tranqüilos, pois todos
eram de opinião que nenhum
time é invencível, sobretudo
quando jogam com um adver-
.sário quase perfeito, como foi
Flamengo ontem.

O Sr. Carmine Furletti disse
ainda que o time ficou surprè-
so com a excelente atuação do
Flamengo logo nos primeiros
minutos, e quando tentou uma
reação na etapa final não deu
mais tempo de fazer qualquer
coisa.

Já o técnico Aírton Moreira,
além de reclamar da chuva,
declarou que Wilson Piazza,
que voltou ã equipe depois de
uma contusão que o afastou
dos dois jogos pelo torneio, não
conseguiu cumprir como o íaz
sempre a sua missão.

A maior preocupação dos jo-
gadores e dirigentes do Cru-
zeiro é com a série dc joços
que a equipe terá de fazer nos
próximos dias. Além das par-
tidas pelo Torneio, o Cruzeiro
joga sábado e segunda contra
o campeão e vice da Vene-
zuela, pela Taça Libertadores
da América.

INVERSÃO

O Flamengo correu mui-
to no primeiro tempo, enquan-
to que o Cruzeiro se poupou,
e no secundo tempo as coisas
trocaram, já que o.s mineiros
se atiraram à frente e nós,
mais cansados, tivemos que
nos retrair — explicou Ren-
ganeschi.

O técnico disse, ainda, ciue
Marco Aurélio agiu certo quan-
do começou a soltar a boia
para os lados, a íim de que o
Flamengo saísse jogando des-
de trás.

Se Marco Aurélio chutas-
se a bola para a írente, o Cm-
zcü-o fatalmente a dominaria,
por estar em melhores condi-
ções físicas, e viria com as jo-
gadas dominadas até a nossa
área — continuou o técnico —
e a nossa defesa, apesar de ter
feito uma partida perfeita, se-
ria fatalmente batida pelas ta-
belas de Dirceu, Tostão e
Evaldo.

INTUIÇÃO

Marco Aurélio expllou quc
defendeu o pênalti por intui-
ção, já que Tostão tinha bati-

do todas as faltas para o seu
lado esquerdo, e tudo fazia
crer que repetiria a dose.

Saltei para o canto espe-
rando que Tostão batesse o pé-
nalti como bateu as penalida-
des, e acabei dando sorte —
disso Marco Aurélio.

O único a razer reclamações
era Ditão. que afirmava não
ter cometido pênalti cm Eval-
rio. achando, inclusive, que o
juia deixara de marcar dois
pênaltis contra o Cruzeiro.

Estiquei a perna para to-
mar a bola e o Evaldo se ati-
rou no chão. O juiz íoi na
conversa e acabou marcnndo o
que não existiu — afirmou
Ditão.

O Dr. Pinkwas Fiszman disse
que o único contundido era
Zèzinho c que Murilo apenas
sofrerá cãibras e resistira
mais tempo que o esperado, já
que estava parado há muito
tempo.

O Sr. Marcos Vinícius. Pre-
sidente em exercício no Fia-
mengo, ofereceu a vitória ao
Marecnai Costa e Silva, "um
Flamengo qur hoje assumiu a
Presidência da República".

Santos venceu Internacional
por 5 al no Pacacmbu com
Pele e Toninho jogando bem

São Paulo (Sucursal) — Valendo-se de uma ótima

atuação de Pele e Toninho o Santos não encontrou difi-

culdades para derrotar o Internacional por 5 a 1, ontem

à noite, no Pacaembu, com gols de Copeu (3), Toninho e

Pele, de pênalti, cabendo a Davi, também de pênalti, mar-
-car-oninico-gol-tiir equipe de Porto-Alegre.- 

A renda da partida foi de NCrS 19 363,50 (dezenove
milhões, trezentos e sessenta e três mil é quinhentos cru-

zeiros antigos) e a arbitragem esteve entregue ao Sr. Ago-
mar Martins, da Federação Gaúcha de Futebol. O golei-
ro Gainete, do Internacional, contundiu-se aos 11 minu-
tos, por ocasiáo do primeiro gol do Santos, sendo substi-
tuido.
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TRÊS NO COMEÇO

As equipes iniciaram o jogo
com a seguinte constituição:
Santos — Gilmar. Carlos Al-
fcerto, Oberriã. Orlando c Ril-
rio: Lima e Mengálvio; Copeu,
Toninho, Pele e E:iu. Interna-
cional — Gainete, LauriciO,
Scala, Luís Carlos c Jorge An-
drade; Lambarl e Eiron; Car-
lito, Carlinhros, Joaquim c
David.

Logo aos 5 minutos, depois
da cobrança dc um eórner, Ril-
do recebeu o bola pela e.?quer-
da, centrou para a área e to-
ninho aproveitou a confusão
para abrir a conto gem para o
Santos. Gtiüiete se contundiu
no lance e foi substituído por
Guaporé.

O Santas continuou no ata-
que e nos 11 minutas. Pele
lançou Copeu fora tía área, que
chutou cie bico para fazer o
segundo go! da eimipe.

O gol do Internacional íoi
de pênalti, David bateu b;m.
aos 21 minutas.

Aos 36 minutos. Copeu fêz
o terceiro gol do Santos.

O Santos procurou manter o
jogo nc- centro do campo, ao
mesmo tempo que o Interna-
cional sc fechava na defesa, a
fim de impedir a marcação rie
mais gols. Aos 13 minutos. íoi
feita a primeira alteração na
eo.uipe santista, entrando Ha-
roldo no lugar dc Orlando.

Logo depois. Antoninho colo-
cou em campo Buglè e Cio-
don ido, em substituição a Lima
e Mengálvlo, ao mesmo tempo
que no time gaúcho entraram
J-iãc- Carlos e Bráulio, saindo
Di\vi e Jonquim.

Aas 34 minutos. Clodoaldo
qufise fêz o quarto gel. ao drí-
blar três adversários e chutar
eon: violência da entrada da
ár-.a, mas a bola passou rente
ao poste direito.

O Santos continuou pressio-
nanrio e aos 40 minutos Copeu
assinalem o quarto gol. Nos
í tstantes finais da partida.
Pjlé ainda [éz ótimas jogadas
e. aos 43 minutos, Toninho foi
derrubado par LaUricio dentro
da área. depois de receber um
prs.se de Pele. que converteu a
penalidade máxima no quinto
gol cio Santos, encerrando a
contagem.

O Flamengo derrotou o
Cruzeiro por 2 a 0 ontem á
noite, com dois gots de Ade-
mar, numa vitória conse-
guida com todo mérito no
primeiro tempo, quando as
duas equipes apresentaram
um dos melhores espeta-
cuio.s de futebol do Mara-
cana nos últimos tempos,
mas onde o Flamengo sem-
pro c indiscutivelmente foi
o melhor.

A vitória üo Flamengo foi
taticamente construída só-
bre um belo trabalho de
meio de campo, quc conse-
guiu neutralizar os princi-
pais homens do Cruzeiro e
ao mesmo tompo dava opor-
Umidade a que Zòzinho e
Ademar, principalmente o
último, desenvolvessem ju-
gadas magníficas e levas-
sem sempre vantagem sô-
bre a defesa adversária.

OS TIMES

O Flamengo jogou com:
Marco Aurélio: Murilo

(Leon), Ditão, Jaime e Pau-
lo Henrique: Américo (Pe-
drinhoi e Jarbas; Paulo
Choco (Fio), Zèzinho, Ade-
mar e Rodrigues.

O Cruzeiro contou com:
Raul. Pedro Paulo, Pro-

copio. Célton c Ncco: Wil-
son Piazza (Zé Carlos I e
Dirceu Lopes; .Natal (Mar-
co Antônio), Tostão. Eval-
do e Hilton (Dalmar).

O juiz foi o Sr. Olten Ai-
res de Abreu e a partida
rendeu NCr$ 101 530,55.

COMEÇO BOM

Desde os primeiros ins-
tantes a torcida sentiu que
a partida seria emocionan-
te. porque logo aos 30 se-
gundos Ademar chutou pe-
rigosamente perto do gol dc
Raul e um minuto depois foi
Dirceu Lopes quem finali-
zou com perigo para uma
defesa segura de Marco Au-
rélio.

O Flamengo e.steve nervo-
so nestes primeiros jnstan-
tantes, errando na troca de

¦ aiduns passes, mas o públi-
co sentia que a equipe es-
tava disposta a praticar um
futebol rápido e agressivo.
A defesa antecipava-se sem-
pre. procurando principal-
mont? evitar as triangula-
ções do ataque 

'do Cruzeiro
pelo miolo da intermediária,
e o meio clc campo, ajudado
por Paulo Choco e também
às vezes por um pequeno re- .
cuo de Ademar c Zèzir.ho,
manobrava bem nas ações
ofensivas, porque Dirceu Lo-
pes nem sempre voltava pa-
ra ajudar Piazza e este fi-
cava perdido.

O primeiro gol surgiu lo-
go aos sete minutos, numa
jogada linda de Zèzinho: n
meia combinou com Améri-
co. recebeu a bola, desceu
para a lateral esquerda do
Cruzeiro e virou, dentro da
área, para Paulo Choco
emendar forte. O goleiro
Raul conseguiu rebater a bo-
la mas Ademar, que vinha
na corrida, na entrada da
pequena área. emendou de
cabeça para o canto direito
de Raul.

GOL DE CLASSE

Aos 12 minutos foi a vez
de Ademar realizar uma jo-
gada magistral, marcando o
segundo gol do Flamengo.
Ademar, com a bola domi-
nada, driblou facilmente
Célton. que veio sobre êle
mais preocupado em fazer a
íalta. Procópio e Neco vie-
ram na cobertura, mas Ade-
mar, numa penetração tipi-
ca de Pele, lançou a bola
ênTfè òs dois,' entrou livre na
área e deu um leve toque
para o canto esquerdo, des-
locando Raul.

Acs 21 minutos Zèzinho
invadiu a área mais uma
vez e foi preciso que Neco,
na cobertura, o calçasse por
trás, num pênalti claro que
o juiz não deu.

OPORTUNIDADE PERDIDA

Aos 31 minutos, numa es-
capada de Hilton, o Cruzei-

ro teve uma grande opor-
tunidade de gol. O ponta-
esquerda cruzou para Natal
livre na grande área e éste
chutou no travessão. Na
volta, a bola bateu nas cos-
tas cie Marco Aurélio, qui-
cou no chão c Ditão final-
monte acabou tirando-a de
dentro da área, com uma
puxada.

No segundo tempo o jogo
caiu quase quo verticalmen-
te do produção. Os 10 pri-
meiros minutos ainda tive-
ram boa movimentação, mas
depois, o campo molhado
desgastou demais o.s joga-
dores. O Finmengo passou a
jogar mal, a jogar errado,
com seus zagueiros inslstin-
do cm passes curtos, c a
verdade c que os 2 a 0, con-
tra unia equipe como a do
Cruzeiro, náo bastavam pa-
ra definir a partida.

Teve cinda contra si o
Flamengo a substituição,
aos oito minutos, dc Zèzi-
nho, contundido.' por Fio,
que apenas complicou o jô-
go e nada foz. Aos 18 mi-
nutos foi Américo, já intei-
ramento exausto, que ce-
deu lugar a Pedrinho. en-.
quanto o Cruzeiro fazia a
primeira substituição, cn-
trando Marro Antônio e
saindo Matai.

PÊNALTI E DEFESA

A maior oportunidade de
gol do Cruzeiro foi perdida
aos 25 minutos por Tostão,
na cobrança de um pênalti
claro de Ditão em Evaldo,
bem marcado pelo juiz. Di-
tão quis ciar demonstração
de uma categoria duvidosa,
ao tentar driblar Tostão, e
— oomo era cie prever —
perdeu a bola para êste.
Evaldo foi então lançado
dentro da área e a Ditão
nada mais restou senão fa-
zer o pênalti.

Tostão não errou própria-
mente na cobrança. pois
chutou forte no canto, fnas
deu indicação a Marco Au-
rélio de onde ia colocar a
bola e êste arrojou-se, fa-
zendo ótima defesa. A bola
bateu-lhe ainda no rosto e
no rebote êle conseguiu afí-
nal agarrá-la.

FINAL RUIM

No minuto seguinte Zé
Carlos entrou em lugar de
Piazza, numa tentativa de
revigorar o meio-de-campo
do Cruzeiro, mas a partida
continuava fraca. As joga-
das não tinham seguimen-
to. O Flamengo, preocupado
cm se defender, trocava bo-
las na defesa. Estas acaba-
vam sendo interceptadas
pelo Cruzeiro, que entre-
tanto poucas vezes conse-
guia penetrar com perigo
na área, e assim a partida
praticamente se resumia
num perde-ganha entre a
defesa do Flamengo e o ata-
que do Cruzeiro. Zé Carlos
quando entrou já não podia
mesmo fazer mais nada,
pois o jogo, tecnicamente,
estava inteiramente tumul-
tuado, e depois, também
sem sucesso, foram substi-
tuídos Murilo por Leon e
Hilton por Dalmar. Mesmo
assim, aos 38 minutos, o
Cruzeiro teve ainda uma
boa oportunidade cie gol —.
a sua última. Marco Antô-
nio invadiu a área, mas na
hora de chutar foi atrapa-
lhado por Evaldo, que na
ânsia de ajudar na jogada
acabou escorregando e cain-
do em sua frenie. A vitória
final do Flamengo íoi jus-
ta, não pelo segundo tem-
po, mas pelo que apresen-
tou no primeiro, quando te-
ve, inclusive, oportunidade e
merecimento para marcar
mais gols.

Líderes agora são
Bangu e Palmeiras

Com a vitória do Flamengo sóbre o Cruzeiro, o Bangu assu-
mlu a liderança do Grupo A, enquanto que o próprio Flamengo
e o Santos firmaram suas posições de vice-lideres cio Grupo B,
onde o Palmeiras ainda é o líder cem 0 ponto perdido.

Por pontos perdidos, as colocações são as seguintes: Grupo A
Bangu e Botafogo (éste com apenas um jogo), 1 pp; Cruzeiro,

Coríntians e São Paulo (éste também com apenas um jogo), 2

pp: Fluminense, 4 pp e Internacional, 5pp.
Grupo B — Palmeiras 0 pp; Flamengo e Santos. 1 pp; Por-

tuguèsa, 2 pp: Grêmio c Ferroviário, 3 pp; Vasco, 4 e Atlético
5 pp.

Nas rendas, o Rio ultrapassou São Paulo, ia que a renda cie
ontem, no Pacaembu. não chegou acs NCr$ 20 000.00. A distri-
buicão das rendas é a seguinte: Belo Horizonte NCrS 298 587.00

Porto Alesre NCrS 229 516,00 — Rio NCrS 19!) 347.14 — Sáo
Pnulo NCrS 11" 711.50 e Curitiba NCrS 84 358.00 — Total NCrS
927 519.64.
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íl^^lSÍZl^cn^ar _pro._i.ou a rScta de Raul, num chute de Paulo Choco, para emendar de cabeça e marcar o primeiro gol ão Flamengo

Z2NCE DE RARA BELEZA

Depois ãe passar por Procópio e Célton, Ademar marcou o segundo gol

CAMINHO DIFÍCIL
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O Flamengo armou um ótuno bloqueio, que Tostão nâo conseguiu superar
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Enquanto esteve em campo, Zezinho formou com Ademar boa dupla

SUA MARCA

Na mande áreab
Armando Nogueira

Como explicar esse fato estranho: o mes-
mo árbitro que, no jogo em que o Botafogo
empatou com o Atlético por 4 a 4. marcou
três pênaltis, deixou de marcar dois pênaltis
contra o Cruzeiro, ontem à noite. O homem
é Olten Aires de Abreu, que poupou o belo
time do Cruzeiro de uma terrível goleada,
ainda no primeiro tempo. A omissão do juiz
deu-se quando o jogo estava em 2 a 0.

O que define um time ãe futebol, quei-
ram ou não queiram os técnicos, é a qualidade
dos jogadores. Tendo Rodrigues, Ademar e
Zèsinho, o Flamengo mudou dc estilo, ülti-
mamente, e, mais do que nunca, ontem à noi-
te: fechou-se todo no seu campo e. depois de
inteligente circulação de bola entre Américo,
Jarbas e Paulo Alves, partia em fulminantes
contra-ataques com Ademar, Rodrigues e Zé-
zinho. Uma fórmula irresistível quando se
tem lá na frente jogadores empolgantes como
Zèzinho, Ademar e Roãrigues.

Feita a clássica divisão do jogo em dois
tempos, o primeiro, pela presença na área, íoi
todo do gordinho Ademar, com quem não me
enganei ao predizer-lhe o inicio de carreira
no futebol carioca. É, sim. melhor do que seu
antecessor Silva na função de goleador. O
outro nome de então foi o do gaúcho Jarbas,
em técnica — técnica primorosa — e em sen-
tido de organização de jogo. O rapaz deu um
exemplo de como se faz circular a bola pre-
parando o golpe de profundidade.

Êsse Zèzinho è craque! diz alguém ao
meu lado, exigindo o referendo de. toda a mi-
nha fila de cadeiras.

É craque, sim. Sempre o vi jogar no Amé-
rica realizando um futebol ãesconcertante na
áefesa adversária. Dará ao Flamengo as me-
lhores emoções, áesde que, é lógico. Deus o
proteja d.as contusões, causa meio secreta áe
sua trajetória intermitente no time do Amé-
rica.

Que foi feito do precioso lime do Cruzei-
ro. ontem, no Maracanã? O futebol, gente,
não aceita favoritismos dentro do campo. A
não ser que o eleito jogue cuidadosamente,
respeitando as circunstâncias da partida e,
principalmente, as armas do adversário. O
time de Tostão não soube (ou não pôde) fugir
do cerco implacável que o time do Flamengo
exerceu sobre o tripé Tostão-Dirceu Lopes-
Piazza. Foi aí que o Cruzeiro perdeu tática-
mente a batalha. O. Flamengo inundou de
suor o gerador (acidente muito em voga no
Rio) do Cruzeiro, acabando de uma vez com
toda a força do campeão do Brasil.

Todo craque tem scu dia de perna-dc-
pau: é êsse, talvez, o elemento com que o des-
tino tempera a carreira de um ídolo. Ontem,
foi a vez ãe Tostão, jogador admirável, que
me encanta, ver em ação pelo que ãe bonito
faz em campo, áa cabeça aos pés. Tostão er-
rou tudo, errou sempre ontem à noite, admi-
nando com o pecado maior ãe perder um pê-
nalti chutado no rosto áe Marco Aurélio.

O Cruzeiro, de qualquer maneira, perdeu
belamente, como belamente venceu o Fia-
mengo. Quando uma equipe é superada téc-
nica, tática e espiritualmente pelo adversa-
rio, só lhe resta um caminho: é compreender
o valor do outro para, assim, acabar tão en-
grandecido quanto o vencedor.

Essa foi a glória do Cruzeiro, menor que
a esplendorosa noite do Flamengo, sem dúvi-
da. mas, certamente, do tamanho da sua res-

peitável legenda de campeão.
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Toninho atuou muito bem e conseguiu, como sempre, fazer o seu gol na vitória contra o Internacional, ontem (Telefoto UPI).
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Enquadrados pelos horizontes — ho-
rizontes quc. assim clc longe parecem o
mar sonhado por muitos — e no cenário
de ficção científica quc c Brasília, os car-
ros pretos protocolar es, as fardas, os ter-
nos dos políticos, os hinos, iudo parece
assumir um aspecto fantástico numa ceri-
viônia que é regular: a posse dc um Presi-
dente da República, quc se realiza de qua-
tro cm quatro anos.

O povo chegou em seus carros ou vin-
do de carona para quc, mesmo de -muito
longe, pudesse avistar o Presidente da Re-
pública, ouvir os hinos e. cm alguns casos,
colocar suas faixas de reivindicações, bem

à vista dos que entravam no Palácio do
Planalto. Os imensos gramados da Espia-
nada dos Ministérios foram o programa cie
ontem, um programa para o descanso e
para a expectativa.

Dentro, nos recintos onde, afinal, são
decididos os destinos do País, um ambien-
te florido — as clássicas e cansativas pai-
mas-dc-santa-rita. dispostas em formas
ovais — comprimiu-se uma pequena mui-
tidão. Todos eram convidados mas nem
iodos puderam, sentar ou mesmo ver o quc
se passava. Dos ternos escuros dos homens
sérios, aos trajes das mulheres presentes— roupas esportivas, chapéus de festa,

vestidos longos e até calças compridas --
todos davam um pouco de informalidade á
hora. quc de formal mesmo tem pouco: há
permissão de ir e vir para os fotógrafos e
o PresZlente passa bem perio dos convida-
cos. Ai está bem claro o espirito áo Pais
jovem cujos hábitos se libertaram das ira-
dições importadas, pesadas e já superadas
por um futuro supersônico: a posse de Pre-
sidente possui a dignidade do que e
simples.

O Marechal Costa e Silva entra no
Congresso e conversa com a. comissão en-
carregada, de recebê-lo — é uma. conversa
descontraída, quase do dia-a-dia, Quarenta

e cinco minutos ãepjis entrará no Palácio
do Planalto para receber a faixa verde-ama-
rela. Enquanto espera o Presidente Caslc-
io pede água e volta a faiar dc coisas sim-
pies. Momentos mais tarde, éle voltará a
formalidade e fará um discurso veemente.
Enquanto isto as bandeiras do Distrito Fe-
deral. azuis e brancas, acabam formando
um xadrez flutuante, batidas pelo vento do
Planalto.

Termina a manhã c o povo ainda es-
lá lá. O carro número um arranca e par-
te a 60km, ritmo do protocolo. O País tem
um nôvo Presidente. Agora é esperar a noi-
te. usar a casaca, e o vestido comprido. E
comemorar.

A
POSSE

Ê
UMA

FESTA
LÉA MARIA
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O grande /numento: Castelo entrega a faixa. (Telefoto UPI-JV)
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A política, pura clu, c um jogo fascinante e pdrigoso

DOENÇAS
NERVOSAS

Depressão — Angústia
Tensão — Insônia — Medos
Problemas Sexuais de
fundo nervoso

TRATAMENTO GLOBAL

PSICOTERAPIA
HIPNOSE

ELETRO-SONO

f|S-' I ° lllrmtiTi&ififk

EQUIPE DE MÉDICOS
E PSICÓLOGOS:

Josí.-s Ludolf Reis
Maurício Schueller Rcís
Humberto Cabral dc Sousa

José Teifelroit.
CONSULTÓRIO CENTRAL:

Av. Presidente Vargas, 590
Coni. 2 005 — Telefones:

23-5777 e 23-5164
CONSULTAS: Das 8 

"is

10h30m e das 14 às 19 horas

Com a cartei do pedido dc casamento ain-
da nas mãos. o general mandou chamar a mais
velha de suas quatro filhas:

Como é isso? Então eu sou o último a
sabor?

A menina balbucia:
É, èle disse que ia me pedir cm cisa-

mento.
E você sabe o que é casamento?

Ante a resposta negativa da menina, o pai
faz-lhe uma preleção, que termina com a ad-
vertência:

Vá para o seu quarto e pense bastante
no assunto.

Dias depois, IoJancia, a filha do General e
Professor Severo Barbosa, clava ao pai a sua
palavra final. Queria realmente casar-se eom o
Tenente Artur, que conhecia desde os dez anos.
logo que êle saísse do navio-prlsão onde havia
ido parar por haver tentado sublevar a guar-
nição da Vila. Militar.

Tiveram que .esperar ainda algum tempo,
pois, após os seis meses clc prisão, o jovem te-

nente íoi transferido Dará o Rio Grande do Sul.
Êste gaúcho não volta mais, orincava o

pai.

Mas Iclanda confiava cm Deus e sabia quo
seria atendida em seus sonhos de menina-mò-
ça. Casou-se aos dezessete anos, sem imaginar
que um dia ocuparia o lugar de primeira clama
do Brasil.

O FASCÍNIO E O CASARÃO

A casa. o filho e, mais tarde, os quatro nc-
tos — de quem é avó coruja — eram as únicas
preocupações de dona Iolanda até abril de 64.
Com a ascensão do marido ao Ministério chi
Guerra c sua colocação à testa de importantes
decisões para o Pais, a politica tornou-se, aos
poucos, um assunto de grande interesse dc dona
Iolanda. Descobriu em si própria uma "veia
oculta" de atração para a politica. que, entre-
tanto, ainda a assustava:

É um jogo fascinante e perigoso.
Mulher clc Ministro da Guerra, dirigiu clu-

rante algum tempo o histórico casarão da Rua
General Canabarro. do qual gostava, mas que,
se fosse seu. sofreria 

"algumas modificações. E
quando a vida se tornava muito intensa, eia fu-

gia de vez em quando para São Paulo, sempre
que possivel "levando o Artur".

Gostava dc fazer sugestões femininas e-ima-
gina- o quc faria se fosse Ministro da Guerra

"reformularia os uniformes militares e abo-
liria a.s mangas nas roupas de trabalho" — mas
confessava que nem ela nem ninguém influen-
ciavam nas decisões sôbrc assuntos políticos e
militares que seu marido tinha que tomar.

Entre as tarefas mais agradáveis desta épo-
ca'. Dona Iolanda coloca as viagens em que
acompanhou o marido, conhecendo vário* países
e sendo recebida duas vezes pelo Papa. um dos
grandes sonhos dc Dona Iolanda. Teve ainda
ocasião dc,' na última viagem, travar conheci-
mento com Lady Bird, dc quem recebeu dc pre-
.sente uma caixa de chá datada de 17S0, além
de livros sobre arte.

Sempre que convidada a falar clc seu ma-
rido. Dona Iolanda o descreveu como homem
carinhoso e galante, que nunca sc esqueceu de
um aniversário de casamento e sempre elogia
os seus vestidos, apenas de vez em quando per-
guntando, ao ver a nora com um modelo mais
juvenil:

— Iolanda. por quo você não faz um assim
também? — numa prova dc quc èle ainda a vc

como a menina morena quc lhe inspirou poesias
quando a conheceu na casa do pai em Realengo.

Para não desmerecer suas atenções, Dona
Iolanda enfrenta distas, valentemente.

Além do marido, também seu pai é grande ad-
mirador da suave beleza da filha, a quem êle,
também poeta, dedicou um soneto, publicado em
seu livro Cascalhos, e que diz:

"Essa expressão, de uma doçura inf ilida;
nem ao menos possui essa aspereza,
de uma pedra preciosa. Mais ainda:
— teu brilho é imaculado dc pureza."

Participando ativamente da vida do Ma-
rechal. Dona Iolanda se preparou para as fun-
ções dc primeira dama através das experiências
cie trabalho dc assistência social quc já realizava
desde quando o Presidente era comandante de
tropas. Sente o pê_o da ampliação destas res-
ponsabilidades. mas vê tudo com grande otimis-
mo. Mulher elegante, teve todo um guarda-
roupa confeccionado para as apresentações quc
passará a fazer, mas náo deixou de dirigir,
numa mensagem ã mulher brasileira, seus voto-
dc estimulo e esperança em dios melhores.

•f
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Panorama

das letras

íi CRONISTAS"
E OS "MITOS"

FAUSTO WOLFF I TELEVISÃO

© Figura fácil no Rio de
Janeiro é a do colunista de
ocasião, seja êle mensal, se-
manai, diário ou, simples-
mente, bissexto. Raçazínha
estranha esta que vive sobre
uma estrutura pantanosa de
aparentes facilidades. Eles
surgem do dia para a noite e
desaparecem com a mesma
rapidez e — casos raros —
às vêzcs colam e acabam por
se tornarem porta-vozes da
família, da política, da mo-
ralidade, et-caterva. Até atin-
girem êste estágio, entretan-
to, já não são mais profissio-
nais mas apenas atitudes a
usarem máscaras costuradas
ao rosto à base de concessões.
No primeiro estágio da car-
reira, eles se limitam a beber
de graça nas boates e amea-
cam aplaudir ou tascar o
pau. Èntrementes, dão pe-
quenas notas em suas colu-
nas a posteriori copydesca-
cias, informando que a sicra-
ninha que é vedeta do show
X foi vista em tal lugar em
companhia do diretor Y. Ou
ainda outras notícias muito
importantes, tais como a de
que o cantor H deixou de usar
traje de cowboy para dedi-
car-se ao golfe; de que o can-
tor V diz que querem casá-lo
à força mas que éle só per-
tence aos seus fãs ou. ainda,
que o cantor Z comprou uma
casa de 250 milhões "só para
dar à mamãezinha" lá dele.
Enquanto isso centenas de
menores pedem esmolas em
Copacabana e outras tantas
centenas de maiores faturam
essas mesmas esmolas. Mas
isso é outro assunto e eu teria
que estabelecer premissas
muito relativas para explicar
o vocábulo esmola se é que
éle é explicável.
© A verdade, leitores, é que
a raça dos cronistóides da pá-
tria existe, é própria da imo-
ralidade intelectual em que
vivemos e só será constituída
por uma nova geração de jor-
nalistas (que já está se for-

• mando e atuando) que vem
para as redações consciente

; das suas responsabilidades e
usando a verdade e o espíri-
to critico sensível ao clichê,

; como instrumento funda-
mental de trabalho. Sempre
há quem lucre sóbre o traba-
lho desses escribas de ocasião

: (pois a ignorância está va-
lendo muito no mercado hu-
mano, hoje em dia) que são

: utilizados até p momento em
que vão além da chinela, ou
seja, além dos interesses ime-
diatistas dos seus mandantes.
« O crime que êsses falsos
diretores da opinião pública
cometem — um deles — é o
de criar mitos, monstros e si-
nistros. Em termos de Brasil,
o mito é fabricado com incrí-
vel facilidade: faz-se a barba
do mito, veste-se o mito. per-fuma-se o mito e depois,
quando a moda fór outra, lar-
ga-se o mito nu no meio do
mundo. Certamente haverá
quem refute esta minha de-
claração dizendo que mitos
também se criam na Europa
e nos Estados Unidos. Con-

V ..cor do e aponto exemplos: Ma-
; rilyn Monroe e Brigitte Bar-¦dot. Tais mitos, entretanto,

não são jogados íora. São
tratados (publicitàriamente

ou não) por professores e di-
retores que os ensinam a fa-
lar, vestir, andar etc. e aca-
bam por conseguir deles ai-
o'um rendimento, como O
Príncipe e a Corista e A Ver-
dade, para citar apenas dois
exemplos. E no Brasil? O que
fazer com uma jovem que de-
pois de sair na capa de uma
grande revista, julga-se atriz
ou cantora, quando todo o
seu talento está concentrado,
de um modo geral, nas per-
nas bonitas? Não se faz nada
com ela: ela sabe dar um sor-
rizinho que lhe disseram ser
charmoso, entende de gíria,
diz que ama o mar, que á arte
está em suas veias e que ado-
ra Somerset Maugham, Jorge
Amado e J. G. de Araújo
Jorge.
® O maior repositório de
mitos é a TV, que, depois de
uma publicidade bastante ra-
zoável em revistas especializa-
das em dizer que todas as no-
velas são geniais, desgasta o
mito ao máximo e — nesse
meio tempo — à base de con-
trato êle ganha salários fa-
bulosos com os quais seus pais
jamais sonharam. Muda-se de
Vigário Geral para Copacaba-
na, Ipanema ou Leblon. Seja
cantor, ator ou dançarino,
aluga um belíssimo aparta-
mento, em geral pèssimamen-
te decorado, pois o que mudou
foi apenas a aparência, com-
pra um automóvel e con-
vence-se de que tudo isso é fru-
to do seu talento e que nem de
longe êle é apenas uma das
milhares de pedras da engre-
nagem mercantilista do suces-
so. De repente, porém, (como
acontece no momento) as es-
tações de televisão entram em
crise, despedem os que po-
dem e mantêm os absoluta-
mente necessários que, entre-
tanto, não recebem, pois que
o salário, atualmente, está
atrasado, pelo menos, alguns
meses. E agora, o que fazer
com o mito? Mandá-lo de vol-
ta para Vigário Geral depois
de gozar das delícias de Ipa-
nema? Fazê-lo voltar a ser
auxiliar de escritório, balco-
nista ou chofer, depois de
g a n h a r alguns milhões de
cruzeiros por mês? Este é o
atual panorama da televisão
carioca. Na TV Tupi, por
exemplo, há meses que só
os absolutamente necessários
para a continuidade da esta-
ção no ar recebem seus sa-
lários em dia, Os demais con-
tentam-se em esperar, atra-
sar o aluguel, correr o risco
do despejo e, o que é pior, o
risco de não terem o que co-
mer no dia de amanhã. En-
quanto isso, os bons profis-
sionais, como é o caso de Fá-
bio Sabag, que durante anos
dirigiu o programa de teatro
infantil da Tupi, Grande Ves-
peral Antártica, não têm vez
nas estações de TV. O que
faz a legislação trabalhista?
pergunto. Ou será que na
prática a teoria é outra, Lin-
dolfo Kollor?

É dever de todo médico
procurar evitar o casamento
entre duas pessoas diabéticas
ou, pelo menos, tentar con-
vencê-las a não ter filhos. Ès-
te princípio foi enunciado pe-
lo Professor Platon Petrides,
medito do Hospital Bethesda,
de Duisburg, durante uma
reunião da Sociedade dc Gi-
neeologia c Obstetrícia da
Renânia-Wcstfália, cm Dus-
seídorf.

Todos os fatos conhecidos
— disse o Professor Petrides —
indicam que o diabetes mel-
litus é uma enfermidade he-
reditária. O número de viti-
mas dessa doença, particular-
mente nos países muito adi-
antados, cresceu tremenda-
mente ao longo das duas últi-
mas décadas. Hoje, aproxima-
(lamente 2% da população
mundial são diabéticos.

Investigações estatísticas
e genéticas — continuou o
Professor alemão — mostra-
ram infelizmente que uma
pessoa em cada quatro é um
portador hereditário da doen-
ça. Embora o portador possa
não apresentar nenhum sin-
toma ou sinal de diabete,
mudanças subseqüentes em
sua composição genética são
capazes de provocar o apare-
cimento da enfermidade.

Mesmo quando apenas um
dos pais é um diabético con-
firmado, enquanto o outro é
perfeitamente sadio, há 22%
de probabilidades dc que os
filhos nasçam ctm a doença."Estas estimativas — comen-

tou o Frnf. Petrides — expii-
cam por que é tão absoluta-
mente necessário advertir os
diabéticos a não se casarem e
a não (orem filhos."

Segundo o Br. Petrides. sc
a futura mãe recebe adequa-
da supervisão médica pré na-
tal, as chances cie ela dar à
luz uma criança sadia são
quase tão boas quanto as de
uma mulher perfeitamente
normal, mas isto não diminui
a probabilidade dc a doença
passar para as gerações futu-
ras. como resultado dc fato-
res hereditários.

Be nenhum modo, diz Pe-
trides, uma mulher diabética
deve ter mais dc um ou dois
filhos, pois cada gravidez im-
põe à mãe um esforço extra
— emocional e físico — numa
ocasião cm que, como conse-
quència de sua condição, ela
já tem de enfrentar um gran-
de número de problemas do-
mestiços, sociais e financeiros.

Além disso, certas compli-
cações do diabete, principal-
mente problemas vasculares,
psíquicos e renais, são sujei-
tas a agravar-se pela gesta-
ção, .sobretudo durante os úl-
limos meses. Por esta razão,
assinalou Petrides, é aconse-
Ihável encurtar o período de
gestação por meios que provo-
quem um parto prematuro ou
através de unia operação ce-
sariana.

Radioatividade humana

Todo mundo é um pouco
radioativo, e assim sempre
tem ziüa. Quem afirma isto é

um grupo de pesquisadores do
Tumor Institute, de Houston,
Texas. Essa radioatividade
que todos possuem — dizem
eles — é proveniente dc fontes
naturais: o ar que respiramos
e os alimentos que ingerimos.

Numa sala de aço cons-
traída naquela instituição dc
pesquisas, especialistas em
.Medicina Nuclear estão me-
dindo a radioatividade huma-
na com o objetivo de obter no-
vas informações sobre a com-
posição do organismo e os
processos de degeneração que
surgem em pacientes cance-
rosos. Isto poderá, explicam
cies, levar a métodos de diag-
nóstico mais precoce do cân-
cer.

Dores do crescimento

Algumas crianças recém-
nascidas choram excessiva-
mente, não porque estejam
com eólica, como acreditam
muitas mães, c até alguns
médicos, mas sim poi cau-
sa das dores do crescimento
— dizem dois médicos de Chi-
cago. "O crescimento normal
dos ossos distende seus mús-
culos, e isto é desconfortável."

Tais dores do crescimento,
comuns em bebês gordos, são
a causa principal do choro ex-
cessivo nos três primeiros me-
ses dc vida, informa a revista
Medicai World News, resu-
mindo 20 anos de pesquisas
feitas pelos Drs. Sol Ditko-
wsky, da Universidade Loyo-
la, e Albert Goldman, do Hos-
pitai St. Joseph.

A BOMBA DO IsimVI
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Esta paciente está diretamente na linha de
operações da guerra contra o câncer. Sofre
um bombardeio atômico que poderá salvar-lhe
a vida. Caso o tumor maligno que se desen-
volveu em seu organismo esteja ainda loca-
lizado, as radiações emitidas pelo reator de
cobalto Rotacert, do Instituto Ginccclógico
de Budapeste, matarão as células cancero-

sas, eliminando a doença

JOGO MEXICANO, AZAR BRASILEIRO
ELY AZEREDO FAZ A CRÍTICA DO FILME JOGO PERIGOSO

A Pelmex está apresentando como bra-
sileira sua produção Jogo Perigoso e, cer-
tamente, beneficiando-se de algum modo
com essa injustificada proclamação de na-
cionalidade. Não dispomos de uma ficha
completa para verificar, por exemplo, se a
equipe realizadora atende à exigência legal
de "dois terços de brasileiros ou de estran-
geiros residentes no Brasil há mais de dois
anos" (o elenco foi quase totalmente cons-
tituído com elementos brasileiros), mas
dois de seus três diretores-roteiristas são
estrangeiros e estranhos.àjiossa indústria
cinematográfica. Somente um cineasta ra-
dicaclo no Brasil, F. Eichorn, aparece nos
créditos como contrapeso aos nomes deLuís Alcoriza e Arturo Ripstein, diretores
do cinema mexicano. A legislação em vigor
exige de forma bem clara, para atribuição
de nacionalidade brasileira a um filme, quea direção e o argumento sejam de elemen-
tos brasileiros ou radicados no Brasil hácinco anos, pelo menos. O falso rótulo, por-tanto, é indesculpável e antipatiza de ime-
diato o filme.

Mas o pior nüo me parece a falsidade
do título de filme brasileiro, nem a total
despreocupação dos produtores e autores
com a procura de um espírito brasileiro eaté com a geografia carioca. (Na primeirahistória, por exemplo, a maior parte da
ação se passa numa casa de cujas janelasse pode ver, de binóculo, a fachada do Hotel

Copacabana Palace — a fachada tradicio-
nal, fronteiriça com o Oceano Atlântico!)
O mais desagradável é a total ausência de
raízes: nem brasileiro, nem reconhecível-
mente mexicano, nem cosmopolita — no
sentido que damos à palavra falando de um
As Maiores Vigarices do Mundo (Les Plus
Grandes Scroqueries du Monde), por exem-
pio. Antes de falhar a técnica narrativa,
faltou coerência de espetáculo a Jogo. Peri-
goso. Constituído por dois episódios auto-
nomos, a princípio é um curta-metragem
de- pretensão humorística avizinhando-se
em figurino das comédias episódicas italia-
nas; depois faz-se comédia negra, com um
média-metragem no qual Luís Alcoriza,,
nome ligado à filmografia de Luís Bunuel
(colaborou no roteiro de El Angel Ext.ermi-
nador), faz de Sílvia Pinai (Viriãiana),uma vamp assassina que encara o homici-
dio em massa com naturalidade compara-
vel, em termos de roteiro, à de Monsieur
Verdoux. O segundo episódio (Divertimen-
to) ganha longe do primeiro (H.O.), mas é
uma corrida de mancos. As poucas idéias
boas do primeiro e interessante idéia dorsal
do segundo se mostram desnaturadas como
cinema e divertimento, principalmente porausência de uma atmosfera adequada.

Logo na primeira seqüência, Leonardo
Vilar demonstra mais uma vez seu deslo-
camento em comédia (constatação recen-
te: O Santo Milagroso), não conseguindo

emprestar a menor verossimilhança ao per-sonagem Homero de Tal, famoso homem
de publicidade, que, em viagem de retorno
ao Rio, depara com uma situação de sus-
pense erótico. Um cidadão cujo" automóvel
enguiçou a caminho da lua-de-mel, pede-lhe que leve de volca ao Rio a bonita e pro-
yocante noiva (Julissa). Homero fica presoà casa dos recém-casados por uma série de
circunstâncias imprevistas, que se fazem
cúmplices de sua excitação carnal. Quando
tudo, inclusive o assentimento da mulher,
parece garantir a satisfação de seu desejo,
a anedota ganha um desfeche contrário às
premissas jà aceitas pela platéia.

Para o sucesso do segundo episódio, das
duas uma: ou Alcoriza deveria contar com
excelentes atores e procurar um clima so-
fisticado (como os das comédias de Richard
Lester — para não falar em Hitchcock e
outros autores de humor negro), ou obter
cidadania de longa metragem, desenvol-
vendo psicologicamente, com vagar, os per-sonagens que, na forma em tela, resultam
fantoches. A intriga é sinuosa. Um play-boy (Milton Rodrigues) de inteligência
acanhada, cujo casamento rico (Eva Vil-
ma) está em bancarrota, resolve os proble-mas econômicos domésticos nos braços de
uma bilionária libertina (Sílvia Pinai).
Esta, não sabe, mas o rapaz atua como gi-
golo sob estímulo da esposa, que não querouvir falar em vida apertada. Sílvia preten-

de exclusividade sobre Milton, de qualquermaneira. Vilma vai de encontro aos seus
piores pensamentos planejando um falso
uxoricídio. O pseudo-assassino, além de
suas virtudes de gigolô, poderia usar o re-
curso mais persuasivo da chantagem. Mas,
na hora da encenação, embora sem nada
desconfiar, Sílvia resolve garantir o esfria-
mento da rival, com um golpe de miseri-
córdia. "Agora ela não sofrerá mais..." A vi-
tima é atada a uma âncora e lançada ao
mar. Em pouco tempo, o cemitério subma-
rina cresce assustadoramente. Desiludida
com a crescente frieza rio apaixonado e ar-
rependido amante. Sílvia so encontra estí-
mulo erótico em assassinatos por amor.

Depois cie armar essa equação propícia
a delírios dramáticos e paroxismos eróticos,
o índice de imaginação do roteirista-dire-
tor cai verticalmente. O final, muito fabri-
cado, muito final que só se vê em cinema,
entorna a poção mágica na qual aparente-
mente Alcoriza confiava para bunuelizar-se.
O saldo é frágil. Alcoriza nada tem de Bu-
nuel e, sem o surrealista espanhol, Sílvia
Pinai mostra-se uma vamp de curtíssimos
recursos. Milton Rodrigues não suporta em
momento algum a responsabilidade de co-
protagonista. Um bálsamo: Leila Diniz,
mesmo como a convencional criadinha ma-
liciosa, traz sua contribuição de encanto.

PORTUGUÊS FARÁ TUDO
— A Distribuidora Recorri é
a editora dc um livro t-k
maior utilidade pura todos
aqueles que, na escola, no
escritório, nas mais div. -.as
atividade,-,, sentem necessi-
dade de obter ou ampliar
rapidamente seus conheci-
mentos do idioma pátrio, a
íim de usá-lo com a devi-
ria correção. Trata-se de
Português Prático para To-
dos os Fins, do Professor Os-
mar Barbosa, que, em 30 li-
ções com exercícios, ensina,
regras práticas de ortogra-
fia e acentuação, emprego
da crase e colocação de pro-
nomes, aíém de fornecer
elementos para uma boa re-
dação e modelos de cartas
comerciais.

"CANUDOS E INÉDITOS"-
Danilo por cumprido o pro-
graniu que elaborou cov; a
finalidade de festejar o cen-
tenário do nascimento dc
Euclides da Cunha, fan,.-
corrido em 196(1, publica a.
Melhoramentos de São Pau-
lo mais um volume do (/rar
de escritor. Intitula-se Ca-
mulos e Inéditos, e reúne,
além das reportagens que
serviram dc ponto de parti-
da para Os Sertões, carta.,
artigos e outros escritos
só recentemente encontra-
dos pelos pesquisadores. O
texto foi estabelecido por
Dermal de Camargo Monfrê,
enquanto a Olimpio de * .
sa Andrade coube a incur..
bência de fazer a seleção
das obras, levantar a sua
cronologia, estrever o esta-
do introdutório e o prefácio.
RILKEANA — Rainer Maria
Rillce ioi o mais destacado
poeta lírico de lingua alemã
da primeira metade do .sé-
culo. Da sua obra, espalha-
da em numerosos volumes,
emanam uma profunda be-
leza e uma grande ternura
pelos seres humanos, as
paisagens, as coisas que to-
cava. Por iniciativa das Edi-
ções de Ouro, acaba de vir
a público um volume de bôl~
so com algumas das melho-
res produções desse clássico
moderno: Poemas e Cartas
a um Jovem Poeta. O livro
reproduz fac-símile de.
autógrafos do escritor c traz
numerosas ilustrações de
Cleo.

ALIMENTAÇÃO DOS ANI-
MAIS — Sob o patrocínio da
Faculdade de Medicina Ve-
terinária da Universidade
de São Paulo, acaba de vir
a público, com o selo da
Companhia Melhoramentos,
a segunda edição de Ali-
mentos e Alimentação dos
Animais, obra da maior uti-
lidade para os nossos cria-
dores. O autor do livro é
Frank B. Morrison. profes-
sor emérito de Zootécnica da
Universidade Cornell, nos
Estados Unidos, e o tradu-
tor é o Professor João Soa-
res Veiga. O livro, que inclui
no texto numerosas ilustra-
ções e tabelas, fornece os
elementos básicos da ciência
de _nutr_ição__do_-_ rebanhos...
com vistas a obter deles o
máximo rendimento.

"O CÓDIGO DA VIDA" — Er-
nest Borek, Professor da
Universidade de Nova lor-
que, é um nome já bastante
conhecido do público brasi-
leiro, que há pouco teve
oportunidade de apreciar o
seu livro Os Átomos Dentro
de Nós. Retoma èle, agora,
contato com os nossos lei-
tores, através de nova e in-
teressantíssima obra de vul-
garização cientifica. O Códi-
go da Vida, que acaba de ser
editada pela Cultrix, em
tradução do Professor Luis
Edmundo de Magalhães. To-
mando como ponto de par-
tida as brilhantes intuições
de Mendel ao formular as
leis da herediíartedade, o
autor traça o quadro evoiu-
tivo das ciências bioquimi-
cas nos últimos cem anos,
até às notáveis descobertas
da atualidade.
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da noite

VEM Al — Paulinho So-' dade. finalmente, já ini-
c. .>u os ensaios do próximoshow (ainda sem nome) do

azum, que contará com
participação de Edu Lô-

_), Maria Odeto, QuartetoTamba c um violoncelo. A
estréia deverá acontecer na
primeira semana de abril.

NARA NA CASA GRAN-
DE — Nara Leão ê a atra-
ção dêste fim de semana
va Casa Grande, onde está
lançando músicas nova..,
inclusive as que farão par-te de seu próximo LP. Aliás,
nunca se deve esquecer queo Club de Jazz & Bossa é
apresentado, aos domingos,
110 Casa Grande, das 16 às
20 horas.

BOATE À VENDA — Os-
valdo Corcos pós à venda
o Gaslight Club, que foi
Inaugurado, há um ano,
com toda pompa. O preço
pedido é de apenas qua-
renta milhões de cruzeiros
velhos, eom metade facili-
tada. A boate é uma das
mais bem montadas, com
ar condicionado perfeito e
decoração original.

COMEMORAÇÃO — O
Plaza comemorou, segunda-
leira passada, o oitavo ani-
jersário do Clube do Cine-
ma, que ali é apresentado
por Joaquim Meneses. Pre-
sentes conhecidas figurasdo nosso meio artístico, que
foram agraciadas com me-
ãalhas de ouro, inclusive o
Sr. Rocky Milano, proprie-tário da boate. Outra coisa:
aos sábados, a partir ão
próximo, o Plaza apresen-
tara, das IS .às 21 horas.
Tarde Jovem, com música
moderna, sorteio de discos e
presentes, shows e outras
novidades sob a direção de
Ângelo Romero. O Plaza
vem funcionando m uit o

. liem e não sofre problemas
de energia elétrica, pois
possui gerador próprio.

ESTRÉIA CONFIRMADA
— Maria da Graça confir-
ma que Francisco José es-
treará, mesmo, na Adega
de Évora, no próximo dia
21, em curta temporada. A
prevüère contará com a
presença do novo Embaixa-
dor de Portugal e da dire-
ção do Centro de Turismo
Português.

«_. rLTIMAS

• Miltinho poderá ser a
próxima atração do Le Can-
delabre, segundo entendi-
mentos com Sérgio Vásquez
e Jean-Pierre.

» O Copa Leme Boliche,
agora refrigerado com gera-dor próprio, voltou a ter o
movimento de antes. Após
a meia-noite, è o ponto de
encontro do mundo artísti-
co carioca.

o Após o êxito da Noite da
Mini-Saia, o Pink Panther
pretende promover, sema-
nalmente, festas deste gé-nero.

Clrcu's, a nova boate de
Bób Freitas, funcionará no
lugar do Jean Restaurunt
assim que terminar o racio-
namento de luz.

No Porão 73, aos do-
mingos à tarde, está-se
apresentando o cantor Hu-
go Santana.

A grande atração ãoZorba continua sendo o ex-integrante do Trio Nagô
Epaminonãas.

• Stop, que já foi o quar-tel-general dos espetáculos
travestidos do Rio, fechou e
foi transformado em salão
de bilhares.

• Pot, restaurante de São
Conrado, especializado emcoisas do mar, promoverá,nos primeiros dias áe abril,
um torneio de caça subma-
rina, com a participação áe
conhecidos jornalistas.

• Cowi uma feijoada aos
sábados, considerada a me-
lhor da Zona Sul, o Cfiez
Toi está-se tomado o lu-
gar preferido pela socieãa-
de carioca.

• Joaquim Saraiva, da
LUboa à Noite, informa quea atração internacional, Duo
Ouro Negro virá atuar no
restaurante típico português,tão logo termine o raciona.-
mento.

Antônio Mestre continua
dirigindo o Fado, tendo co-
mo atração à fadista Maria
Valéria.

Amündio, o travesti Ro-
c/ério e o conjunto Os Origi-
nais do Samba, constituem
o ponto alto de As Pussy,
Pussy, Pussy Cate, qiie Car-
los Machado apresenta no
Fred's.

JOSÉ CARLOS OLIVE1ILÍ |
Depois das notícias sensacionais, publicadas em

datas e lugares marcantes da história da humanida-
ãe, o Sunday Times, de Londres, propõe o jogo dos
títulos de jornais no ano 2000. Assim:

Traballiadores da Lua reivindicam salário de
insalubridade.

Conselho Internacional dos Sábios proíbe que
cientistas morram pela segunda vez.

JB amanhã com edição especial de aniversário:
dez mil páginas.

Mary Quant lança folha de parreira.
John Lennon completa 50 anos anunciando

próximo fim dos Beatles.
Lacerda em Tegucigalpa escreve nova canção do

exílio.
Cassações já atingem 53 por cento da população

brasileira.
Pacto Terra-Marte sairá esta semana.
Impasse na guerra do Vietname: não há mais

combatentes.

TRES NOTAS
Novos desabamentos na GB.
Cidade de Mao (antiga Moscou) inaugura mo-

numento à Guarda Vermelha.
Presidente John-John Kennedy determina no-

vas investigações sobre assassinato do pai.De Gaulle congelado até as próximas eleições.
Computador da ONU renuncia ao mandato.
Sensação em Nova Deli: nasceu um bebe.

O Desembargador Alfredo de Castro Silveira,
cujo Pequeno Dicionário Histórico mencionei há al-
guns dias, agradece as referências numa carta bem-
humorada, e envia também um exemplar do seu
livrirího, no princípio, isto é, em 1953, quando o di-
cionário era siinplesmente um folheto de 31 páginas.Considero realmente prodigiosa a façanha ão De-
sembargador, transformando essa brincadeira de di-
letante num respeitável volume de mais de 300 pá-
ginas, indispensável aos adicionados das palavrascruzadas, e de leitura agradável para qualquer pes-soa. O autor ficou um pouco encabulado porque eu

escrevi livrinho e não simplesmente livro: -mas nãoe ele próprio quem qualifica o seu dicionário de
pequeno?

heste exalo momento, alguém pelo rádio anun-cia a transferencia do Poder. O negócio acontece lálonge, em Brasília, onde o primeiro trem ainda nãochegou. Brasília monumental, expressão da vontadecriadora brasileira cujo fundador está no exílio. Masha no ar, quase tangível, uma expectativa otimistaO Presidente Costa e Silva tem algumas qualidadespessoais que despertam uma simpatia espontânea eseu. Ministério parece corresponder à intuição po-pular Mas como herança éle recebe uma realidadeestruturada com rigor e com rancor, centro da qualsomos estranhos soldados em estado dc mobilização
permanente contra uma infinidade de fantasmas'As leis do Marechal Castelo Branco nos reduzem dcondição de 80 milhões de Quixotes insinceros obri-
gados a investir contra moinhos de vento que nóssabemos que são moinhos...

LEA MARIA CONTA OS DETALHES DA POSSE EM BRASÍLIA
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Presidenta Costa c Silva: o culor ila [tosse e uni* pequeno instante de rcjrigério

Quinze minutos antes
de o Marechal Costa e
Silva atingir, mim carro
Itamarati Executivo, a
rampa que dá acesso ao
Palácio ão Congresso, a
chuva parou e o sol se
abriu para um dia de
céu. claro com muita
luz. A previsão do tem-
po local, que era a ãe
tempo bom com nebulo-

O Senador Sigefredo
Pacheco, do Piauí, assis-
tiu à cerimônia de pos-
se no Congresso sentado
em uma cadeira de ro-
das, não podendo atin-
gir o plenário, de tanta
gente que lá se encon-
trava. Ficou à porta de
entrada e foi dos mais
cumprimentados. O Se-
nador Pacheco, recente-
mente, sofreu um aci-
dente de automóvel.

No Itamarati, uma
controvérsia quanto à
distribuição de creden-
ciais para jornalistas
aconteceu, na semana
passada. Alguns diplo-
matas achavam queapenas um ou dois re-
presentantes de cada
veículo deveriam tê-las.
Acabou a comissão en-
carregada das cerimô-
nias de posse decidindo
por abri-las aos jornais,
revistas, rádios e televi-
soes. Fala-se em 300
credenciais distribuídas.

0 Gilda Rei Neto, a
pintora, fez um ver-
nissage com telas suas,
em caráter ãe restropec-
tiva, anteontem, aqui,
em Brasília. Gilda está
satisfeita com o movi-
mento havido na exposi-
ção. E fala com entusi-
asmo particular do Pa-
lácio dos Arcos.

O TEMPO
sidade, falhou, pois o
dia áe ontem amanhe-
ceu instável, com muita
c h u v a. Temperatura
média: 21 graus.

Ao som ãe um dobra-
do, o Marechal entrou
no Congresso, usanáo
um correto terno cinza-
escuro, camisa branca,
colete e tima gravata
cinza-prata. O Vice-Pre-

PICADINHO
0 Seu irmão, o arqui-
teto Wilson Reis Neto,
trabalha ativamente no
projeto que lhe foi en-
comenãado para a Em-
baixada do Senegal. Os
dois estão hospeãaãos
no Brasília Palace Ho-
tel.

O Brasília Palace, por
sinal, é um dos mais
simpáticos, mais agra-
dáveis da Capital. Ao
que tudo indica, come-
ça uma fase ãe áecaãén-
cia. Apesar de estar lo-

-tci-do-, agora, áurante-o -
ano toão fica mais ou
menos vazio, pois os vi-
sitantes preferem se i7is-
talar em hotéis áo cen-
tro ãa Ciáacle. O Brasi-
lia dista do centro uns
vinte minutos de carro e
fica á beira ão lago.

Marta Rocha Xavier
de Lima usou um vesti-
do coral, ãe sêüa, no co-
quetel áe inauguração
áo Palácio áos Arcos.
Lúcia Stone, um tailleur
dourado, de brocaão.

Uma das raras vezes
em que D. lolanda usou
cs cabelos soltos foi porocasião ãa missa âe seu
cunhado, anteontem.

Uma das mulheres
mais bonitas das ceri-
mônias de posse, em
Brasília, era Glorinha
Sued, que usou uma tú-

sidente Pedro Aleixo,
terno marinho, com ris-
cas finas cinzentas. O
Diretor-Geral do Sena-
áo, Evanâro Menães
Viana, um áos membros
ãa Comissão ãe Oito, de
recepção ao Marechal,
segurava, áiscretamen-
te, o seu cachimbo, na
palma da mão esquerâa.

nica branca, de xan-
tungue, com chapéu de
palha dura, com refle-
xos esverdeados, no alto
da cabeça, tipo beret.

9 O ex-Chanceler Ju-
raci Magalhães teve sua
bagagem perdida, desde
a hora do almoço de an-
teontem, quando aqui
d e s e m b arcou, até à
noite. Quase não podia
nem mudar de camisa.

-• "Na -inauguração do
novo Itamarati, que, se-
gundo o Sr. Juraci Ma-
galhães, deverá se cha-
mar oficialmente de Pa-
lácio do Itamarati e não
Palácio dos Arcos, como
vem acontecendo (pena,
já que o nome é o mais
apropriado), um embai-
xador comentava, a pro-
pósito da beleza, do re-
quinte do Palácio: "Vai
ser muito difícil o Bra-
sil assinar acordos de
empréstimo neste pré-
dio. Trata-se de um edi-
fício de país que dá di-
nheiro, não de quem
pede." Mas que o pala-
cio é uma maravilha ar-
quitetônica e um exem-
pio de decoração, \á,
isto é.

CUPIM? -ARSIll _ Sl INSETISAN
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A emoção
e Durante os discursos
do ex-Presidente Castelo
Branco e do Presidente
Costa e Silva, no Planai-
to, do lado do primeiro
ficaram, além de D. Nie-
ta, sua filha mais velha,
Maria Luisa, a Sr.a Nena
Castelo Branco (tailleur
verde-limão), sua cunha-
da e a filha, outra mo-
cinha. Do lado do segun-
do, além de D. lolanda,
D. Lina Costa e Silva.

Os alamares
9 No Planalto, o Pre-
sidente Costa e Silva pc-
diu um copo dc água. E
fósforos.

• Uma das senhoras
mais cumprimentadas no
Palácio do Congresso foi
a Deputada Ivcte Vargas.
Cumprimentavam-na in-
clusive pela elegância:
vestido preto, de xantun-
gue, correto. E ela res-
pon dia: "Não c todo o
dia que tem posse."
O No salão íntimo, do
Congresso, para o qual o

As negativas
o Nota negativa no Pa-
lácio do Planalto: alguns
garotos, diplomatas es-
treantes, nervosos, che-
garam a ameaçar os fo-
tógrafos com um "mete-
mos o cacete em vocês",
à subida do Presidente
Costa e Silva na rampa.

© Aliás, poucos mo-
mentos antes, ainda no
Congresso, e à sua saí-
da, quando a segurança
tentava conter o povo

O vestido
Para D. lolanda, o

dia começou cedo, quan-
do pela manhã recebeu o
cabeleireiro Jnna s, de
Brasília, responsável pe-
los seus penteados. De-
pois, D. lolanda seguiu
para o Congresso, acom-
panhàda de sua nora, Li-
na Costa e Silva. A Tri-
meira Dama estava de
vestido de xantunguc
verde-bandeira, tipo four-
reau, com forro azul-pe-
tróleo, turbante de nó no
pescoço, azul-petróleo
também, colar de uma só
volta, curto, de pérolas,
luvas brancas, carteira
idem e sapatos forrados
de xantungue verde igual
ao vestido. D. Lina, que
é jovem e bonita, estava
de tailleur laranja páli-

As cabeças
Problema de vestidos

e toaletes, resolvido, pa-
ra a recepção de ontem,
no Alvorada, a grande
questão a solucionar, pa-
ra as senhoras convida-
das foi a da ida a cabe-
leireiro. O que ficou as-
sim:

Reunault, que acabou
vindo para Brasília, aqui
estando hospedado no
apartamento do Depu-
tado Raimundo Padilha,
trabalhou no salão do
Hotel Nacional. Dentre
as mulheres que ontem
penteou: Lourdes Catão,
Embaixatriz Correia da
Costa, Fernanda Cola-
grossi — que também
penteia com Jaira, cabe-
leireira radicada em
Brasília. (Fernanda vem
penteando os cabelos sol-
tos. Para a festa das 10

O No Congresso, D. Io-
landa, visivelmente emo-
cionada, mordia os lá-
bios de vez em vez.
Ao levantar-se para o Hi-
no Nacional, via-se que
murmurava alguma coi-
sa, que deveria ser urna
prece, já que ao termi-
nar o Hino fêz um sinal-
da-cruz.

* No Planalto, já o sol
ia alto e o calor, intenso.
D. lolanda levou o lenço
algumas vezes ao rosto.

Presidente Costa e Silva
foi encaminhado, antes
de entrar no Plenário, du-
rante as ligeiras conver-
sas havidas, éle dirigiu-
se ao Senador Benedito
Valadares perguntando-
lhe pela saúde e falando
de quanto é saudável o
clima de Araxá.

O Até a 1 hora da ma-
drugada de anteontem,
na Granja do Ipê, uma
dúvida surgiu e daí cs-
peculou-se até tarde só-
bre o assunto: a colo-

afastado de sua pessoa,
o Presidente Costa e Sil-
va observou: "Força, não.
Não quero." E comentou
do cerimonial, que teria
falhado.

• Outra nota negati-
va: enquanto o Marechal
Castelo Branco discursa-
va, no saguão do Planai-
to, vários grupos se fize-
ram, para conversas em
voz baixa. A certa altu-
ra o murmúrio era tal
que diversas pessoas pre-

do, sapatos e bolsa pretos
e turbante de pétalas
brancas. Nas cerimônias
do Congresso e da trans-
missão da faixa, no Pa-
lácio do Planalto, I). An-
tonieta era uma das se-
nhoras mais elegantes.
Ela usou um alinhadíssi-
mo tailleur rosa médio,
de mangas curtas, pelos
cotovelos, com lapela em
estampado de tons de ro-
sa, igual ao da blusa por
dentro e do chapéu cio-
che de feitio irrepreensí-
vel. Luvas, sapatos e bôl-
sa de tamanho médio, bc-
ge bem claro. Seu pen-
teado — clássico, como
de hábito, c muito bonito
— foi obra de Coca, o
cabeleireiro-vcdcte do sa-
lão do Hotel Nacional,

mais elegantes da Capi-
tal, acontecida no sába-
do passado, ela usou-os
presos,).

• Coca, também radi-
cado em Brasília, é o ca-
beleireiro de D. Nieta.

• Carlinhos penteou
Leia Troncoso, Gilza Af-
fonseca e a Sr.a Moreira
de Sousa.

O Jaira também pen-
tcou as Embaixatrizes da
Alemanha e da Argen-
tina.

o Jorge Khour ficou
encarregado das cabeças
de Marta Rocha, Lúcia
Stone e da Sr."'Ministro
Costa Cavalcanti, além

o D. Nieta, por sua vez,
ao chegarem, juntos,
Castelo e Costa e Silva,
respondeu a um cumpri-
mento discreto do Presi-
dente.

« Dentre os Ministros
do Presidente, o mais
animado, mais conversa-
dor, enquanto os dois
Marechais não chegavam
ao recinto, era o Minis-
tro Magalhães Pinto. Ba-
teu um papo interessa-
do com o Ministro Ivo
Arzua.

cação dos alamares nos
uniformes dos oficiais do
Gabinete da Presidência
da República. É que os
oficiais do Presi dente
Cosia e Silva haviam pre-
parado os seus, segundo
reza o protocolo, para co-
locá-los do lado direito do
uniforme. O itamarati,
•uo entanto, esclareceu
que só depois da cerimô-
nia no Congresso esses
alamares poderiam ser
colocados do lado direito.
Antes, do lado esquerdo.

cisaram apelar para os
psius.

••_ Guarda pobre (dra-
goes), a destacada para
ladear o tapete vermelho
pelo qual passou o Pre-
sidente Costa e Silva.
Poucos homens, que, à
medida que o Presidente
passava com o grupo- da
comissão de recepção, es-
tendiam suas lanças pa-
ra a frente, por pouco
não atingindo a cabeça
de alguns.

que a penteou pela ma-
nhã, no próprio salão.

Apesar de o protocolo
observar que nas cerimô-
nias de posse, dc ontem
de manhã, os homens de-
veriam estar de terno es-
curo e as mulheres de
chapéu, poucas foram as
que cumpriram a norma.
Os homens, não: todos dc
terno escuro.

Duas mulheres de
roupas iguais: A Sr.a
Senador Moura Andrade
(Beatriz) e Sr.a Rondon
Pacheco. Ambas, de ves-
tido, chapéu, bolsa, luvas
e sapatos brancos. Am-
bas, é claro, mantiveram-
se a distância, por moti-
vos óbvios.

da Embaixatriz da Sué-
cia, Condessa Bonde.

O cabeleireiro Edgar,
por sua vez, penteou,
dentre outras, a filha do
Embaixador Tuthill.

A Embaixatriz de
Gana foi penteada em
seu apartamento, do Ho-'
tel Nacional.

O Salão do Nacional,
para que se tenha uma
idéia do movimento em
que esteve mergulhado
no dia de ontem, abriu
as portas (já havia mu-
lheres à espera), às seis
da manhã e à hora do
almoço os cabeleireiros
esperavam que lá perma-
necessem até pelo menos
llh da noite. Igual à
noite de Réveillon em sa-
lão de cabeleireiro.
V
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Última moda em Londres síio essas camisas
.m malha estampada com números ou letras
para terem usa/hs com mini-saitis, claro!
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Numa oiula espacial, ti presença das meias bordadas combinando
rum golas roulécs; todos os modelos tèm pespontos, mangas coin-
piitliis e saias curtas: as marcas registradas do próximo inverno

AUDIOVISUAL RENOVA
ENSINO DE DECORAÇÃO

As Professoras MariiU Eseosiegtil e Carmem Xo-
arueira darão início no próximo «ila 28 no Clube dos
Decoradores a um novo curso de decoração, inédito
no Brasil, pclo sistema audiovisual.

Consta do currículo o aprendizado básico da de-
coração — localização de móveis, aproveitamento de
espaços, distribuição dc luzes de acordo com a fina-
lidade das peças, esquema de cores considerando o
tipo de trabalho e a personalidade ile cada morador,
í» conhecimento de tecidos, tapetes e toda a série
para revestir pisos, paredes e tetos — além dc uma,
parte complementar em que a aluna aprenderá a ar-
ranjar mesas r. flores, empalhamento dc cadeiras t.
diversos tipos de acabamentos para móveis ou obje-
loc de adorno.

O curso tem _ duração de três meses, com aula»
is terças e sextas, das 14 horas às 17h30m. No final,
haverá certificados para aquelas que tiverem fre-
qiiêncl» t bom aproveitamento dos trabalhos.
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Marilia Escostegui lança no Rio o curso
de decoração pelo sistema audiovisual
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CELSO MESQUITA:

CALOURO SE
LANÇA NO
VESTIBULAR
DA MODA

O Rio esiil cada voz mais
bcm servido cm matéria, rie
moda. Tanto em alta costura
como cm prêt-à-porter, a ten-
ilêneia c melhorar sempre,
criar modelos hem mais aces-
siveis, alegres e apropriados ao
tipo físico e ao espirito da ea-
ritica» que está sempre dispôs-
ta a acatar as últimas da mo-
da internacional, mas com
certas reservas.

E c justamente nesse mas
C(uc sc concentram as atenções
de nosos figurinisias. Os lan-
çamentos de Paris, Inglaterra,
Roma c Nova Iorque trazem
sempre uma tendência, que
caracteriza a moda para fl.
próxima estação. Mas, quando
chegam aqui, só conscoani
mesmo a tendência, pois o rcs-
to fica por conta da imagina-
ção c bom gosto dos mestres
e também tios calouros no lã-
pis c na tesoura.

Celso Mesquita c um deles.
Depois de desenhai' durante
aigum tempo em cadernos de
moda de um jornal do Rio,
passou de malas e bagagem
para o lado tio atelier c, aluai-
mente, de lá está criando col-
sas lindas para o verão c pri-
mavera dêste ano. Prova evi-
dente de que foi aprovado no
vestibular da moda.

A especialidade de Celso c o
prêt-à-porter. Sua moda é jo-
vem, vibrante, cheia de bossas
londrinas c parisienses, bas-
tante adaptada para o nosso
clima. Para o inverno, a novi-
dade dc Celso é o uso de meias
rendadas, listradas ou estam-
liadas, que combinam sempre
com a gola roulé dos vestidos
ultra curtos e cheios de pes-
pontos.

Moda engraçada, mas vai
pegar.

PROCURA-SE
UMA JOVEM

Que seja loura ou mo-
rena, harmoniosa de si-
Ihuêta e de rosto. Que se
interesse por moda e que
seja desembaraçada. Que
não seja manequim pro-
fissional nem tenha títu-
lo de miss. Que saiba
conversar sôbre todos cs
assuntos ão momento e
que tenha idéias pró-
prias. Que tenha entre
17 e 21 anos e instrução
secundária ou -universi-
¦fctria;rQue-seja-habitante
do Rio e que time as cot-
sas belas e simples.

Se você está interessa-
da e curiosa, não deixe
de comprar o JORNAL
DO BRASIL no próximo
domingo, quando serão
divulgadas oficialmente
as normas do concurso
JB-FAENZA que vai es-
colher a jovem enqua-
drada num a-bê-cê espe-
ciai, para a qual está re-
servaãa rima série de
prêmios e cargos espeta-
culares.

Panorama

das artes-
plásticos

LITCI CALENDA — A Ga-
leria Giro (Rua Francisco
Sá, 35, sala 1 201) inaugura
hoje às 21 heras uma indi-
vldual du pintora Luci Ca-
lenda que acaba de regrei'
sar dos Estados Unidos, leu
do exposto em Nova Iorque
Sobre ela escreveu o poeta,
João Cabral de Melo Neto:"Não é a expressão de um;(.
mentalidade primitiva, mas
de uma realidade que exige,
para .ser captada, formas
primitivas de expressão."

COQUETEL DE APRE-
SENTAÇÃO — A Meia Pc ¦
taça tRua Visconde Pirajá,
47) está convidando pco-a um
coquetel de apresentação
das talhas, desenhos, óleo,:
e collages de José Gullker-
me Rios, hoje, às 21h.

LISETA LEVI — -Esta co-
nheclda crítica de arte de
São Paulo encontra-se pre-
sentemente em Israel para,
onde levou uma exposição
de 12 Artistas Gráficos do
Brasil. São eles: Dora Ba-
sílio, Dorotl Bastos, Maria
Bonoml, Carmélio Cruz, Da-
rei Valcnça, Roberto De La-
mônica, Gisela Eichbaum,
Fernando Odriozola, Fayga
Ostrower, Artur Luis Piza e
Isabel Pons. O Museu de Is-
rael, de Jerusalém, dirigido
por W. Sandberg, adquiriu,
trabalhos de Fayga e De La-
mônica.

GALERIAS FECH Ah! -- À
crise brasileira alinga to-
dos os setores. De vm lada
são os artistas se Queixando
da queda na venda de svns
obras, de outro são os n. ..r-
chands meio apavora.,
com. a evasão úos compra-
dores. E comeram a se /•;•
char as poucas galerias do
Rio. A Meira já cerrou u:
portas, a Verno,' esta fe-
chando e consta que as Ge ¦
mini vão seguir o mesmo
caminho. Estamos realmeu ¦
te no tempo das vacas me,
gras...

OLINDA — Em comemo-
ração ao 85.° aniversário do
Picasso, os artistas pernam-
bucanos do grupo de Olinda,
Emanuel Bernardo, cera-
mista: Ipiranga, escultor, e
os pintores Tiago, Tavares e
Guita Charliker estao pro-
movendo a I Exposição Dl-
dática sobre Picasso, com.
quadros originais do artista,
da coleção particular no Sr,
Edgar Pessoa de Qw-ir >¦¦' •'-'-
tografias do pintor, telas ex-
postas da Galena do Granel
Palais, de Pari?, além de re-v.
produções, postais e publica-
ções de jornais e revistas. .. .
exposição durará até o pró- :,
ximo dia 25,

1 
J.

PICASSO — Paris — A"
grande exposição consagra- ".
da a. Picasso no Palácio àt> t
Chumps-Elysées recehc ,. ¦•>
mais de oitocentos mil visl- ¦¦
tantes. Jamais uma exposi- ¦'
ção artística tivera tal aflu-
ência, ainda mais que a ar-
te de Picasso não é ncescr.-
jácü pura o grande públiiro.
Sem diivida é preciso ver ai
vm sinal da civilização vi-
suai. Seria para lastimar
que não se aproveitassem ox
esforços empreendidos para
reunir os elementos desse:
enorme retrospectivo., vir:-
dos .de todas as yrandes__ca___
ieções do mundo, e fazer
com que deles se beneficias-
sem outros públicos, fora ir
ãe Paris. Assim sendo, a ex-
¦posição será em parte des-
locada em beneficio de dl-
versas cidades européias.

A Holanda, que, meses
atrás, emprestou à "rança o,
exposição Vermeer, ohleiw:
permissão, graças ao con-
curso francês, dc expor no
Museu Municipal de Ams-
terdã 122 pinturas e cin-
quenta desenhos e guaches.'
que focalizarão de moda
particular o período cubista
e o da Segunda Guerra
Mundial. A inauguração te-
ve lugar no dia 4 de março,

--sob-a--presidência-.Io Sr. Si-
raud, Embaixador da Fran-
ça; o encerramento será a
30 de abril. Nessa ocasião, o
Sr. Leymarle, iniclador âa
retrospectiva de Paris e tiv.'r
muito colaborou, nessa e.;>
posição, fêz uma conferêii-
cia sôbre Picasso na Malson
Descartes, cm Amsterdã.
Paralelamente, a cole cã a.
que fora reunida no Petiz
Paióis, e que comportava es-
senciulmente as esculturas «
cerâmicas, deverá ser des-
locada para Londres, a fir-
de ser apresentada ao públi-
co londrino.
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hAVEh AO SEU LAll.
APROVEITANDO O QUE

¦ NAO E BICHO PAPAOI JÁ TEM"

DECORAÇÃO

CURSO DE TAPETES
Pontos, riscos, marcação do trabalho e
forraçao: aulas em pequeno* grupos.

¦ s
ELOISA LACE

LA ESPECIAL - TAPETLON
Rui Toneieros, 356 — Tel.: 37-5917

Comulti de Decoração (em Jua «asa):  NCr$ 75,00

Curió d* Decoração, completo (também à noite): NCr$ SO,C0
INSCRIÇÕES ABERTAS — Tel.: 47-2945

m
Guanabara t*

fr s

STUDIO DE DECORAÇÃO DE INTERIORES

R. Sousa lima, 363 - C/03 - Tel. 47-2945
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iGAM «¦
(GALERIA DE S5
ARTE MODERNA) |

REVISTA MENSAL DE ARTES PLÁSTICAS |
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Horário para o recebimento do Ircballiot do

CONCURSO DE FORMAS
DE "CAIXAS"

da< 10 àl U * dai lí às 19 horas, nos dial úteis.

ATÉ DIA 31 DE MARÇO

PREMIAÇAO E INAUGURAÇÃO:
dia 27 de ABRIL

 CrS 1.500.000
g 

,-,> f"e™0 P- •""J.".cÚ!5'icão'de"500.000 cruíelros cada
10 premiot de aquisição oe '»"•"
doados por 10 colecionadores „.... , i

S  Saleri. Praça General Osório, 53 "-5J06 *'-» |
¦¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦"¦¦¦¦¦¦¦¦¦"¦¦¦"B"W

Artigos de Mário Barata, Flávio de Aquino, J. R.
Teixeira leite, Clarival Vâlladares, Sérgio Ferro,
Frederico Morais, Antônio Bento, Marc Berkowitz

e Mário Pedrosa.

: b
! II
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Panorama

Ja musica

ORQU ESTRA SINFÔNIC A
NACIONAL — O. primeiroconcerto sinfônico de 1067
estará a cargo do conjunto
.sinfônico da Rádio Ministé-
rio da Educação e Cultura.
Será realizado no próximodia 2'i. possivelmente, sob
a regência do maestro ar-
gentino Pedro Ignácio Cai-
derón.

ORQUESTRA DO TEA-
TRO MUNICIPAL, — O pri-meiro concerto da Orquestra
do Teatro Municipal terá
lugar na dia 31, sob a re-
i/ência do maestro Mário
Tavares, que contará com
a colaboração de Oscar Bor-
gerth como solista do Con-
certo para Violino e Or-
questra de Reethoven.

ORQUESTRA SINFÔNICA
BRASILEIRA — O I Con-
certo Sociai terá lugar em
1 de abril, regendo o mães-
tro Karablchewsky c ten-
cio como solista Jacques
Klein. No programa, que.será oportunamente anun-
ciado, há a primeira exe-
cução no Rio da Toccata
para Instrumentos de Cor-
das, do compositor norte-
americano Carlos Chavez.

COMPANHIA NACIONAL
DE BALLET — O novo con-¦junto, chefiado por Arthur
Mitchell e Glória Contreras— c formado por um grupode elementos do Corpo Es-
tável do Teatro — realizará
seu primeiro espetáculo no
Municipal amanhã, sexta-
teira. às 21 horos. apresen-
tando obras novíssimas sô-''¦>:¦; o música de Bach, Kríc-

. Strawinsky e Weber,i.
ge. a orquestra o maestro

N. N. liac/h.

INSTITUTO CULTURAL
BRASIL- ALEMANHA — O'CBA realizou no decorrer* 1966 107 empreendimen-

de caráter artístico, dos
iUiis 10 om cooperação com*> Instituto Goethe de Muni.'-, c 14 empreendimentos

. cooper..çíio com as se-
fintes organizações ca-
ícas: Aldeia, Cinemática

Nacional, Colégio Cruzeiro,
Escola de Música. O Globo,
Lufthansa, Maison de Fran-
cc, Ministério da- Educação eCultura, Museu de Arte Mo-eterna, Sala Cecília Meireles,
-Sociedade Brasileira deCultura Inglesa, Teatro Mu-
nicipal.

ESTÚDIO RAQUEL LEVI- Acham-se abertas (Av.C Jpacabana, 328) as inseri-
çôcs vara os Cursos de Dan-
;a Moderna, cujas aulas se-ijuem uma síntese das es-'¦olas americana e alemã,

orangendo uma parte dcimposição e de Improvisa-
ão. Para. a professora, "ter-

iiialquer coisa a dizer, a lin-¦lagem para formular, o
nstrumento para exprimir,
instituem o tríplice obje-

tivo na formação de umbailarino".

MÚSICA POLONESA —
Desde 1962 realiza-se anual-
mente em Wroclaw o Festi-
vai Polonês de Música Con-
temporânea; nas manifes-
tações do ano passado fo-
ram apresentadas -10 com-

—posições--enrfcre* --ars-giiair' l o
em primeira execução num-
dial. Houve obras de gran-
dc envergadura, tais como
Sonetos de Petrarca. de Ro-
mualdo Twardowski, para
tenor e dois coros; nume-
rosas composições orques-
trais, Pacem in Tcrris. cio
Juliusz Luciuk para sopra-
no e dois pianos, a Tercei-
ra Sinfônica, de Tadeusz
Natanson etc. Conforme o
crítico do jornal Trybuna
Mazowiecka, "O festival de
Wroclaw vem adquirindo
crescente importância. En-
quanto que no festival Ou-
íono Varsoviano se repetem
os mesmos nomes, os con-
certos de Wroclaw oferecem
a possibilidade ne apresen-
tar obras de .sempre novos
músicos."

CONCURSO DE PIANO —
A Folha dc São Paulo in-
jorma que us inscrições pa-ra o Concurso de Piano da
São Paulo sc encerrarão
segunda-feira próxima, po-dendo ser feitas no Rio, à
Av. Pres. Vargas. 502, SP
andar, da$ 14h às llh. As
provas dc habilitação serão
feitas na Escola dc Música,
entre 3 e S dc abril; as se-
mifinais, em São Paulo, de
10 a 13; a final, nos dias
IS e 19.

i ..NOitA.MA é preparado pela
seguinte equipe: Fausta W.ilíf
(Televls&o) — it.-_._r I.aus (..rtcj
Plásticas) — Juvenal Portela (Dis-
cos Populares) — Lago )'...___.-16
(Literatura) — Miriam Alencar
(Qlneina) — I.enzo MassaranJ
(itúslca) — Simão tle Montalvcr-
_.¦*>?. íSho..s) — Van Michalskl
("Spatro) — Wilson Cunha (ln-
tepiíieionfi.1).
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Martin Bornwnn numa dc suas únicas fotos

cie
que
mil

Maio de 1960 — Adoif Ei-
chmann é proso na Argentina
e levado a Israel para julga-rnento.

Maio de 1962 — O enfor-
çamento de Eichmann, em
Israel, leva um grupo neo-
nazista a seqüestrar o tor-
fcurar uma jovem israelita
na Argentina, ao mesmo
tempo em que outros pro-moveu, alentados anti-semi-
tas em várias partes tia
América Latina.

Janeiro cie 1906 —- O Par-
lido Nazista do Chile anun-
cia que vai apresentar dois
candidatos nas eleições
Santiago, em abril, e
conta com quase 10
membros.

Fevereiro de 1967 —
Franz Stangl é preso ao che-
gar à confortável residência
do Brooklyn Paulista onde
morou nos últimos anos.

Com base nessa sucessão
de fatos e nas investigações
promovidas pelo órgão que
dirige — o Centro ae Do-
cumentação Judaica, sedia-
do em Viena — Simon Wie-
senthal, o mais famoso ca-
eador de nazistas do mundo,
acha que é precisamente na
América Latina que encon-
trará Martin Bormann e Jo-
seph Mengele, os dois últi-
mos nomes de criminosos de
guerra do primeiro grau que
ainda estão na lista contida
em sua pequena agenda dc
capa azul.

Centenas de ex-militares
e altos funcionários do III
Reich. segundo denunciou o
filho do carrasco Adolf Fi-
chmann, estão espalhados
pelo mundo — especialmente
na América Latina — e man-
têm contato com uma gran-
de organização dc caráter
mundial. A presença de na-
zistas foragidos, absolvidos
em vários tribunais ou que
já tenham cumprido suas
penas, parece coincidir com
o ressurgimento do nazismo
em várias regiões

OS DEUSES VENCIDOS

Quando Adolf Eichmann
foi capturado na Argentina,
usava o nome de Ricardo, e
não passava de um bom e
pacato mecânico. Escapava
disfarçado de simples solda-
do raso e desaparecera da
Alemanha, procurando atar-
tar-se o mais poísível das
famílias dos que torturou e
matou em Dachau e em
Buchemvald.

Franz Stangl. preso ha
poucos dias em São Paulo,
confiou a tal ponto na im-
punidade que nem se deu ao
trabalho de mudar um dos
nomes, limitando-se a acres-
centar urn Paul entre os
dois. Eichmann viveu com
tranqüilidade durante qua-se 20 anos na Argentina, en-
quanto Stangl iria comple-
tar o seu 17.° ano no Brasil:
um gracioso palacete e a vi-
da confortável ao lado da
mulher e das três filhas íoi
o que conseguiu aqui o ex-
hauptmanfiihrer, que fugiu
da Alemanha para a Síria
antes de chegar ao Brasil em
1951 e trocar a tarefa de co-
mandante do campo de ex-
termínio de Treblinka pelade alto funcionário da Vol-
kswagen.

Também em São Paulo,
no bairro do Tremembé, mo-
ra um pacato negociante
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Mungele: de Auschuiitz para u América Latina
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Kichmann: >im /-...sto jã desaparecido
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Stangl envelhecia eni Sãa Paulo

que foi espião de Hitler e
que conserva, de seus tem-
pos de nazista, apenas as
assinaturas de Hitler, Himm.
ler. Eichmann e Ribben-
trop em um velho álbum.
Preso em dezembro de 1944
nos Estados Unidos, onde
procurava cumprir a tarefa
que lhe fora confiada peloAlmirante Canaris — roubar
os planos secretos da bom-
ba atômica (Projeto Man-
hattan) '— acabou livran-
do-se da forca e da prisão
perpétua. Cumpriu apenas a
pena de dez anos em Alça-
traz. Erich Gimbel não
usa mais pistolas automáti-
cas. radiotransmissores, Lin-
Ia invisível e aparelhes de
microfotografia — limita-se
a dirigir sua modesta mer-
cearia, vendendo chocolate
e queijo a crianças paulis-
tas.

Com passaporte, falso
conseguido na própria Ale-
manha, o ex-Primeiro-Te-
nente Detlev Somemburg.
preso recentemente no Re-
cife por roubo e poligamia,
percorreu vários pontos do
Brasil depois de passar peloEgito, França, Chile, Argen-
tina, Uruguai. Paraguai e
Bolívia. Revelou à polícia e
ã imprensa ter visto muitos
ex-oficiais nazistas durante
suas viagens, principalmen-te na América do Sul.

Herbert Çukurs, que par-ticipou das matanças cole-
tivas de judeus em Riga,
também viveu tranqüila-
mente e sob proteção poli-ciai durante Ires anos no
Brasil, às margens do Gua-
rapiranga. em São Paulo.
onde alugava barcos e aviões
a turistas que visitavam a
represa. Responsável pelamorte de mais de 30 mil ju-
deus letões, cometeu o erro
de deixar a tranqüilidade do
Brasi] e atender a um con-
vite para participar de um
empreendimento t ur i s t i-
co em Montevidéu — o que
parece ter sido apenas unia
armadilha para atraí-lo. Seu

.corpo foi encontrado dentro
de um baú. na Capital uru-
guaia. com um sinal dn
identificação do grupo Aqué-
les que Não Esquecerão.

ROTEIRO DE BORMANN

Desde 1945, quando con-
seguiu escapar minutos an-
tes de-ser a Chancelaria to-
mada pelos russos em Ber-
Iim, Martin Borniann tem
sido procurado em todo o
mundo. Começara a guerra
como oficial da Gestapo. tor-
nando-se o braço direito de
Hitler em 1943. depois da
fuga de Hess para a Ingla-
ferra. A primeira pista para
localizá-lo surgiu em março
de 1965. quando um enge-
nheiro agrônomo alemão que
o conhecera em 1944 (ao en-
trar para a Wermacht) con-
tou à Polícia ter visto Bor-
mann em um ônibus que ia
dc Dourados à Vila Brasil, no
Estado de Mato Grosso.

O próprio Adolf Eichmann,
ao ser preso, assegurou que
.Bormann se encontrava no
Brasil, no Estado de Santa
Catarina. Detl e v Somem-
burg, o alemão que disse ter
visto vários ex-oliciais nazis-
tas na América do Sul. afir-
mou também que Bormann
encontra-se no Brasil e
não é reconhecido por ter

leito uma operação plástica.
Disse conhecer várias pes-.soas que o viram em nosso
território, inclusive entre re-
ligiosos que servem de cor-
reio para o carrasco nazista.

No ano passado a polícia¦ de Berlim Ocidental tez es-
cavacões em busca dos restos
de Bormann porque um ex-
carteiro havia revelado ter
enterrado dois cadáveres porordem de tropas soviéticas.
As escavações foram inúteis
c embora a sua morte cons-
te do Registro Civil, sob o
número 29 223, por ordem
do Tribunal de Primeira Ins-
tancia de B e r c h t s g aden,
acredita-se que o Ministro e
confidente de Hitler não
morreu a 2 de maio de 1945
(como consta do registro),
mas está vivo e possivclrnen-
te no Brasil.

O MÉDICO DE AUSCHWITZ

Joseph Mengele, o mé-
dico das cruéis experiências
de Auschwitz. escapou de
Nuremberg para viver na
América cío Sul. Em 1957,
foi visto em Belo Horizonte
por alguns judeus, que o des-
cobriram através cio bigode
e dos cabelos grisalhos, se-
gundo o jornal 
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nas. Acredita-se que tenha
ido depois para a Argentina,
mas Detlev Somemburg as-
segura que Mengele passou
pelo Chile, Argentina e Bolí-
via antes de se fixar no Pa-
raguai. Sóbre a sua entrada
em Assunção a 2 de outubro
de 1958. procedente de Bue-
nos Aires, não existe qual-
quer duvida: está registra-
cia sob o número 3 098 no Li-
vro Geral de Turistas do Dc-
partamento de R e f o r m a
Agrária (repartição que
cuida do registro de estran-
geiros que entram no Para-
guai). Ali consta o nome
Joseph Mengele, nascido a
16 de março de 1911 em
Gunzburgo, na Baviera, "ca-
pitão-médico, mas hoje co-
merciante". Depois de soli-
citar a cidadania paraguaia•a 23 de outubro de 1959,
quando se declarou médico
militar, católico, e comer- .
ciante — há uma ticha mi-
nuciosa no Departamento
de Investigações de Assun-
cão — voltou a desaparecer.

Detlev Somemburg ga-
rantiu ter conversado com
Mengele em 1983 numa rua
de Cambireta. Cidade próxi-
ma de Encarnación, a 450
quilômetros de Assunção.
Contou também que o medi-
co de Auschwitz anda sem-
pre protegido por cinco
guarda-costas armados e que
parece nada temer. Detlev
soube mais tarde que Men-
gele saíra de Cambireta. in-
cío para uma fazenda próxi-
ma, perto de Santo Inácio.
Está bem mais velho, gordo
e quase calvo.

Em setembro do ano pas-sado, a Polícia do Paraná in-
vestigou sua possível pre-
sença no Estado devido a in-
formações fornecidas por or-
ganizaçôes i n t ernacionais.
Anteriormente, agentes da
Polícia federal haviam loca-
lizado Joseph Kannat —
nome adotado por Mengele
— na Cidade paranaense
de Campo de Mourão, em
uma fila de cinema. Ainda
em dúvida, limitaram-se a

vigiá-lo, mas o homem esca-
pou ao percebê-lo.

ONDE ESTÃO OS OUTROS

A agência soviética de
notícias APN aponta ainda
como carrascos nazistas re-
sidentes no Brasil os irmãos
Alexandre e Napoleão Gu-
sachenko, que moram na
Avenida Plínio Brasil Müa-
no, em Porto Alegre, e Ti-
moshenko Grigori Yakovle-
vich, que vive em São Paulo,
na Rua Graça.

Napoleão, segundo acres-
centa. faz-se passar por fin-
landes, tendo adotado o no-
me falso de Temenen. Tan-
to êle como o seu irmão Ale-
xandre — diz a APN —• são
responsáveis pelo massacre
de 2 mil judeus em 1942, em
Mineralnie Vodi.

Quanto a Timoshenko
Grigori Yakovlevich. salien-
ta a agência ser oriundo da
s t a nitsa Staroscherbinovs-
kaia, território de Krasno-
dar. Também é responsável
por assassinatos em massa, a
serviço do destacamento da
morte que funcionava no ter-
ritório de Krasnodar, Bielo-
russia e Polônia.

Outro carrasco nazista, o
SS Jan Durcansky, responsa-
vel pelo massacre de 50 mil
tcheco s, encontrava-se em
1947 empregado no Serviço
de Imigrantes da Argentina.
No Chile, segundo Detlev So-
memburg, vive outro, ciro
primeiro nome é Ralph. Em-
bora náo saiba perfeitamen-
te o seu nome, Detlev garan-
te que foi muito lidado a Ei-
chman e que atualmente tem
uma indústria de conservas
de pescado, no sul do Chile,
onde deu abrigo a Mengele
q u a ndo o médico nazista
passou por aquele pais.

Na Argent ina, encon-
tram-se outros nazistas co-
mo Klaus Kligenfuss. ex-
Ministro do Exterior do III
Reich. o ás da Luftwaffe Gal-
land. o holandês nazista que
publicava o Der Weg — jor-
nal diário em alemão —,
além de industriais e técni-
cos que estudaram e instala-

__..rajn..._fábricas no país. Há
pouco tempo a pófic.í 
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ru tentou, sem êxito, locali-
zar os antigos membros da
Gestapo Dr. Theiss, F.
Adam. H. Richner e J. Pae-
cht, que se supõe estarem
no país.

O brasileiro Roberto Bo-
racini. ao denunciar em um
livro a presença de Nazistas
na América, afirma que tam-
bém se encontram na Amé-
rica do Sul o SS Skorzeny,
que comandou o grupo de
pára-quedistas encarregado
de tirar Mussolini da prisão,
um homem grisalho chama-
d-o Walter Ochner (conheci-
do como Dr. Hauptmann),
ex-alto oficial de Hitler na
organização do Departa-
mento de Comunicações, o
ex-oficial da SS Edgar Fiess
e o Professor Van Leers. que
tem sido visto no Cairo on-
de atua como conselheiro de
Nasser.

O NOVO MUNDO

A maioria encontra-se na
Argentina, mas o Brsil é
apontado como o segundo
cm preferência para refúgio
dos carrascos nazistas. No
Rio Grande do Sul, Santa

Catarina, Paraná e São
Paulo vive a maioria dos ale-
mães radicados no Brasil —-
cerca de uni milhão — mas
é nesse último Estado que
surge violenta propaganda,
anti-semita quando é anun-
ciada a punição de um na-
zista ou quando é comemo-
rado o aniversário de algu-
ma derrota importante de
Hitler. Os cemitérios dos ju-
deus de São Paulo, no Bu-
tanta, de Curitiba e de Pôr-
lo Alegre já amanheceram
várias vezes com seus túmu-
los profanados.

Em setembro do'ano pas-
sado, a Polícia do Faramj
fêz uma série de investiga-
ções com base em denúncia;',
recebidas pelos órgãos de
informação do Governo fe-
deral de que o Estado esta-
va servindo como sede de
movimentos destinados a
ressuscitar o nazismo. Ern
ofício reservado, o Ministé-
rio da Justiça determinou à
Secretaria de Segurança Pú-
blica do Paraná que investi-
gasse a. organização de
núcleos nazistas.

Mas onde o movimento
assume proporções maiores
é na Argentina, considerada
o grande reino do neonazis-
mo. Cinco organizações —¦
Tacuara. Unión Cívica Na-
cionalista, Guardiã Restau-
rariora Nacionalista, Unión.
Nacionalista de Estudiantes
Secundários, Sindicato Uni-
versitário Argentino —¦ são
as principais responsáveis
por essa fama. Tudo come-
çou com os inúmeros espiões,
chegados durante a guerra¦— em plena, ditadura Perón.
— prosseguindo com os cri-
minosos de guerra acolhidos
a partir de 1945.

No Chile, o Partido Na-
zista terá dois candidatos
nas eleições de abril para o''
Conselho Municipal de San-
tiago. Franz Píeifíer, que se
intitula Fuehrer já cumpriu':
sentença de 18 meses- por
causa de um atentado a
bomba contra um clube is-
raelita chileno em 1957. Na
Colômbia, houve em 1946
um saque contra lojas ju-
dias e em 1950 um ofício lú--- nebre~ enr-memória ~,dos cri-
minosos de guerra executa-
dos pelo Tribunal de Nurem-
berg. No Uruguai também
houve reações violentas após
a morte de Eichman, inclu-.
sive atentados a bomba. A'
Bolívia ainda sofre as conse-:
qüências do regime totalitá-
rio de Villareal. mostrando-
se sensível ao fascismo. O
Equador, a exemplo da Ar-
gentina e do Uruguai, foi.
palco de manifestações e.
atentados anti-semitas por
ocasião da morte de Ei-
chman.

A principal entidade neo-
nazista atuando abertamen-
te ainda é a argentina Ta-
cuara, que tem organização
militar, células e filiais em
todo o país: suas atividades,'
segundo alguns, são prote- 

*

gidas por oficiais do Exerci-
to e certos sacerdotes. Mas
o chileno Pfeiffer afirma
que os partidos nacionais- .
socialistas estão tendo suas
fileiras reforçadas em várias:
partes do mundo — inclusi-:
ve no Brasil e na Bolívia —
e que todos mantém contato
entre si e participam de _
campanhas de âmbito mun-
dia*,.,:
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Poltrona
COi-É E SILVA FILHO apresentam no

TEATRO CARLOS GOMES
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Estud. e
íaScão do Ângelo Rcmoro, Cole o Silva Filho, com um

grande elenco * audaciosos strtp.teases
Diariamente, às 17h30m - 20h — 22h
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BONECAS EM MINI-SAIA
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ORQUESTRA SINFÔNICA BRASILEIRA
TEMPORADA DE GALA 1S67

Grandes cartases nacionais e internacionais
INÍCIO: !.<¦ DE ABRIL

Assinatura para 18 Concertos de Gala no
TEATRO MUNICIPAL

Assinatura pam 10 Concertos Sórie Especial
SALA CECÍLIA MEIRELES

Informações o reservas de lugar: Av. Rio Branco, 135 —
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TEATRO.NACIONAL DE C0&1ÉDIA
Avenida Rio Branco, 179 — Tcl.: 22-0367

Diariamente às 21h — Domingos às 18 e 2Ih 13

A crise do Cuba — A llícda da Homero — Reunião qua
decidiu a bomba do Híroxima — Morte de Kennedy —

Depoimento de uma camponesa . do Vietnam —
O complexo Militar-lndusfrial

De Jorge Andrade
Prêmio Serviço National de Teatro

Direção e cenários: Gianni Raflo
Figurinos: Bella Paes Leme, com um grande elenco ,,,
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13 *» i»j Grupo Levante apresenta
a
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ONDE RCA A SAÍDA?
(Estado Militarista)

ESTRÉIA DIA 21, ÀS 22H - R. Siqueira Campo», 143
Reservas: tols.: 36-3497
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hò Show m CHÈéi LÁl
Texto de LUCIANO ZASD — Dir.: RENATO PUPO

com Marinês, Sílvio Aleixo, Maria Luíza Noronha
Hoje, às 17h e 21h30m

no TEATRO DE ARENA DA GUANABARA
Largo da Carioca, esq. Av. Chile — Res.: 52-3550
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Um elenco delicioso Mn
B

Carlos Eduardo Dolabella, Cecil Thirc, Célia Biar, Emilio Di Biasl, ¦
Eva Wilma, Helena Ignes, ítalo Rossi, Jupj, Lafayette Galvão, leina 5
Krespi, Mauro Mendonça, Napoleão Monii Freire, Othoniel Serra, 13
— Paulo César Pcreío, Rosíta Tomás Lopes e Sérgio Mnmberfl — *

EU,o*e às 17h e 21hl5m no TEATRO GINÁSTICO ,„
Reservas: 42-4521 — Ar refrigerado »
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nApós o sucesso do SARGENTO DE MILÍCIAS
o GRUPO DE AÇÃO apresenta,. 1

de Augusto Boal e Guarnieri
com: Jorge Coutlnho, Ester Meliinger, Procópio Maríano

Música: Edu l.ôbo — Direção: Milton Gonçaívct
Hoie, às 17h e 21hô0m — Reservas: 25-6609
TEATRO CARIOCA — R. Senador Vergueirc, 230
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TÕNIA CARRERO:

1 14 C

"Nunca se viu escândalo tão
inteligente no teatro nacional"

II

com: Erico Freitas, Hélio Ary c Labanca.
Direção de Marlim Gonçalves

Cenário e figurinos de Roberto Franco
no TEATRO DE BOLSO — Hoje, òi 16li30m e

Praça General Osário — Ipanema
Relritieraçso perfeita — Res.: 27-3122
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'FESTIVAl DA BESTEIRA" §
Camila Amado, Jaime Barcelos * Milton Carneiro (9com Aldo de Maio

Dir.: Antônio Pedro — Música: Roberto Nascimento
Aguardem, dia 25, àt lóh: "A ONÇA INVEJOSA" a
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de Hermínio Bello de Carvalho

Res.: 26-2569 «
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TEATRO GLMJCIQ CILL (teatro oa praça»
MARIA FERNANDA opresenla
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ADRIANO REVS Cünárlo * llqgrlnos H
PAULO PADILHA PERNAMBUCO DE OLIVEIRA IIDELORGES CAMINHA dlrecáo de H•MARIA FERNANDA CARLOS KR0E8ER ||
Sm os auspícios do Serv. tíe Tcolro d) Srait. da Edue, da CD. Un
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nado, a guerra de rissos começa
2.FICIMA Quando um chama o outro de alie-

ATROQU

NUM QUARTO
HOJE, ÀS 16H E 21H15M - Reservas: 52-3456
TEATRO MAISON DE FRANCE - Ar refrigerado
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A«ora em TEMPORADA POPULAR

PREÇO ÚNICO:

NCR$ 3,00

de ts.'o;rd li. Alves
Dir. FUrlcno Faissal

Sete meses em cena cm 65/66
eom: ANDRÉ VILION, DAISY IUCIDI,

H IUIZ CARIOS DE MORAES, AGMES
FONTOURA, AYRTON VAIADÃO

HOJE, ÀS 16H
n
w
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E 21H
no TEATRO RIVAl - Reservas: 22-2721
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no TEATRO SANTA ROSA
g R. Visc. Pirajá, 22 - Tel.: 47-864T- (Gerador Próprio)

1 0 HOMEM DO |TÕLT1^
PRINCÍPIO Â0 FIMi-Ü^J^L

de Millôr Fernandes
com: FERNANDA MONTENEGRO - SÉRGIO BRITTO

FERNANDO TORRES
HOJE, AS 16H E 21H30M

A seguir: "A ÚLCERA DE OURO"
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CAFÉ-TEATRO CASA GRANDE
BAR-RESTAURANTE apresenta

Hoje: ZÉ KETI e a turma cio Zl CARTOIA
De amanhã até domingo: NARA LEÃO

Às 3as.-feiras: JAIR RODRIGUES

Aos domingos, às 16h30m:
CLUB DO JAZZ E BOSSA

Melo Franco, 300
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apresenta
FESTIVAL DE TEATRO DE COMEDIA

RENATA FRONZI RUBENS DE FALCO RAUL DA MATTA
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a comédia
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mais fresca do ano no Teatro mais
refrigerado da Cidado

lêrçô», quartas e quintas: preço único de CrS 3 000
Reservas: 32-8531 — HOJE, AS 17H E 21H30M
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ívivia BENGUEL
Esden Powell

ERIMBAU
DOMINGO

• Guerra Pei»e
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RUY BAR BOSSA
apresenta de terça a domingo

COM TUCA E MIÈLE"
um show Miolo & Bôscoli com o conjunto de Menescal

Rua Rodolfo D.-ntas, 91-B — Copaccb.ina
Reservas: 25-0877 (até as 22 horas)

Rua Barata Ribeiro, 90 — Tel.: 36-3483 =
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As delícias das comidas do mar num
restaurante sobre as ondas. Único no
Rio. Amplo estacionamento. Menu
especial para os almoços "rápidos".

MáB
«RESTAURANTE • BAR

(iunto ao Yatch Club do Rio de Janeiro)
Fl Aberto diariamente até às 2 horas da manhã

Av. Nestor Moreira, 11 — Tel. 46-1529
** i'j
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Telefone para Ác."\Ú\Q
e faça a sua assinatura do

JORNAL DO BRASIL

0 QUE
FOTOGRAFIAS
MICROSCÓPICAS

Uma lagoa, especialmente
escavada nm Wiltshire, In-
glaterra, vem desempenhan-
do um grande papel no en-
.sino cia Biologia em escolas
e universidades.

Essa lagoa fornece uma
variedade de espécimes vi-
vos que vão desde amebas
ás rãs.

Mas esta é apenas uma
das atividades menos im-
portantes de uma firma bri-
tãnica que está produzindo
íotomicrografias originais
ern cores como meio auxiliar
no ensino da Biologia e His-
tologia em todos os níveis.
Como meio auxiliar para a
interpretação de estruturas,
conforme vistas sob o mi-
croscópio, são de valor ines-
timável no que diz respeito
ã economia de tempo.

Cada slide individual tem
que ser tão perfeito quantoíõr humanamente possível.Para tanto, torna-se essen-
ciai um local totalmente li-
vre de vibrações para tra-

Í1A rhiLU JVlulyUO
balho tão delicado como cs-
te. Esta a razão per que foi
escolhido um ambiente ru-
ral.

O trabalho da Srta. Gene
Cox, que produz as fotomi-
crografias coloridas, vem
atraindo a atenção de co-
nhecida editora, que acaba
de assinar um contrato pa-
ra a produção de um exten-
so programa de filmes edu-
cativos em oito milímetros
para o ensino da Biologia e
outras matérias.

Os filmes serão mudos, de
modo a permitir a inclusão
de vários comentários parao ensino cm diferentes ni-
veis. ¦

Parte desse trabalho vem
sendo executada com o uso
do microscópio ótico mais
avançado do mundo, ao
qual pode ser adaptada
uma câmara de cinema de
16mm. Isso permitirá a rea-
lização de filmes sobre sê-
res vivos com seu tamanho
várias vezes aumentado —
conforme visto através do
microscópio. Tais filmes
poderão, ainda, ser copia-

cios em película de Bmm
para uso em projetores dês-
se tamanho.

AUTOMÓVEL IMPERIAL
— {/ria das maiores novi-
dades da indústria automo-
bilísticu do Japão é o Piin-
ce Hoyal, destinado espe-
cialmente ao Imperador.
Trata-se do primeiro car-
ro fabricado no pais parauso da Família Imperial, t;
uma Umusine de larga di-
mensão com assento para
oilo pessoas.

O modelo exibido na mos-
ira da capital japonesa é
idêntico ao que será entre-
gtte, no próximo ano, à
Agência da Casa Imperial.
Os visitantes ao Salão pas-maram-se com o tamanho
Incomum do veiculo impe-
rial, que tem 6,155 metros
de comprimento total, 2,1
metros de largura, altura de
1,77 metros e um peso de
.V.2 toneladas. Seu motor de
6,373 cc. tem oito cilindros
e é do tipo em V. Possui o
auto imperial instrumentos
especiais que permitirão o
transporte lento do Impe-

rador entre as multidões,
sem o risco de super aqueci-
mento do moior.

PORTUGAL — TURISMO
60 — Espanhóis, ingleses o
norte-americanos foram ns
estrangeiros que mais pro-curaram Portugal durante oano de 19GG, que viu um
gra n d e incremento do
número de turistas, a tal
ponto que até os apátridas
foram em maior número:
1 78!) contra 1540 no ano
anterior.

Do teta] dè 1930 000 tu-
ristas recebidos em 1966 osespanhóis contribuíram com
fiôü mil, os ingleses com
253 mil e os norte-america-
nos cem 224 500. o que tra-
duz percentagens de au-
mento relativamente a 1065
de respectivamente, 412%
15,3%, 21,4%.

Todavia, n percentagem
mais impressionante caba
ao Brasil, na medida que,náo sendo o Pais a ter
enviado um maior número
Aq turistas (43 187), atinge
is 96,9%, já que em 1965 ha-

viam visitado Portugal ape-
nas 24 467 brasileiros.
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ESPECIAL PARA CRIANÇAS

A novidade vem <h> Paris e jo! apresentada nn segundo sltow de reboquei: internacionais noAeroporto ile l.r llourpei. Construído em escala, este reboque (joto) vai operar em um circuitoespecial em temo daquele aeroporto, pura passeios destinados às crianças — puru descansodos papais e pura aliviar o atraso dos aviões. Igualzinho ao do papai, irs crianças andarãoem mini-carros trultmduais, puxados por um reboque que queimurá gasolina "de. verdade"
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LAGOA
D51IVTE IN*
27-3589

Informa seus horários:

DIARIAMENTE:
8,30 e 10,30 hr.*.

SÁBADOS:
Sessão especial
a meia noite e meia

SESSÃO (fal$£ .*
Sábados e Domingos
às 6,30 hrs.

HOJE:

fissão Secreta
era Veneza

SESSÃO @$$'0$
de Sábado e Domingo:

Fesüvsí Tom e
l Jeíry
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ntúrio de longo metragem de Arnaldo Jabor. já tem sua exibição
linzena dc abril. Traz um excelente cartão dc visitas: dois prêmios

"OPINIÃO PÚBLICA", doei
programada para a primeira quinzena uc uurti. i ruz um excelente carlao de visitas: ilois prêmiosconquistados antes de seu lançamento comerclnl (na Segunda Semana do Cinema flrusileiro emBrasília e no Festival dc Viiia dei Mur) e o sucesso de bilheteria em sua exibição de. um só diana Semana do Filme Brasileiro de Salvador. Mas a melhor apresentação dc Opinião Pública <*. semduvida, o primeiro jilme de Arnaldo Jabor. o curta-metragem O Circo. Em séu primeiro filme delonga metragem Jabor volta a fazer uma pesquisa através do cinema direto. Opinião Ptiblictl é umn
pesquisa sociológica da classe média. Seu sucesso eslá garantido, segunda os que já tiveram oportuni-

dade de o ussitir em Brasília ou em Salvador.
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TEATRO 1MXJNICIPAI-»
Sábado, dia 18, às 20,45 horas

ALLET
ARTHUR. MITCHELL e GLÓRIA CONTRERAS

com a

COMPANHIA NACIONAL DE BALLET
Orquestra do Teatro Municipal

Regente: Nelson Nilo Hack
Trata-se da primeira Companhia de Bailados pertencente à Adminis-
tração Federal, ostentando categoria de alto nível, graças aos excelentes

elementos nacionais e à técnica primorosa dos artistas convidados."
(D'OR - Diário de Notícias — 10.3.67)

ingressos à venda na Bilheteria do Teatro Municipal, aos seguintes preços:
Frizas e Camarotes: NCr$ 36,00 — Poltronas e Balcões Nobres: NCr$ 6,00

- Balcões Simples: NCr$ 4,00 — Galerias: NCr$ 2,00.
Em vesperal: domingo, dia 19, às 16 horas, aos mesmos preços.. (P
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jornai cio Brasu, quinta-feira, 16-3-67, Cart.

Panorama

do teatro
9 gue lia para ver

"EU CHEGO LÁ" PARA
CRÍTICA — O elenco do
show-peça que está em car-
taz, há uma semana, no
Teatro de Arena da Guana-
bara, intitulado Eu Chego
Lá, convida a critica para a
sessão desta noite. O show,
cujo testo é de autoria do
Luciano Zajd, tem direção
de Renato Pupo — recém-
formado pelo Conservatório
Nacional de Teatro —, tli-
reção musical de Abdias Fi-
lho, e interpretação de João
do Vale, Marinês, Silvio
Aleixo e Maria Luisa Noro-
nha, que desempenham,
respectivamente, os perso-
nagens que se chamam Nes-
tor Quebracocc-s, Isaltina
Territória, Marcelino Ta-
manduá e Dorotéia Intriga.
As músicas são de autoria
de João do Vale, quer sòzi-
nho quer de parceria com
Abel Silva, Gilberto Gil,
•Sérgio Ricardo, Jacobina e
Osvaldo Eurico. O espeta-
culo vem sendo apresentado
diariamente às 21h30;n, e
em vesperais às quintas-
feiras (17h), sábados c do-
mingos (18h). O ingresso
normal custa três cruzeiros
novos, e o preço oara estu-
dantes é de dois cruzeiros
novos.

"KNACK" EM PORTU*
GAL — O Knack, a Bossa
da Conquista, a comédia ác
Ann Aillicoe que o Grupo
Decisãss montou aqui no uno
passado, está sendo ensaia-
da em Lisboa. A tradução
cie Bárbara Heliodora feita
para a produção carioca es-
tá sendo usada pelo eienco
lisboeta.

"MR. SLOANE", SÁBADO
— O Versátil Mr. Sloane, de
Joe Orton, cuja estréia, no
Teatro Gláucio Gil, vinha
sendo anunciada para hoje,
tem o seu lançamento ago-
ra programado para depois
de amanhã, em duas ses-
sões, a primeira das quais —
presumivelmente em benefi-
cio de uma organização de
caridade — já está com sua
lotação esgotada. O Versa-
iil Mr. Sloane teve a sua es-
iréia off-Broadway sábado
passado, no Teatro Nacio-
nal de Brasília, onde con-
tinua sendo apresentado até
hoje. Maria Fernanda, Pau-
lo Padilha, Adriano Reis e
Delorges Caminha compõem
o elenco do espetáculo, que
íoi dirigido por Carlos Kroe-
ber e tem cenário e figuri-
nos de Pernambuco de Oli-
veira.

ANCHIETA, EDIÇÃO DE
BOLSO — As Edições de Ou-
ro acabam de lançar, na sua
coleção Clássicos Brasileiros,
uma obra que merecia am-
piamente ser publicada: O
Auto ile São Lourenço, do
padre José de Anchieta, em
tradução e adaptação livre
tíe Valmir Aiala. (Dos 1 4_i
versos da obra original, 807
estavam, escritos em tupi,
595 em espanhol, 1 em gua-
rani e 40 em português). O
livro tem ainda uma apre-
sentação e uma introdução
tíe Valmir Aiala e um pre-
fávio de Leodegárío A. dc.
Azevedo Filho, além de uma
interessante documentação
fotográfica. É uma pena quc.
ii adaptação de Valmir Aia-
Ux, que foi feita especial-
mente para uma encenação
programada pelo Teatro Na-
cional de Comédia há dois
a nos, não tivesse po-
úido enfrentar, até agora, o
teste do palco. Talvez ago-
ra, que o texto eslá publl-
cado, seja mais fácil inte-
ressar um grupo experimen-
tal na obra de Anchieta;
rieste Anchieta. que, segun-
tío as palavras do adapta-
tíor, "... foi poeta brasileiro
e nacional — escreveu no
Brasil, em função dos pro-
blemas brasileiros, codificou
a lingua do nosso selvagem,
poetou nesta língua; escre-
veu para ensinar o trabalho,
a ordem, a fidelidade ao
colonizador, a colaboração.
o repúdio ao vício que cor-
rói o progresso. Sacrificou
assim seu estro à lição ur-
gente e pesada de. levantar
as primeiras fortalezas de fé
e consciência nacional."

ALMOÇO PARA ROUS-
SIN — O famoso autor
francês André Roussin, au-
tor de La Petite Hutte, Bo-
bosse, La Mamma, Nina, La
Voyttnte, Les Oeufs de VAu-
truche, c de tantas outras
comédias de sucesso, chega-
rá ao Rio sábado de manhã,
participando da excursão
promovida pelo Club Medi-
terrannée a bordo do navio
Louis Lumière, e prosseguirá
sua viagem, rumo ao Sul, na
tarde do domingo. O De-
partamento de Imprensa e
Relações Públicas da Air
France homenageará o visi-
tante com um almoço, a ser
realizado domingo no res-
taurante Le Relais, quando
Roussin será apresentado a
representantes da classe
teatral carioca. Na mesma
oportunidade, a Air France
homenageará também o pin-
tor Serge Ivanoff e o baila-
rino José Torres, que via-
jam juntos com Roussin pe-
io S.S. Louis Lumière.

CINEMA

ESTRÉIAS
ANJOS REUELDE5 (Th. Trsubl.
wiih Angel»), dc Ida Lupino. A
excelenle atriz volta à direção
com . responsabilidade de ferer
a freira Rosalind Russel! donvsli-
car íi rebelde Hoyley Mills. Com
June Harding, Binnie Barnes. Da-
seado numa novela de Jane Tra-
hey. Colorido.' São luii: 13h20m

I5h30m - !7hJ0m - 19h50nl
22h. Sanla Alito: MhSOm -

17n -- I9hl0m - 21h20m. [Livrei.

SENHOR DOS NAVEGANTES (Brí
sileiro!, de Aloísio T. de Carva-
valho. Drama em cores, aprovei-
tando a tradição folclórica baiana.
Com Gessi Gesse, Antônio Sam-
paio, Din.i 5*ker, Fred Chakler.
Odeon, Rian, Miramar: ]4h — lóii

I8h - 20h -¦ 22h e Tijuci:
15h - 17h - 19h -- 21h. (18
onos).

REAPRESENTAÇOES
MISSÃO SECRETA EM VENEZA

ÍTha Vtinetian Affair), de Jcrry
liicrpe. A aventura não sai da
rotina: os chineses .'5o or viioes.
Com fíoboít Vriuçjhn, Elke Som-
m«r, K.irl Bobem, Boris Kôrblí.
Cores. Metro-Cop a cabina, M«itro-
TÍjjcb, Palha, Pa*, A=toca, Par*-
torlos c Maná: 13h30m ~ I5h
.10.11 - 17h50m - Mil -- 22hlOni.
P r t h é _ partir de Mh20m o
Cine lagoa Drivn-ln: 20h30m e
22h30m. Ao» sábados sessão à

DUELO DE TI1A5 (TÍio last Trans
Í,-oqi Guri Hill), de John Slurgea.
Woslern em cores. Com Kirk Dou-

olas, Anihony Quinn, Oroly Jo-
ne» e E.tI Holiiman. Colorido. -~

Royal, Kelly, Bruni-Bot.il o go. Mel-
Io. (M onos).

OS GRANDES CAMINHOS Um
Grandei Chomins), de Chrislion
Marquand. Embora "frio e uni
pouco arrastado, tem certo inte-
rèsso ésse filme íle estreia do nior
Marquand como diretor, sob a
vigilância de Vadrm, responsável

pela produção. Drama baseado em
um romance de Jean Giono. cni
core;. Com Robcrí Hossein, Re-
nato Salvatori, Anouk Aimóe. Ca-

pito No, Copacaban* e Améri rs:

14h - lóh - I6h -- 20h - 22ii.

(18 anos).

AS PISTOLAS NÃO DISCUTEM (la
Pistolft Non Diiculono), de Míkfi
Perkíns. WesMrn europeu em co-

produção, Com Rod Cameron,
Dick Palmer, Angel Aranda, Vivi
Bach. R»x: I5h - 17h - 19h -

21h. Roxy, Loblon, Carioca: ]4h
- 16h - I8h - 20h - 22h. Bo-
lafogo de 4.* a <,."¦¦ 17» - lVh.
Sábado: lóh - 17li - 19h, Odoon

(Niterói1. (14 tmoa) .

AS CRIADAS - Da Jean Genêt.
Duo; criados que temam, dentro
de um clima tráyico-pcético, li-
bertar-sa do domínio da patroa.
Dir. de Martlm Gonçalves, Com
Hélio Ari, Érico de Freitas c
Labanca. Bolso, Rue Jangadei-
ros, 28-A (27-3122): 22h; «áb„
20h30m e 22h30m. Vesp. 5.°, 17li
e dom., 18h.

RÂSTÒ ATRÁS - Peça do JorG*

Andrade premiada no recente con*
cur3o do SNT. Urn homem mer-

gulha no passado para compreen-
der melhor o presente e saber

preparar-se para o futuro. Ur.d

das mais sérias tentativas do nova
dramaturgia brasileira, numa mon-
tagem ele grande força « ímagi-
nação. —' Direção de Gianni
Ralto. Com Leonardo Vilar, Re-
nato Machado, Iracema rie Alen-
car, Isabel Teresa, Isabôl Ribeiro
e grande elenco. 7NC. Av. Rio

Branco, 179. (22-0367). - 2lh
Vesp. dom., 18h. Ati 15 de
maio.

FAMHIA ATÍ CERTO PONTO -

Comédia (anteriormente apresen-
tada sob o titulo Família Pouco
Família), de Gerald Savory, adap-
t.icSo cie Msrc-Gilbert Sauvolca,

MÚSICA E RÁDIO
COMPANHIA NACIONAL DE BAL

IET — Bailados de Krieger, Strt-
winsky, Bach c Webern, reg. N.

N. Hack. Municipal, sáb., 20h45m
*e 

dom., lóh.

ORQUESTRA DE CÂMARA DO
CHILE — Concerto apresen tando
Albinonl, Telemann, Vivaldi, Bach,
Mczar! — ABC Pró-Arl» — Muni-
cipal, dia 27, às 21h.

ORQUESTRA DO MUNICIPAL-
Reg. Mário Tavares; vio*. Oscer
Borgerth — Municipal, dia 31, às
21 horas.

O.S.B. — I Concérlo de Assir.,.
\ví3 _ Reg. Karabtchewsky. So-

ARTES-PLASTICAS
COLETIVA - Obras do acervo -

Galeria Boníno — Rua Barata Ri-
beiro, 578. Diariamente das 10 às
12 e das 16 às 22 horas — Fe-
chada aos domingos.

ACERVO — Aldemlr Martins, Da
Costa, Krajcberg, Guionard e ou-
tros — Galeri* Módulo — Rua
Bolívar n.° 21-A.

COLETIVA - Pintores primilivol
brasileiros. — Vernon — Avenida
Atlântica n." 2 364-A.

COLETIVA - Pintura - Galeria
Davon — Avenida Copacabana,
1 133, loia 12. — Diariamente,
das 18h <il 24h.

BIBLIOTECAS
BIBLIOTECA CASTRO ALVES -
Avenida Treze de Maio, 23-D —
Ttl. 52-V365. Horário: 12 _ 18
hora*. Fechada aoi sábados.

BIBLIOTECA POPULAR DA P«.
NHA - Rua Uranos n.° 1 326 -

(30*6713). - Horário: 12 is 18
horas. Fechada aos sábados.

BIBLIOTECA NACIONAL - Av>.
nids Rio Branco n.° 219 (22*0821)
— Horário: 10 is 22 horas. Para

o salão de leitura exlge-ti cir-

IA MANURAGOLA (la Mandrago-
la), italiano de Alberto Latiuada.
A comediu do Maquia vel cm uni
filme bem conduzido por Lattua-

da. Produçím tm còr ei copiada
em prêto-e-branco. Com Rcsana
Schiafíino, Philippe Le Roy, Totó,
Jean-Claude Brialy. Condor Copa-
t.ib-ina: Mb - lóh - 18h - 20h
c 22h. (13 unos.}.

TRÊS HORAS PARA MATAP. (Threo
Hours to Kill), weitnrn ajsistfvel.
Com Dona Andrews « Donna
Reed. Império: |4ti — 15h40m —

17h20m -- 19h - SOh.tOrn -

22h20m. (14 anos).

SIÍPERSEVEN - AGENTE PARA
MATAR (Supersovon Chíama Cai*
ro), dc Umberto Lenzi. Avenl ura
italiana, baseado no livro de H.
Humberti. Com Andrew Ray, Dia-
na de Sanlis, Antony Grandwell,
Rosalba Neri. Eastmancolor. íii-
viera: 1-th - lóh - IBh - 20h -

22h. Plaia (a partir de 10 horas
da manhã), Olinda, Mascote.

DO BRASIL PARA O MUNDO, de
Jean fAnnzon. Documentário em
c^res sobre a viagem do Presi-
ciente Costa e SÜva à Europa,
Ásia, Estados Unido*. Cast man-
culor. Bruni-FlDmonyo e Coral: ]4n
l^MOm - I7h20m - 19h - 20!*
40m — 22h20m. Flórida, Impera-
lor. (Livre).

PAIXÃO DESTRUIDORA, japonês,
de Helnosuke Gosho. Drama cm
córer-, com Fujiko Yamamoto e
Mariko Okada. Alaska, a pariir
das 1-í horai até meia-noite. (14
tnos).

TEATRO E "SHOW"

UM AMOR SUSPICAZ - Comídia
de Eill Manhofí. Uma moça í.'j

vida fácil invade o apartamento
de um rapaz metido a Intolecíual.
Oir. cie Mourice Vaneau. Corn

lona Magalhães e Carlos Alberto.
- Copacabana, Av. Copacabana,
327 (57-1BIS, R. Teatro). 21h30m
sáb. 20h o 22hl5m; vesp., quintj*
feira, lóh e domingo, 17h.

OH, QUE DEIÍCIA~DE"GUERRÀ 
"-

A\t,sic.il de Charles Chilton e

Joan Littlesvood: Primeira Guerra
Mundial vi;ta corn bom humor.

Efpeitáculo original de rara ale«

çjria e viMÜdado. Dir. de Adi-
mar Guerra {melhor diretor do
19ó6 em Sao Paulo com ôste ti-

petácuJo). Com Napoleão fAonlt
Freire, Eva Vilma, Célia Binr, Ro-

sita Tomás Lopas, Helena Inês,
Mauro Mendonça, ítalo Rosm fl
outros. — Ginástico. Av. Graça
Aranha, 187 (.1**4521), 21hl5*n;
iáb„ 20h t 22h30m; vesp., 5a.,

17h e dom., 15h.

ADEUS ÀS ILUSÕES (The Sand-

pipnt), do Vincent Minnelli. Ape-
sar das concessões, um filme in-
conformista, (ntegro. Com Eliza-
beth Taylor, Richard Burton, Eva
Marie Saint. Colorido. Rkamar:
13h30m — 15h40m - 17h50m —

20h c 22h10m. (18 anos;.

O BEIJO (Brasileiro), de Flávio
Tambellini. Vulnerado por falta3

graves, mns um filme digno e

(de longe) a mais cinematográfica
adaptação de Nelson Rodrigues.
Baseado na peça O Boijo no As-
falto. Com Reginaldo Farias, Mel-
!y Martins, Jorge Doria, Norma
Blum c outros, Paissandu; de 2.a
a ó.»*feira. IBh - 201*1 - 22h.
Sábado, domingo e feriado a par-
tir das 14 hora!. (18 anos).

A PEQUENA LOJA DA RUA
PRINCIPA1 (Obchoii na Korse),
ds Jan Kadar t Elmer Klás, Su-

perior n O Anjo da Moita (dos
mesmos autores;, ésse filme, pro-
miado com o Oscar e no Festival
de Nova Iorque, conta com ex-
traordinária humanidade, uma his-
tnr ia ambientada na Eslováquia
aob tutela de Hitler. Com grandes
atuaçõei de Ida Kaminska e Josof
Kroner. Alvorada:. (1*1 nnos).

CONTINUAÇÕES
O TÚMULO SINISTRO (Tho Tomb
of ligoia), de Roger Cor man.

Dir. de Antônio dc Cabot Com
Renata Fronzi, Rubens de Faíco
e outros. Serr;;dor. Rua Sen.
Dínl.s. 13 (32-9531); 21h30m;
_,h., 20h o 22h30m; Vesp. Sa...

lóh e dom., 17h.

ARENA COMTA ZUMBI - Conlé-
dia histórlco-musícal de G. Guar-
nieri e A. Boal, músico de Edu

Lobo. Apresentação cio Grupo de

Ação. Dir. de Milton Gonçalves.
Com Jorqe Coutinho, Ester Mel-

lingtr, Procópio Mariano, Maria
Aparecida, Haroldo de Oliveira e

Carlos Negíeíroí. Carioca, Rua

Sen. VerBu"eiro n. 23B (25*66091.
21h3dm. Sábado: 20h •: 22hi

Vesp. 5a., 17h e dom., 1B ll.

DE~BRECHT A STANISLAW PON-

TE PRETA - Original espetículo
cem uma inteligente encenação de

A Excor.io • i Rorjra, de Brcchl,
tia primeira parte, c com poe-
mas de Brecht e divertidos cròni-

cas de Sf-rgio Porto na segunda.
Dir. de Antônio Pedro. Com Ca-

mlla Amado, Jaime Barcelos. Wll-

ton Carneiro e Aldo do Míio.

Inauguração do Mini-Toatro, Rua

Figueiredo Magalhios, 286 (tel.
57-6651). 22h; sáb., 20h e 22h30m
vesp. dom., 18 horas.

O HOMEM DO PRINCIPIO AO
FIM - Volta da bela seleção de

textos de A\iler Fernandes, num

espetáculo freqüentemente como-
vente, imensamente valorizado por
um esplêndido desempenho de

Fernanda Montenosro. Dir. de Fer-
riando Torres. Com Fernanda Mnn-

tenegro, Sérgio Briio, Fernando
Torres e o Quarteto C04. Santa
Ros». Rua Vise. Piraiá, 22 (Tel.
J7-8641). - 21h 30m c íábs.

I8h/20h30m e 22h30m, dom.
vesp. 18h 9 quinta às lóh. Até
dia 26.

MULHER 0 KM - de Edgard G.

Alves. Com André Villon, Days»

lucidi, Agnes Fontoura, Ayrton

Valadáo o Luís Carlos de Morais
— Rival, Rua Alvaro Alvim, 33/37

(22-2721), 2lh; sáb. 20h e 22h;

vesp. 5a. e dom., 16 horas.

QUATRO NUM QUARTO - Como-

dia de V. Katalev sóbrü proble-
mas da juventude. Prcd. do Tea-

1ro Oficina. Dir. do José Celso

lista Klein — Municipal, dia I dt
abril às 16h30m.

COMEMORAÇÃO CORAL-SINFÓ-
NICA DE PE. JOSÉ MAURÍCIO

Associação Canto Coral — OSB
Maestro Kariibtchewsky — Sala

Cecília Meireles, dia 15 de abril,

às 21 horas.

Güíro essalto à obrn de Por
(o conto ligei«) produzido e
dirigido pelo especialista Corman.
Com Vincent Price, Elizabeth
Shepherd, John Westbrook. Côrtís.
Roís [Anchieta;. (!fl anos.1.

JOGO PERIGOSO" IJu.go Poliyro-
»o). df Arturo Ripslein e f.
Eichorn (1.° episódio, cômico r\_
intenção), e Luis Alcoriza \ten-
tattva tic comédia negra, sem
cliimi — seu undo episódio ec|ui-
valendo a um media-metragem),
ProduçSo mexicana filmada no
Brasil. Com Silvia Pinai, Leonar-
cio Vilar, Eva Vilma, Milton
Rodrigues, JuÜsíü, Leila Diniz, ¦

Palicio: I4h - I6h - I8h -- lOii
- 22. Edon: 17ll - 19h -21 ll.
Caxiiti, Icarai (Niterói): de -í.'1 »
6.": 19h e 21 h. Coliseu, Glória,
O. Podro e Irajá, de 4." ,1 ó.*'1:
17h, leli-IOm e 20h20m. Sábado
e domingo: 1 -th - 15M0m
)7h20m - 19h - 20lijl0m. (18
fl.Oí).

TÓOAS' AS MULHERES DO KUN.
DO, rie Domingos de Oliveira.
A primeira comédia do cinema
brasileiro com personagens au-
ténticos: revelação de um jovem
eu reler, estréia (cinematográfica)
de uma atriz, Leila Diniz, de gran-
dai possibilidades. Também um
fiíme cie hom clima c.irioca ¦*

numerosos charmes femininos (Jo-
«na Fornm, Isabel Ribeiro, Vera
Viana, Irmã Alvarez e muitas ou-
tros). ópiua: 1-t'n — 15h40m —

17h20m -• I9h - '20h.t0m -

22h20m. Caruso-Copacabana, Paris-
Palace, Bruní-Saeni Pnría, Druni-
Móier, Fostíval, Brítãnia, Druni-
Podado, Rosário (Ramos), Alfa

(Madureira), Malildo (Bangu), Bru-
ni-Copacabana, Rio-PáUce.

ADEUS" GRINGO (Adiou Gringo),
de George Finley. Wosforn eu-
ropeu. Com Giuur.no Gemmâ,
Evelyn Stewart, Peter Cross. Cô-
res. Coral: l*th - lóh - 18h -

20h — 22íi; Bruni-lpanema, Sao
Pedro (Penha), Regência (Casca-
dura), São Bonto (Niterói), Art-
Palácio Tijuca, Art-Palácio Méier,
Art-Palácio Copacabana: 14h
16h - I8h - 20h - 22h. (18
anos).

007 CONTRA Ã CHANTAGEM
ATÔMICA (Thunrierb.*ill), de Ta-
rrnce Young. O quarto filme da
série James Bond, reabililando-o
do paãso meio em falso que fcí
007 Contra Goldfinger. Um bom
espetáculo no gênero. Na íi>
ta contra o arquieriminoso Ariot-
ío Celi, 007 (Sean Connery) tem
heras da r&zteiv com Claudine
Auger, Luciane Paluxzi, Martine
Beswick, Molfy Peters. Corei. —
Veneia: Uh - lóhSOnl - 19h-
21h30ni. (18 anos}.

DOUTOR JIVAGO (Doctot Jivago),
de David Lean. Superprodução ba-

Marlin»; Correia. Com Ítala Nan-
di, Renato Borghi, Dirce Migliac-
cie, Fernando Peixoto, Francisco
Martins e Etty Fraser. Mniscti cío
France. Av. Pres. Antônio Antò-
nio Carlos, 58 (52-34561, 21hl5m;
__, 20li e 22hl5m; vesp. 5a„
17h, e dom., I8h.

DISCOTECA PÚBLICA DO ESTA.

DO DA GUANABARA — Musica

erudito, /berta das 9 ás 19 ho-

rns. Avenida Alm. Barroso n.°

81 — 7.° andar. Filmes: sextas-

(eiras, á> 17 horas.

GRAVURAS É DESENHOS - Da
Portinari, Inge Roester, Frank
Schacfer, V/arter Merques e ou-
tros. — Galaria Giro — Francis-
co Sá, 35, 1/ 1201.

DESENHOS INFANTIS - Deso-
nhos e pinturas dos alunos das
escolas primárias da Guanabara

Museu Nacional d» Belas-Aríes
Avenida Rio Branco.

ACERVO - Dianira, Milton Da
Costa, Pancetti, Di Cavalcanti,
Anita Maifdtti, Portinari, Pierrir.a
Checcacci, Antônio Maia, A. Bi-
chels, Holmes Neves e outros —

Varanda — Rua Xavier da SU-
veira, 59. — Hor.: das 8 às 22 h,

(So de comuJta. Informações na
portaria.

BIBLIOTECA POPULAR DE BOTA-
ÍOGO — Rua Farani n." 3-3. —

(26-2443) - Horário 8h30m ái 21
horas. Fechada aos sábados.

BIBLIOTECA POPULAR DA GA-
VEA - Prasa Santos Dumont. 160
- (27-78M). Horário: 8 «l 20
heras. Fechada ces sábados.

BIBLIOTECA ESTADUAL - Avenl-
üa Presidente Vargas, I 621 (tel.

REVISTAS
ELLA'S 1 OUTRAS D05SAS -

revista com texto p direção da
David Conde e Gilberlo Brea.
Coni Néüa P^üla e outros. Mi-

guel lemos, Rua Miguel Lemos,
51 (47-7453); 21H30m.

DF COSTA A COISA VAI - Pe-
vi-la de Cole e Silva Filho. Car-
Io. Gomes, Rua Podro. I, 2. (Tol.
22-7581); diariamente, I7h30m,
20h e 22h, 2.a-feira — Bonocis d*
Mini-Saia, espetáculo de travesti,
escrito e dirigido por Jean-Jac-

ques.

MUSICAIS

João tio Vule, Eu. Clicpo Lã

EU CHEGO LÁ - Musical, apre-
sentação do çjrupo Levante. Cem
João do Vale, Maripès, Sílvio
Aleixo, Mr,ria Luisa Noronha. —
Arona da GB — Largo da Cario-
ca, esq. da Av. Chile. (52-3550!.
21 h; vesp. sáb., e dom. ]8h. e
Sa., 17h.

RÁDIO

RÁDIO JB
JB Informa - !7h30m, I2h30m,
18h30m, 21h30m.

Repórter JB - 8h30m, 9h30m,
10h30m, llh30m, I4h30m, 15h30m
|7h30m, 20h30m, 23h30m, 0h30m.
Informativo Agrícola — óh30nv

diariamente.

Música Também é Noticia — das
lOh às lóh de hora em hora.

Marca do Sucesso — 12h25m,
18h25m, 2ih25m, diariamente.

sábado alé às 13h. Fechada aos
domingos.

ACERVO — Anna Bela Gciçjer,
Anne letycia, Antônio Maia, Do-
menito Lazzarini e outros — Mo-
rada - Av. Atsulfo de Paiva,
23-B.

ACERVO — Artistas brasileiro» —

Pinturas, gravuras, desenhos «
tapeçaria. Galeria Gomini — Av.
Copacabana, 335-A (57-0188). -

Aberta diariamente dai 15 às 22
hom, exceto aos domingos.

ANTÔNIO MANUEL e DÉCIOGER-
HARD - Desenhos.e colagens —
Galeria G-4 — Rua Dias ds Rocha
n.o :., Copacabana (37 6338!. De
segunda a sexta, de 14 as 21h30m

430333). Horário: 8 5; 20 horas
— Fechada aos sábados.

BIBLIOTECA^ POPULAR DO~~RIO
COMPRIDO - Rua Haddock Ldbo
n» 163 - Telefone: 23-5178. -
Horário: 12 às 21 horas. Fechada
aos sábados.

içada no romance de Sorii Pas-
lernak. Com Ornar Sharif, Julia
Christio, Geraldine Chaplln. Có-
res. Vitóri.: 14h - 17h30m —
2 lli. (16 anos;.

Ó 
"GRANDE " 

GOLPE DOS SETE
HOMENS DE OURO (II Gr_n.l«
Colpo de! 7 Uomini d'Oro}, de
Marco Vkririo. Segunda aventura
da quadrilha comandada pur Phí-
lippe Leroy, Com Rossnna Pa-
desta, Gastonc Moschín, Gabriel-
ti! Tinfi. Cores. Exclusivamente no
Condor-Larpo ds M«diado: 1 A'n
—lóh - 18h - 20h - 22h. (14

O COLT t A MINHA LEI (Prod.
italiana), cie At ílracliey. Westnrn,
com Anthony Clark e Lucy Gilly.
Cures. Paraíso e Rio Branco. (14
ano-,).

À SOWSrtA DE UM REVÓLVER

(AlCombtn di un_ Coll;, de Gian-
ni Grirnaldl, Woslern italinno.
Com Stephcn Forsyth, Anne Slier-
man. Córer. São João (Meriti}. (14
ano*;.

VIAGEM AO MUMOO DOS PRA.
Zd.íS. {C.Tiuoni nel Mondo), do
Víitorio Saia. Füme-show. Cem
Dean Martin, Gilbert Bécaud, Pep-

pino di Capri, Julietts G?oco, Ge-
orrjei Ulmer, Marpessa Dawn. Cò-
res. Rivoli, Paraíso (21 anos),

VIAGEM FANTÁSTICA (Fantastic
Voyago), de Richard Fleischer.
Uma e-nuipe de médicos niiniatu-
rimdos viaja pelo corpo de um
cientista, com objetivo cirúrgico.
Com Stephen Boyd, Raquel Welcb»
Edmond 0'Brien, Donald Pleosan-
ce, William Redfie'd, Artiiur
Kennedy, Cores. São José, Poli-
toam,: 15h I7h - 19h -- 21h.

(10 anos).

A DESFORRA, de Gino Pa!rr*iss-
no. Melodrama brasileiro. Meio-
drama de juventude transviada, a
um passo da pornografia decla-
rada, Com Jacquelinc Myrna, isa-
bel Crisrina (Guy Lupe), Mara dl
Cario, Rildo Gonçalves e Tarcí-
sio Meira. Petrópolis, Pai, Var
lobo de 2.a a 6.-': 17h - 18h40*n
- 20h20m. Sábado: 14ii - 151»
40m - I7h20m - 19h - 20h40m.
Vitória (Bangu): 15h - 16h40m —

18h20m - 20h - 21 hJOm. (18

NOVIÇA RE3ELDE (Tho Sound of
Music), de Robert Wise. Amável
musical cômico-sentimental, cain-
do um pouco para o piegas no
último terço. Em primeiro plano,
a vitalidade e a vo: de JuMe
Andrews. Com Christopher Plum-
mor, E eanor Parker, Richard
Haydn. Cores. Natal, da 2.a à
sábado: 17h e 20h. Domingos às
15h - 18h e 21h. (livre).

A SERPENTE (Tho Réptil»), ds
John Gil)ing. Mulher-serpente co-

ROSA DE OURO - Remontagcm
do bem sucedido espetáculo do
música popular, com Clementina
de Jesus -¦- Jovem — Praia de
Bolafogo, 522: 2lh30m; sáb., 20h
e 22h; vesp. 5a., I7h e óor.i.
IBh, Últimos dias.

A FINA FLOR DO SAMBA -

Show de música popular, orçiani-
rado por Sérgio Cabral e Tere-
«a Araçião. Com elementos das
tscolas de Samba Mangueira, lm-

perio Serrano, Portela e Salguei-
ro — Opinião — Siqueira Cam-

pos n. M3 (36-3497) - Semente
às segundas-feiras, 21 ho/as.

PRÓXIMAS ESTRÉIAS
A SA5DA7 ONDE FICA A 5AIDA?

Peça documentária rie Ferreira
Gullar, Armando Costa e Antônio
Carlos Fontoura, sobre o perigo
rif> uma nova guerra mundial. Dir.
Jcáo cias Nçvea. Com Célia Hele-
na, Oduvaldo Viana Filho, Luís
Linhares, Echio Reis e outros. —

Opinião. Estréia sábado.

O VERSÁTIL MR. SLOANE -
Comédia de Joe Orton. Dir.

de Caries Kroeber. Com Maria
Fernanda, Paulo Padilha, Adria-
no Reis e outros. Prata Gláucio
Glll. Estréia sábado.

A PENA E A LEI - Três come-
dias em um ato, de Ariano Suas-

suna. Direção de Luís Mendonça.
Com Uva Nino, Rafael de Car-
valho e Emiliano Queirós. Figu-
rines de Echio Rei.*. Teatro Jo-
vem. Estréia em abril.

A CASACA — Comédia de Zulei-
V.3 Melo. Dir. de Pernambuco cie
Oliveira. Com Jorge Paulo. Ar«n«
da Guanabara. Apenas às segun-
das-feiras. Estréia a confirmar.

BIBLIOTECA POPULAR DE COPA-
CABANA — Avenida Copacabans
n.° 702, 3.° andar. - telefone:
37-8607. Aberta até as 20 horas.

BiBUOTECA DO MINISTÉRIO DA
FAZENDA - 12.o lnc|ar _a £dl-

Ò NÕV-ÇÒ, de Martins Pena.
Produção da FDT, com a cola-
horação do SNT - Com Dulcina,

Manoel Pira, Cleber Macedo,
João Benian, Ivan Sena, Synia
Morais, Bruno Neto, Matozinho.
Dulcina. Estréia sábado de Ale-
luia, dia 25.

ÚLCERA DE OURO 
'-""Comédia

musical de Hélio Btcch, com mú-
sica de Oscar Castro Neves, So-
berto Mencscal e Edimo Krieger.

Você. t Quem Sab» - 9h, 17h,
21 h, diariamente, de 2a. o 6a.

Porgunt» ao João — de llh05m
às 12h — diariamente, de 2a. •
6a.-fe!ra.

Bolsa do Valor** — 18h45m —

diàrlameriis.

PROGRAMA PRIMEIRA CLASSE -
Hoje, às 13h05m: Sa Eu Fôr*
Rei, de Adam * Pavane, de Fauré
'Ballet Egípcio, de tuigini * Fu.

ga N.° 2 — dc Cravo Dom Tem-
prrado, de Bach * Rapsódia Ro-
mana N.' 1 «m Ré Maior, Opus
II, de Enesco * Prelúdio N.° 5,

df: Rachmaninoff * Dança Múnga-
ra N.° 4, de Brahms.

STELA VIEIRA FERREIRA - Aqua-
re!;:t — Silio do Ministério da

Educa ;áo,

PINTORES ATUAIS - Cybele Ve-
ra Kanica, Vera Meneses, Vera

Rollman, Zclia Wtber, Georgete

e outros. Casa Grands Arquitetu-

ra e Decoração — Rua Gen. Poli-

doro, 53, Botafogo - (24-4008).

VLADIMIR KOWANKÕj - PintJras"
- Galeria Ccndor - Churrascaria

Gaúclia - Roa das Laranjeiras,

n.» 114.

rS^MÕ^ArS - Pintura - Saint-
Germain, Barata Ribeiro, ^118,
¦ ala 109.

C~ÉClLIA ARRAES - Pintura -

Associação Atlética Banto do

fido do M. F. - Tel. 22-3168. -

Horário: 10 às 17h30m. Fechada

aos sábados. Especializada em Dl-

rei io, Economia e Finanças,

BIBLIOTECA DO MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO E CULTURA - Espe-
c^lizada em Educação. Cultura a
Arte. Horário: diariamente da*
llh is I8h. - Rua da Imprensa
n.o 16, 4.° andar.

Bir.LIOTECA DA CASA DE RUI
BARBOSA — Especializada em Dl-

reilo. Filologia, Literatura, Hia-

mete crimet cjut desnorteiam t
Polícia. — Prod. inglês,!, com
Noel Wilman, Ray Barrette, Jen-
nifer Daniel. Capitólio (Petrópolis)

(15 anos) .

UMA LOURINHA ADORÁVEL (Bil~
lioj, de Dnn V/eiss. Comédia rnu-
licai. Com Patty Duke, Jim Backus,
Jane C-reer, Warren Berlinyer. Có-
res. Cascadurs, r ariano: 14h50m

I6)i30m -- IBhlOm - 19h50m
21h30m. Gunnabnra: de A.A a

<,.•"¦: I7h30m - I9hl0m - 20h50m.
Sábado: I4h50m - 16li30m -
IBblOm - 19h50m - 21h30m.
Maririd: cia •!.•> a b.'-. )9hl5m e
20h55m. Sáhado: I4h50m - lóh
30m *- IBhlOm - I9h50m -
2!!i30m. leopoldina. (Livre).

O PERIGO t MINHA MISSÃO (I
Doei in Dangar), de Walter Grau-
man. O canastrão Roberr Goulet
é espião infiltrado ns Gestapo,
nesse filme ambientado na Se-
gunda Guerra Mundial. Com Chris-
"tine Carrère, Hor;t Frank. Cores.
Contrai. (18 anos).

O REVÓLVER í MINHA LEI, wosl-
em americano. Com Ro-ry Calhcun
e Rod Cameron. Colorido. Palácio*
Higienópolis. [14 anesj.

ESPECIAIS
SESSÕES PASSATEMPO - Atua-
lidada, desenhos, filmes cultu-
rais, comédias, documentado?.
Sessões contínuas desde as '0
da manhã. Cino Hora {EdÜído
Avenida Centrai, subsolo), ^c»
domingoi e í*riadc:, e>.cluilva«
mente programas Inf ati ti?.

Ingrid üergmun, Europa 51

EUROPA 51, oe Roberto Rosseííi-
ni. Um filme de transição na
carreira de Rossellini. Cem exce-
lente participação de Incjrid Eerg-
man, ao lado de Alexander Knsx,
Giuliefta Masina, Ettore Giannini.
Musou da Imagom a do Som, ató
domingo, em sessões contínuas.

Dir. de Léo JusI. Cem Flávio Ml-

glacdo, Cláudio C.ívilcânti, Ro*

sana Ghessa e outroa. Santa

Rosj. Estréia ern abril.

aSHOWn

OS 3 DE PORTUGAL - «• Maria

Joíó Vilar — lísboa * Noi*

ta — Rua Cinco de Julho _.•

305. Tel.: 36*4453 — Show com

Maria José Vilar e Florência Ro-

driçiues — Dir. d* Joaquim Sa-

raiva, as 21h30m e 22h30m

- Couvarl - NCrS 2,50 - Fe-

chado às quartas-feiras.

ANTÔNIO MESTRE E MARIA TE-

RESA. No Fado - Show - Eua

Bs'ão de Ipanema n.° 296. Te-

lefone 36-2026 - Couvert - NCrS

2,50.

MARIA DA GRAÇA - Adaga da

ívora — Show — Com Maria da

Graça e Sebastião Robalinho —

Couvert — NCrS 1,80 — Fechado

üi segundas-feiras. — Rua Santa

Clara n.° 292 - Tel. 37-4210.

EL COR0OBES ^"Slicw de~»

po-go de meia em meia hora. —

Rua Miguel Lemos, antigo San

Sobastián Bar — Consumação

NCrS 6,40.

PANTERAS A GO-GO - Show de

meia em meia hora a partir das

23 horas — Rue Beaux Arti —

Rua Rodolfo Dantas - Sem coo-

vert e con.iumaçao: NCrJ 5.

HELENA" DE LIMA - Show à

meia-noite e meia. to Candólabre.

- Couvert NCrS 8,00 - de 2a. i

sáb. Dir. de Sérçjio Vasciuer.

AS~PUS3Y,^ PUSSY," PÜSSY"."..

CATS — Texto de Sérgio Porto.

Com cirande elenco, à lh — Cou-

vert: NCrS 12. Consumação: NCri

3. - Fred's - Av. Atlântica.

RÁDIO MEC
Ò SÉCULO XX E SUA MÚSICA -

22h30m, focal^ará o compositor
Hermann Reutter e sua Paixão «m

9 Invenções. Maria Luísa Vaz

interpretará: Ceia, Cristo no Goth-

seman», A Prisão, A Flagelação,

A Coroação do Espinhos, Caminho

do Calvário, Crucificacão, Sopul.

lamento e N« Manhã da- Páscoa,

que compõem as 9 peças inspira*

das na obra da Redenção do Se-

nher. Brasiliana - 21h05m, to.

calizará hoje os compositores Er-

nesto Nazaré e Ernáni Braga.

Brasil — Av. Borges de Mede!-
ros, 819, com entrada peia Av.
Afranio de Melo Franco.

7 NOVÍSSIMOS - Pintura, gra-
vura e desenho. Alceste Tarabini,
Ângelo Hcdick, Arturo Washing-
ton, Gilles Jacquard, Ivens Oiin-
to Machado, Süoé Anler e Vera
Lúcia Alves Meneses. — Galeria
IBEU, Av, Nossa Senhora de Co-

pacabana, 690.

HEITOR DOS PRAZERES - Pintura
e JOVEM GRAVURA NACIONAL
- MAM - Av. Beira Mnr.

JOSÉ GUILHERME RIOS — Talhas,
desenhes, óleos e colagens —

M«ia Pitaca. Rua Visconde Pira-

já, 47. Praça Cen. Osório.

tíria. Ciências Sociai» • Vida •

Obras de Rui Barbosa. Horárioi
diariamente das 12h ás 17h -

Fechada ài segundas. SSo Cie-
mente, 134.

BIBLIOTECA DO CONSELHO NA.
CIONAL DE ECONOMIA — Obras

de Economia e Finanças. Est ati s-
tica. Coleção de Referência, Lei»
do Brasil e Diários Oficiais. Hora-
rio: dias úteis, exceto aos sábi.,
das Uh30m ás 17h30m. - Ru»
Senador Dantas, 74, 14." andar.

(42-6188, R. 31).

PERGUNTE AO. JOÃO
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BARCA5

CLOTILDE PEIXOTO — Flamengo. — 
'"As 

bar-
cas de Niterói e Paquetá. em Cfi. quantos passageiros
transportaram? Sabe-se?"

As barcas di1 passageiros para Niterói e Paque-
tá, em 66, cobriram um percurso de 467 mil e 195
quilômetros transportando um total de 42 milhões,
89!) mil e 924 pessoas — eom 52 839 viagens para Ni-
terói e 6 145 pura Paquetá. Em relação ao transporte
de veículos, as quatro barcas de carga realizaram
18 428 viagens, transportando 145 980 caminhões e
317 585 automóveis com o total dc 1 milhão, 232 mil
e 25 toneladas.

IMPOSTOS

12URICO M O ü R* A ~-
Deodoro. — "No lexto ori-
/»inal da Cttnstituição tios
Estados Unidos já t-ra es-
tabolccltlo o Imposto rie
Ren tia?"

Não. Poi em l!)n que a
lfi."* emenda à Ccr-,in;i-
ção do1. E-.r.icl:.'* Unidos
deu ao Coiigre&so o pori.-r
cie recolher impeuos sobre
a.s rc-nrii!,*,. inclu.ive í.ahi-
rios. rendas propriamente
ditas e lucros — sendo quo
as leis baixadas subseqtien-
temente impuseram uma
tri b . t a ç ã o progressiva:
quanto maior a riqueza,
mais altas as taxas, cbso-
luta e proporcionalmente.

ESMALTE

NOE3T.V VELOSO —
Maracanã. — "O3 ;ir,;;!.-.s
j:';!or.f;:iw, cm relação ã
1'jcnica do esmalte, a ovie
dão o nome rie .. shippo'.'"

No Japão, shippo é si-
nônlmo da arte do çsmal-
te, .sendo se\i principal
material o cobre coberto de
esmalte vitrificado e decr;-
rado com diversos dese-
nho.s —. havendo sido tal
termo, shippo, tirado das
escrituras budistas indi-
cando os 7 metais e pe-
dras preciosas, inclusive o
oiU'o. o âmbar e o cristal.
Extenso trabalho a ésse
respeito encontra-se na
ultima edição dc- 66 ria Bo-
latim Informativo do .Ia-
pão. que sempre recebemos
da Embaixada do Japão no
Rio. órgão de divulgação
imiito bem feito e c:.-m boas
matérias.

CIENTISTA

BRUNO AGUIAR — Rio
Comprido. — "Miguel Con-
to, o srande médico fale-
cido há mais de 30 auos,
pertenceu à Academia Bra-
sileira de Letras?"

Pertenceu, eleito sem
concorrente a 9 de deze.11-
bro de 1016. Miguel Couto,
que foi Presidente da Aca-
demia Nacional de Medi-
cina, ao falecer em 1934
foi substituído na Acade-
mia Brasileira de Letras
pelo escritor Alceu Amoro-
so Lima. este eleito a 29
de agosto de. 1935.

INDENIZAÇÃO

LEIA MENESES — Gá-
vea. — "Jayne Mansíield
quanto exigiu dc indeniza-
ção pelas lesões sofridas
por seu filho atacado por
um leão 110 Jardim Zooló-
fiico de Hollywood?"

dc-
n e
um
le-
ge-
mil
:?.a
clá

A importância de .
1 600 000 dólares. A
manda, segundo J a y
Mansfield. compreende
milhão de dólares pelas
sões, 500 mil por danos
rais ao menor e 100
por danos de natur
mental infligidos à mãe
vítima.

RAQUEL

EUGÊNIO AMORIM —
Vitória. — "Raquel de
Queirós, publicou seu prth-
ripa! livro, O Quinze, em
que altura rta sua carreira
õe escritora? Tinha dc fa-
to somente 20 anos?"

Tinha, em 1930. Raquel
de Queirós mal havia com-
plctado 20 anos ao publi-
car em 1930 seu livro tíe
estreia e importante ro-
mance O Quinze, em plen.i
evolução do romance nor-
destino, dois anos após a
publicação de A Bagaceira,
de Jcsé Américo de Almei-
da. que abriu nova fase tía
ficção brasileira.

ARMAS

JACKSON BEZERRA —
Tra.já — "Nas suas Armas
o Estado de Minas Gerais
que vegetais tem ao redor
da estrela de cinco pon-
tas? Minas tem ainda co-
mo divisa a frase Libertas
quae será tamen?"

Sim. Nas Armas do Es-
tado de Minas Gerais, a
estréia radiada de cinco
pontas é envolvida por dois

pequenos ramos de fumo,
envolvidos por sua vez por
dois outros ramos frutifi-
cades e maiores de café —,
simbolizando cs quatro ra-
mos a agricultura tío Esta-
do.

GENÉTICA

ADÍLIO NUNES — En-
genho da K a i n li a —
".'¦üirg-in, o grande vulto
d- Oenc-i-a, chegou a re-
ceber o Prêmio Nnbcl antes
de morrer há. mais de 211
anos?"

Thomas Hunt Morgan, o
famoso biólogo norte-ame-
ricano descobridor de im-
portantes princípios da
Genética seguindo as des-
cobertas de Mendel, foi em
1C33 laureado com o Pré-
mio Nobel de Medicina.
Morgan, que foi presiden-
te da National Academy of
Sciences, faleceu em 19-15,
cem 79 anos.

FARAÓ

M A i! C E L O NOGUI1-
DEN —Vila Isabel — "Tu-
tankhâmen, o faraó egípcio
cujo célebre tesouro foi
transportado do Cairo pa-
ra ser exibido em Paris,
quando morreu na anti-
guirtade?"

Tutankhàmen morreu hã
3 309 anos, tendo reinado
no século XIV antes de
Cristo, como faraó da 18.*
Dinastia, sabendo-se que
faleceu com 18 anos, tendo
reinado pelo menos 6
anos. Seu túmulo foi des-
coberto em 1922 por Lorde
Carnarvoh e Howard Car-
ter.

PARAÍBA

SÍLVIO GONZAGA —
Botafogo. — "A Paraíba
onde nasci tem quais
deputados federais nesta
nova Legislatura?"

A Paraíba elegeu os 13
seguintes Deputados fe-
derais em I96(i: Ernâni
Sátiro, Jandui Carneiro,
Eivar Olinto, Humberto
Lucena, Plaviano Ribeiro,
Teotônio Neto, Vital do
Rego testes reeleitos), Jo-
sé Gadelha. Monsenhor
Manuel Vieira. Pedro
Gondim, Petrònio Piguei-
redo, Renato Ribeu-o e
Wilson Braga.

RUSSELL

DJALMA ROCHA —
Laranjeiras. — "Sôbrc a
figura do atual embaixa-
dor inglês 110 Brasil, Sir
John Ii.usi.ell. c verdade
que, alem dc ser parente
dc Bertra.nd Riisiell, era
éle o embaixador da Grã-
Bretanha em Moscou ao
assinar o pacto anglo-so-
viético contra a Alemanha
Nazista?"

Cabe explicar: Sir John
Russell, hoje embaixador"bntânrco" no Bra.su'~e d^
fato primo próximo do fi-
lósofo pacifista Bertrand
Russell, era Secretário em
Moscou le não Embaixa-
dor), na ocasião da assi-
natura do referido pacto
—, havendo porém ocorri-
do que. faltando momen-
tãncamente ao Embaixa-
dor .seu selo pessoal, foi
utilizado o selo do Secre-
tário, atual representante
de Sua Majestade em nos-
so País.

ATENÇÃO

Somente fazer pergunta
quem puder ouvir a res-
pasta, através da RADIO
JORNAL DO BRASIL, da
2." a 6,"-feira. de llh 05m
ás 12h. — Aqui são publi-
cadas apenas algumas rias
22 questões irradiadas por
dia. — Com muitas cartas
a pesquisar, o João não
envia resposta pelo Correio
nem informa p/ telefone.

Fazer uma só pergunta,
sôbrc assunto de interesse
geral e que possa ter res-
posta em poucas palavras.

Cartas para: Pergunte
ao João, RADIO JORNAL
DO BRASIL, Avenida Rio
Branco, 110, 5." andar, Rio,
ZC-21.



UMA

Ê UMA
"PIZZA'

NÃO É
* PIZZA"

Cer!a vez, em Roma, dos-
cobrimos Tima pizzeria que,
certamente, jamais entrará
nos guias turísticos da Itá-
dia. Ficava no subsolo de
um prédio antigo, próxima
ã Stazione Termini. A pizza,
os panini c o vinho da casa
eram magistrais, os tipos
humanos dignos de um estu-
do fotográfico. Viramos ire-
gueses diários daquela pizza
e daqueles panini (sandui-
ches de presunto cru c muz-
sarélla assados no forno) .
A ponto de servirmos de juiz
cia discussão entre o garção
c um napolitano, que quase
sc atracaram, por não che-
garem a um acordo sóbre
qual a melhor pizza — .se a
dc Roma, sc a dc Nápoles.

Assistíamos, encantados,
aquela cena de filme de Vit-
torio dc Sica. quando o gar-
cão nos interpelou: "Prego,
senhores, qual a melhor
¦pizza do mundo, a dc Roma
ou a de Nápoles?"

Ao que o fotógrafo George
Torok respondeu:

"A de São Paulo."
Só não fomos linchados e

expulsos pela dupla ate en-
tão divergente porque o gar-
ção — que para variar tinha
um primo no Brás —, diplo-
màticamente, declarou que a
discussão não cra interna-
cional, mas puramente pe-
ninsular.

Mas, e as pizzas do Rio?
Poderão elas entrar no ran-
King mundial? São elas, re-
almente. pizza? Ou alguma
coisa que os brasileiros, na
sua mania dc improvisar,
passaram a dar o mesmo
nome? Embora com o prato
original italiano elas te-
nham uma vaga semelhan-
ça. até o queijo —. a mur.za-
rdia _ já foi substituído,
em alguns lugares, pelo
queijo de Minas ou pelo
prato. Aliás, nesse parti-
cular, a culinária italiana é
a que mais sofre. O brasi-
leiro come espaguete com
feijão c arroz, corta o dito
cujo com faca e cozinha a
massa e a enxágua depois,
deixando a nobreza italiana
horrorizada.

Em Capri, uma vez, houve
a seguinte cena: um casal
brasileiro pediu espaguete
com molho dc tomate. Na
hora de comer, cortaram a
massa eom a faca Um ita-
liano, na mesa ao lado, deu
um grito tão horrível, mas
tão horrível que se pensou
que ou êle se havia envene-
nado ou alguém dera uma
facada no seu coração.

Mas voltando às piz-.as,
no Rio as hi de todos os ta-
manhos, gêneros e tipos de
massa, com nomes nacionais
e variações idem. Já há ate,
a pizza frita, o que faz com
que o prato fique cada vez
mais longe de Nápoles cu c'.c
Roma.

Temos a pizza brotlnho,
a média, a grar.de, cada uma
delas variando de tamanho,
de acordo com o lugar. Te-
mos a chamada carioca,
com presunto e queijo, a ca-
labresa e a de aliche. A
massa tem várias espessu-
ras e consistências, poucas,
entretanto, parecidas com
as da receita original.

O engraçado, porém, é que
em certos casos o sabor das

noss-as-Tjfeífrs- è nTreihtnrTJTr"'"
nada fica a dever às italía-
nas, fazendo com que a vi-
vice crioula declare, com én-
fase, que a pizza na Itália
é uma boa droga. No Rio,
as mais famosas são as do
La Mollc, no Leblon, a da
Fiorentina, a mini do Dru-
gstorc, a do Caravclle a hí-
brida do Bar Lagoa e, no
corre-corre do almoço co-
mercial, a da Mineirinha, no
edifício Avenida Central.

De qualquer maneira, no
mal comer carioca, a pizza
hoje se tornou um prato
típico e popular, poderoso
concorrente do filé com íri-
tas. Come-se pizza em qual-
quer lugar- (ao contrário da
Itália i feita pelos mais
imaginosos cozinheiros, que
evidentemente improvisam
os seus ingredientes, pois os
nossos similares nacionais
(vide os grissini) não che-
gani aos pés da farinha dc
trigo, da miizzarella de leite
de búfalo, do azeite, do cré-
gano, do presunto cru e do
aliche das maravilhas da
¦pizzeria italiana.
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CARLOS LEONAM

Â QUEM INTERESSAI!
Jaguar, em comunicado oficial, infor ma que deixou,

dc ser o festeiro profissional da inteligentzia carioca. Mo-
tivo: c.slá criando fuma dc alienado, ficando mais conhe-
cido como organizador dc saraus, chapadas c reuniões
folclóricas do que como cartunista c ilustraâor que é. As-
sim, não pretende organizar o Baile dc Aleluia, um dos
eventos máximos do calendário da esquerda festiva. In-
forma, ainda,, que a sua decisão é irrevogável e que nau
leme a.s ameaças que vem, recebendo de diversos elemen-
tos, entre eles áo lider ipanemense Hugo Bidà (autor da,
fantasia premiada Haendel, à Noite, Subindo para o Só-
tão. a Fim dc Estudar Piano, Escondido dos Pais), o qual.¦pretende incenüiar-se com cachaça, em. sinal, dc protesto,
pela renúncia de Jaguar.
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GENTE DA NOITE
Aos 14 anos, quando trabalhava na copa

cio Fraque Balneário de Santos, Luís Freitas
Pinto dizia:

Sou .ambicioso. Ainda serei inuilrc da-
qui.

E poucos acreditavam. Naquele tempo, no
auge do jogo. madre brasileiro era um tabu.
Casa que sc prezava tinha maitre francês ou
italiano.

Até que — já faz 25 anos — Luis Freitas
Pinto tornou-se maitre do Parque Balneário.

Mas eu cra mesmo ambicioso. Deixei
Santos, onde nasci, e vim para o Rio. Lutei,
lutei c fui parar no Cassino Atlântico. Depois,
quebrado o tabu, fui do Sacha's, do Vogue, do
Night and Day, do Fred's, enfim, trabalhei em
lódas as grandes casas do Brasil.

O maitre Luís dirige agora o movimentado
Le Batcau.

É uma mudança radical. Muito diferen-
tc de qualquer outro tipo dc boate ou restau-
rante. Antigamente, no Vogue, o cliente chega-
va e dizia — "Luís, somos dez pessoas. Estamos
nas suas mães." E quem resolvia tudo, do lu-

LUÍS, O "MAITRE
gar na mesa cie pista à sugestão da comida '*
da bebida, era eu."

Para Luis. no Le Batcau a coisa mudou,
mesmo:

_ Agora, não só a minha freguesia é mui-
to mais jovem, como, também, ela chega para
só dançar c beber. Raramente para jantar, dis-
eutir política e negócios. É uma casa difícil de
se trabalhar. Está sempre lotada. Nunca há lu-
gar. Aquelas mágicas que encantam o cliente
quando a gente consegue mais uma cadeira,
numa casa cheia, é praticamente impossível
no Le Batcau. Assim, é muito dificil se con-
tentar a todos, pois raramente há um rodízio
dc freguesia, durante a noite.

Mas Luis frisa que o Lc Batcau náo é uma
casa so de meninos. Há gente mais velha, tam-
bém, que sc incorporou ao espirito jovem cia
boate: Joaquim Monteiro dc Carvalho, Alberto
Pitigliani, Jorginho Guinle. entre outros.

O maitre Luis está hoje com 43 anos. No
pandemônio da boate, ele é um dos poucos que
mantém uma serenidade impecável. Para a
"meninada" (como élc chama seus jovens clien-
tes), talvez Luis seja um sujeito meio velho,

?*>

pois serviu não só aos seus pais, como aos avós
que freqüentavam os cassinos e as boates de
20 anos atras.

Naquele tempo, quando Luis cra jovem, fa-
zia um sucesso danado com as freguesas. Di-
zcm, ate. os decanos da noite carioca que éle
virou a cabeça de muita gente, "era um ver-
dadeiro dom-joáo".

Luis sorri, meio sem jeito, c admite:
— É verdade. Ganhei um dinheirão. Gas-

lei tudo com as mulheres e com o jogo. Mas
agora meu único vício sc chama Ulisses Godói
Pinto, cie 9 anos, meu filho. È êle quem toma,
hoje, todo o meu dinheiro. Da escola cara ás
auias de judô. Mas vale a pena. O garoto é
genial. E diz que vai ser maitre, também. Es-
tou ensinando tudo para êle e é éle mesmo
quem pede. Você precisa vê-lo almoçando ou
jantando num restaurante. Sabe fazer os pc-
didos c se comporta à mesa corno gente grande.

A vida de Luís é dividida entre o filho c o
Le Bateati. Acorda por volta das 2 da tarde, vai
à praia, dá um pulo na Cidade para conversar
com os amigos e jantar com Ulisses.

Ser maitre dá para viver. Mas í pre-
ciso ter a cabeça no lugar. Não se pode ficar
deslumbrado. Muita gente que e maitre [amo-
so. começou comigo: o Ramon, que era cio Piai,
o Calimero, do Miramar, o Cesta, do Jirau, por
exemplo. Nenhum dc nós. acho, tem dc que se
queixar. Mesmo porque, na tal crise cia noite
carioca, o Le Batcau é o lugar que mais fatura.

Luis tem saudades da noite de outros tem-
pos. Já atendeu do oficial cia Marinha norte-
americana John Kennedy ao Governador Roc-
kefellcr, a Errol Flynn, a Tirone Power, a Gin-
ger Rogers, a Silvana Pampanini. a Ali Khan
iciuc quis levá-lo para Parisi c a Gina Lollobri-
Sida.

Muitos deles vinham e ficavam de papo.
contando casos ou discutindo negócios. Um de.
que fiquei muito amigo c cra cliente dc classe
foi o jornalista Paulo Bittencourt. Mas agora a
noite mudou e ficou mais jovem em tudo. Te-
nho e não tenho saudades. Mesmo porque sem-
pre a casa cm que estou trabalhando para mim
é a melhor.
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TRÊS
ES BE

• "O BOM FREGUÊS é aquele que
nunca reclama, não fica exigindo o
impossível, para mostrar prestigio;
o bom freguês é aquele que nada
exige, não finge falsa intimidade
com o maitre e os garçons e sai
sempre agradecendo."

o "O MAU FREGUÊS é aquele
que sempre exige boa mesa quando

Luis

não há lugar, está sempre dispôs-
to a discutir e a criar caso e, na ho-
ra de ir embora, quer sair pagando
a nota pela metade ou penáuran-
do."

• "O BÊBADO a gente evita. Pa-
ra o bêbado nunca há mesa. A ca-
sa está sempre lotada."
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A BAHIA DOS FRANCESES
Gilbert Trigano, o homem qu.**

ganha dinheiro vendendo o sol, já
tem projetos para sc instalar no Bra-

sil. Trigano é o fundador e o dire-

tor-geral do maior clube de veraneio

do mundo — o Mediterrâneo —, que
não só vende o sol, como, também,

todos os acessórios próprios para se

aproveitar o verão, ou seja. material

para camping, caça submarina, pa-
rcôs, óleos etc, etc.

O Mediterrâneo, eom villagcs na

França, na Espanha e no norte da

África, depois de ter Brigitte como

garota-propaganda, desistiu dc Bú-

zios (no dia em que foram comprar

terrenos na Praia da Ferradura, cho-

veti tanto que os carros atolaram e

concluiu-se que ninguém vai sair de
Paris para o desconforto, mesmo num
lugar paradisíaco).

Trigano, agora, está de olho na
Bahia. Acha que Salvador tem tudo

para atrair os sócios do clube. Tem

candomblé, tem capoeira, tem arqui-
tetura colonial, tem comida tipiea,
tem mulheres bonitas, fem jangadas
e saveiros, tem movimento artístico

próprio, tem praias que nada ficam
a dever sà do Taiti. Enfim, Salvador
tem tudo aquilo que pode fazer ai-

guém .ser turista no Brasil, inclusive
um sol espetacular.

A primeira leva de franceses

convidados pelo Méditerranée para

descobrir o Brasil já esia a caminho,

no navio Louis-Litmière. Sáo cerca de

trinta pessoas que formam o Cruzei-

ro do Talento. Cientistas, professores,

jornalistas, pintores e escritores que

foram reunidos para, cm 45 dias,

approfondir lcur$ recherches duns

des conditions dc travail idéalcs.
Detalhe: instalado em Salvador,

o Méditerranée vai adotar um lema

parecido como o do Clube do Boli-

nha — brasileiro não entra.
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GAROTAS & "BOUTIQUES"

Falta ao Rio a sua Camaby
Street ou uma Rua Augusta, embora,
com certa boa vontade, na Barata
Ribeiro haja um pouco do que existe
nas outras duas. Mas o que ainda
faltava nas boutiques mais sofistica-
das já há numa boutique que fica ío-
ra da Barata Ribeiro: a Barbarella. em
frente ao Teatro Copacabana. Tudo
é questão de mentalidade — o dono
de uma churrascaria recentemente
inaugurada (a cinqüenta metros da
Barbarella) jamais conseguiria dar
ao seu restaurante o espírito jovem
c mod que se exige, sempre, para as
coisas sofisticadas. Se as garotas da
Barbarella, porém, ao invés de abri-
rem uma boutique, tivessem feito uma
churrascaria, esta, no minimo, seria
uma espécie de Guys and Dolls, o
restaurante da moda, em King's
Road, Londres. É claro que as garó-
tas contaram, também, com a exce-
lente arquitetura' de~Bruno Carava-

glia, para que a casa se tornasse,
logo, uma das coisas with in do Rio,
sem que a sofisticação desse medo
aos burgueses mais reacionários. As
garotas da Barbarela (Iara, a pau-
lista; Regina, a bem-humorada; Lui-
sa. a eficiente; Tanil, a promocional
c Vânia, a comercial), entretanto,
não pretendem ficar só no sucesso
de agora: brevemente a boutique terá
coisas, além das roupas, que só po-
derão ser encontradas em Londres ou
ParU, sem contar com a música ic-
ic-iê. ao fundo, como nas lojas de
John Stephen, em Camaby Street.
Elas querem, assim, enfrentar as suas
rivais do Jean ct Marie, Elle et Lui,
Mônaco ou da This is Camaby, den-
tro da guerra amena das garotas e
boutiques, tornando a sua Barbarella
também um ponto de encontro da ju-
ventude dourada da Grande Cidade. .

;_____¦___! i nu imju_i.~u.--i. jju.-..LUii rn-T-rmmrmix*r*nT-n"-T*,"ll,-irTr*"1**

A ORIGEM DA "FOSSA"

.is garotas du Btirburclh

Atribuída, por alguns, à Bea Fei-

tler (moça de Ipanema que é direto-

ra dc arte do Harper's Bazaar), a

origem do novo sentido dado à pa-
lavra jossa, entretanto, não lhe per-

tence, embora tenha sido ela, desde

os tempos da revista Senhor, a sua

maior divulgadora.

Quem passou a usar a palavra

fossa no mesmo sentido de angústia,

depressão, dor-de-cotovelo ou cha-

teação foi a pintora Liliane Lacerda

de Meneses. Com um grupo de ami-

gos, Liliane íôra visitar uma conhe-

cida que estava internada numa eli-

nica de repouso da Suiça. recuperan-

do-sc dc uma crise nervosa. Dc uma

fossa, enfim, que acabou deixando a
todos muito impressionados.

Depois, já em Roma, o grupo de
Liliane foi ver um filme de terror,
chamado La Fossa de Ia Serpente (li-
tulo em português, A Cova da Ser-
pente). Ao saírem do cinema, tam-
bém impressionado com o filme, al-
guém disse: "Puxa. o que fulana ia
tal amiga da Suiça) tem é essa jossa
da serpente."

A fossa foi logo adotada por Li-
lianc. espalhou-se por Ipanema e
certamente entrará na próxima edi-

ção do Pequeno Dicionário, já que,
com os anos, passou a ser expressão
de uso popular, não só no dia-a-di.v
de cada um, como. também, na li-

teratura e no cinema.

H;
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Rodovi.ii ia
S.io Borja

CENTRO

-- Estaçáo Rodoviária Novo Rio, í " loja "05
Av. Rio Branco, 277 - loia E Edif. S. Borja

ZONA SUL

Bolafono - Praia d.' Bctafooo, <00 - SEARS
Copacabana - Av. N. S.a de Copacabana, 610 - Galeria

Hamençio - Rua Marquês de Abranlet, 26 loia EPosto 5 _ Av. N. S.a de Copacabana, I 100 - loia E

ZONA NOME

Campo Grande - Av. Cesário de Melo, 1 S-t1» - Ao diGuandu Veículos
Cascadura _ Av. Suburbana, 10 136 - Urqo Cascadura 

'

Maduro.,» - Estrada do Portela. V) -. loja EMeier - Rua Dias da Cru.-, 7.1 - loja BPonha -_ R„a Plínio do Oliveira. .1.1 - loia MSao Cristóvão Ru; Sio Luís C-on.-a.ia 1=6 -
Tiiuca - Rua General Roca, 801 - loia F

1" and.

ESTADO DO RIO

Ouqu. d. Caxias R„a José d* Alvarenqa, "79
Niloroí - Av. Amaral Peixoto, 193 - orupo 204
Nov» Iguaçu - Av. Governador Amaral Peixoto

loia 12

MAPA DO TEMPO - JB

^i (A ) ¥¦'

zz it,,,. ,^-úy -jS* \•mm - {f\)T_ ^Q\

ANALISE SINÓTICA DO MAPA - Frenie Iria semi e.ta.
cionária atingindo o norle do Estado oe Sao Paulo, sul
de Minas Gerais, Estado do Rio, Guanabara, acarretando
chuvas e declínio de temperatura. Essas condicòes deverão
permanecer nas próximas 24 horas. (Análise Sinótica do
Mapa do Serviço dc Meteorologia interpretada pelo JB)

TEMPERATURA
E TEMPO
NOS ESTADOS

Maranhão, Piauí, Cear* —
Tempo: Dom com nebulosldõ-
de. Temp.: Estável.
Rio Grandt do Norts, Parai-
ha, ^ Pernambuco, Alagoas,
Sargtpe - Tempo: Bom com
nebulosidade. Temp.: Está-
vel.

Bahia — Tempo: Bom com
nebulosidade. Temp.; Está-
vel.
Minas Gerais, Espírito Sanlo
— Tempo: Instável com chu-
vas. Temp.: Em declínio.
Rio de Janeiro, Guanabara —
Tempo: Instável com chuvas.
Temp.: Em declínio.
Goiás, Mato Grosio — Tem-
po: Instável com chuvas.
Temp.: Estável.

Sáo Paulo - Idem Guana-
bara.

Paraná — Tempo:
com chuvas. Temp.:
ciínio.

II ° SOL

££
NASC. - 5h53m
OCASO - 18h].tn.

A LUA

CRESC.c
Santa Catarina —
Instável passando

'com nebulosidade.
Estável.

Rio Grande do Sul
po: Bom com nebulosidade.
Temp.: Estável.

Instável
Em de-

Tempo:
a bom

Temp.:

Tem.

OS VENTOS

NO RIO

INSTÁVEL

MÁXIMA - 26.2
MIMAM - 20.4

SUL

FRACO

AS MARÉS

Wv/J/AA
PREAMAR:

5hl5m/l,0m e I7h50m/l,lm
BAIXA-MAR:

10h30m/0,3m e 23h/0,5m

TEMPO NO MUNDO (UPI-JB)

Temperaturas máximas de ontem, a previsão do tempo para
hoie nas Cidades seguintes: Buenos Aires, 1702, sol; San-
tiago, 17°, cloro; Montevidéu, l£o_ nublado; Lima, 2°8,
nublado; Bogotá, 13°2. nublado; Caracas, 26°, nublado;
México, 18°. claro; San Juan, 24», nublado; Kingslon
(Jamaica), 29", !0I; Nova lorciue. 1°, nublado; M-ami,
29°, sol; Chicago, 2° abaixo de 0°, neve; Los Angeles,
18°, nublado; Londres, 10°, chuvas; P.-ris, 12°, lola Ber.
lim, 13°. sol; Moscou, 0<\ nublado; Perna, 16°, nublado;
Lisboa, IS°_j, íol.

ZONA CENTRO
.FLAMENGO - V. ap. fie., sl., sa- FLAMENGO - Ap. gl.,_ sala s
j Ida, c,uiirto sep., banh., coz.,'c/ om s/ dsp. e1

_?.,_,<:__

'CENTRO - Vendo na
Av. N. S.

CENTRO

agência 
"fedírai"-DE-'iMôVEiijAv. N. S. de Fátima, :[L£M$G°

vencia nat]. e amplo ccnjujisdo, por 25 milhões C 5 de depend., ai
André Cavalcanti, Cnavecif

jBOTAFOGO 
- Venci--:» apula-; APARTAMENTO - Vendo ql. sl., COPACABANA - Vendemos oli- CONJUGADO GRANDE, kit, ba.

., ._.., ,,,, . , ., r* - : „ ,. ,--- mento na Rua Abarques de Abran- sep., coz-, banh. frente rara opor- mo ap. rio fren e, vario, iunto á nheiro, armário. R.a Toneleros,'•" 
i oíSn' i," 5 <ní 

° 
íirr 

"S 22'4Kllf' Scl"' C|uar,° "P'™!"». baitunidade. CrS 8 milhões entrada' Av. Atlântica, com garagem, 2 so-i próx. Siq. Campas, nove, J pisin.ll 8C00, saldo em e .5.-9791 _-_Ç8jÇI_7jU. nheiro e corinha, ledo mobilia. jrestanlo como aluguel. Tratar di-: Ir:, 4 qt;., benh., varanda cnv.,| and. NCr$ 16. liq. 42-7710 --
Jo-uoi...pRA|A flAMr;NOO, 12 ao. 117,:d° ° atapetado e telefone. Pre-;reto c prop.ietírio hoie de 9 ermarios c deo. R. Santa Ciar,-,'Creci 497.

vazio, fundos, sala, quarto coni.,1;3 Cr5 23 OCO COO era 2 (dois).às 12 e ds 16 as 18, amanhã 18, ap. n. 802. Chaves no apJrnpArABAMA
C-.-.7.., banh. NCr5 16 OCO met. "nos. Tratar pela telefone ...loc ') às 12 e sonuncla-ícira em c' Sr. C ;a Dias ul<is -1- 9 ,v I

2 «nos. Ver hoie. Telefone: 25-0977, dianle_das 16,30 às 18,30 Tei. 12 hs. 70 milhões fac. Tratar f.

Ac. Cai. Tel.

Run 2 cie Derrem-
ap. 2 í\\-:.., sala,

sindico. 52-I2H - creci 76i. | en trada e 20 pj Caixa a 5ea"do .. .„.„,;,,,,
AVENIDA 13 DE MAIO - Vende

34 000
annarií 2 ''.

32-1477 CRECI 870.

Tel. 36-0612. PRAIA 0O FLAMENOO

[ap. vazio, fundes, sala
Passa-se ap. om '¦ nao tom c\ emp. .-:á

«rc;. S-.
16 - CRECI

:quem Üver depósito an- flamengo
30 m2, vazio, frente, andar alio, ligo, privilegiado âp. de 'inil1 cio centtrurão á Rua Silvoira m. 50%
re.-. cu escrt. Vcr ,¦ Iralar polo:, , [Martins, 20 ap. 412, ql., sala, 1. Tol. 53-261
tel. 32-1106 - Creci 166. _ tundOS C V0 ITl2, 2 C|ts.,de inverno, cozinha, banheiro, RUA- BUAP>1
ATENÇÃO Srs. Propiie-isl. e deps. 42-9104
tários! Dispomos de con-;Alendo hoje
dicòes p

BOTAFOGO
- Vendou 340 m2. Lux.

2 qt:.. sala rei., 3 b
WC. 26 inúmeros armari
Vital _j cozinha í área
1C0. iercip., btinn.

Cobertura duplo»
o, 4 ql ., liviiri.
lütiha., ia\;\ p.t;.f,
ios, ampla copf,

cervico, 2 ti';.
molor. De

:ò-OS07
iicsilo Caixa

ntoin „r,os não P. Vc ¦

„„., ..„„ROUE DE MACEDO/42 :!J'6"3 = ^'!'m ~ «"' ?!2-
deps. de empregada ele. Tralar;... Ap. 502 - Saia, 2 quartes, BOTAFOGO - Ap., vendo, 3 dor.,
tel. 2u-õ3SI. dependências empregada. 35 mi- sala t.u3;a e 2 b.-.r.h:. s--.:o;_-,

Ihões. Tratar 53-3732. Urea consiruida 16,1 m2. Aceito

vender seujc6NTRO
imóvel em qualquer lo-ll!don,e v r'''• :'r'!7

Vendo-se
FLAMENGO - 2 QUAR-!KUA 2 DE DEZÊMBR0 _ Vd0.
TOS C GARAGEM. Ven- !6°. "lJ. mebiliado, ótimo ap.

..'Ca

calização da GB, pràti
camente ò vista, li
despesas para
Atendo hoje e
mente - 42-9104.

2 qtl
lado.

banh., coz
inteco fik. Proco c cc

Praco 43 milhõe'.. Fie

^v'.p;;'iTOS C GARAGEM. Ven-11*£m2;mfbiTiàdo",''ótimo"ãí; í'fr^rE,f; ^n--'63"' 
"é Ã

.flp- -"\-': , ,3 dorme. c| arrri!., síÍoc, i. mv. ¦.-- ' .„'._...'. ..' ..-.„
area, pin- rJemOS OilITlOS aparlcl-- amplas depr. MCrS 60 000,00 -BOTAFOGO - Rua Aiz:ra Cir:?-

iTrat. c! o Sr. FLORENTINO p. tel. K *!>¦ ?¦" '¦"¦'¦ rr-.-::, 2 quarta:
23.3368. CRECI 236. ,-'- a, 

'

0

BAIURO PEIXOTO - Vendo ap.
torrão 2 e 3 quartos etc, de íl
às 14 cu 18 ,13 20, diariamente:
46-2367 ou 26-0112.
COPACABANA'' Aparta.-,-.;
cecertura, vendc-sc .i Rua Djiilina1^
Ulrich. 110, ap. C-0£, lerdo sa-jlhj,
Z,, qu.irto, cc;'inh,i, Iror-ít.„¦ ;r. ;. - i|j2

tncjcnhüria Ltda. Av.
Barroso, 90, 11.°. Telefo-
2-/14.) e 42-5412. CRECI
2.

CGPACA
e sl. si

ipinlad

Compro a;i. de
-V, I rj 2 °qu.-rtct, ccrrsíor

Milton Maoalháa:. CRECI 80 -
Tc'. 22-6123. D-:-. 13 ,.-, 18 hs.
COPACABANA - Vendo ótimo
coni. (jrf.ndo, frente, ctusrlo, ca!.i
corinha, banh. 15 mi.hôcs n vis-
Io mais Síildo 92 mil mensais C.Lido. Ao. qt. 
'," . 

.c:on. Tratar no local com propr
Ra Pcmpeia 195,

facilitadas. Ver no local e mentOS C 1 Sala, 2 ClUcir
Rua México 111, Gr

r-^o c ar condicionado. C
c Doriciro. Prece: NCrS 05 ni
íccililo pflcjflnieníc. 

"ii^tar 
Av. T

Branco, 156, -,' 90S 9
32-S735 e 22-5314 - C

ep;irr.do5, arm. embutido
e vítrificado, banh. en'

Pr-nla entreoa - 16 mi- COPACABANA - Vd. ao. sl.
a vista. Av. Copacabana,jc,;í" dep., garagem. 6.5 000

p. 705. Ver nn lccal de 9 Inf. tol.: 32.4800 cu 46-9734
-•;'.i< 12 - d» 17 ás 19 heras.

.-?lar 37-4807.

vie de:c,JCS
VS _!ir50Í. ^."^.^'"crycl' 56ór:itos, copa-cozinha, ba

... . Almir Brandão.
diaria-irpwTPn _ vd.'"'R. GénorãrCôid

i-fonc! COPACABANA - Leme -
','"''\ [boni tamanho c' rj-rMneiv

-,-.pr. çaracem, entra- COPACABANA - Alto lor-o -!f.rijura - Pr"r,;"1 entreoa.
¦ões c o ra.Ja do 24 Prcnlcc, c hablle-se. fn;. uo sa. '"' ' e 50

CENTRO

f!n~.r-c.:~d
prrctr.-iJos
Je'. 27-3!

p:!a Cai.
¦ 3C0 mi

!Bo, 3 fit-..,
o gsrago i.
S-utPcn. dc.
r.rro. Pa-am

banhe, ccz.,
- T-.líf.-.np i.
tl.va i-j-j.il ,

(acil. Vcr n

t.crr. pm 2

DulhÕos t'n C;rv Sc-, 61*
h.-,ros. Pan-Imóveis. Ru.i Kéxi"' 
11". <:r. 801. Tcls. 62.5256

¦>1?-Zt)l2 - CRECI 7C4.

Fif.i

CRÜCI 900.
COPACABANA - Ap. vendo 2
derm., ;.-¦!.!, rtL!frtp, cm a^oa c/
i3nque. Aceito CaUa. Negocio ur-
ernt:"ssirtio, vezio. Tr!.: 3Ó-6326,
ció 13 hrr?s o à nc If c.
COPACABANA' - Ap.7"v«ndc, 7
junte:, conjugados, finab.inho de

/if rc-n-i, Preço 12 míliiões cada,
Jpns!'-^^ó finfrada, rr-hnie 18 meses.

Ap. üo
na c:-

20 mi-

Sala, 3
O cd

p o ir-r a 50 metros,
qt:f.( il pc uenc) arn
cozinha •-r.-n.-i-} c1 cop-,
coirpl. emp. e ?r-a c tareiue. Um '-.-: 40-0325, ate 13 heras • a
des Ciiiartc; fei aborto p aumen-
tnr a :.¦¦'¦¦-. due ficou ólima. 10.°
andar. Fundes. 37-4607.

•IA -
2 - 401

COPACABANA - Rua Toneleros,
200, p.o. 601. Vendo prenfu. Al-

.rio,

COPACABANA - lio melher pc-
to — Posto A, excelente apartei-
mento de frente, 2 quartos, sâi-i,

VC|''â!,7 ™.' ™.'~60Í.' Vendo"prcnio^Al""'- t"1?"01!0'. dependíncias de
_V- TT \i paclrio 2S0 m2. 1 por andar,lemprooütla. Todos cs quartos a.a-
•;¦;¦,,'':; 

mebiliado, qeladeln grande Gç!0,0'^05 e »'nlfir'=s emnutidos ,n-
Acei"'''e 

americana com (rieser, már,. c!c c,ui,ve ° do '™'.wf>. vendo.
iavar grande Ciromalic acaba-:;.'"'°- ",r° ,"crn'11 

%u T"
mento para fino wslo, armários | 

"C'1"? mr '* ° 
i'i'JK'C',^S 

Ril"
• „ , ' . | , ; ', , ,' ; mundo Corroía 11 ap. 'íúl.

prontes, closed e todo atapetado,'
mármore porluoués _|COMPRO -- Zona Sul, in. ia. lo-

2 banheiros sociais, sen--01?"0' de 2 quartos, per 35

nccifi-
tratar

de frenie, 3 q., dep. (b „„, todo cm n,armcrc, C|t.

. . , RUA DO CATETE, 116 - ""¦"
nheiro social, area deUti(.;o. rend3, "en

187, ap. 502. Vazio. ft,n. «rVIÇO, dependenCIOS revenda ou moradia. .IbOTÃFÒGO 
~Vení..

ATENÇÃO - Vendo ap. conjuga- coz. Tcdo pintado, c/ sinleco!!06 
emPfe<3"aa- ^"ffl 

|S8 Ia e quarto SeperadoS, r-,rncnd-_ G¦¦i-Zii"* ll" c-i
do, vazio. R. Resende, 21 ap..ancas. Ent. 50°.-,, saldo curto Oem. Rua Senador Vei'-. ,;„U, l,„U „ ^,„- , _._-,r .rnen >, 

" 
í 

'

206. Marcar visitas. Preço: 8 5001prazo. Chaves poriaria cl-- 8 à-l m r\ iCOZIllha, banh. e are:. C BOTAFOGO - Vendo em cc
mil financiado:,. Prest. 200 mil|18 h. Tratar R. Rosário, 148, sob"! 9Ueir0' 93, ^UBSe eS"tanoue 

AoenaS 5 D! an- 
P'™i'tenlos, ap oc .rente, ,

s iuros. Tel. 43-9552. CRECI 926.,_- Te!- 52-7773 - M-nde< :r,nina rio Pr-ii-i rir, Fin 
ldrKlue- «pendb J p an varanda, sa a, 3 qls., b„ cor_„ CCPACAE

CENTROU'r; 
"Riachuelo 

V.' ó,i,CENT_.O^P Lm^i C ndan-ii - 
^'^ p^'" d° 

.Z^. 
Obra em ritmO ace- kR ^^^..-l-çs.; 

Campes,

mo ap. de 2 q., dop. emp. pron-vendo op„ kitchnette. com 2su5 men9°- Pre?os ' Parhr|lerado, iá em alvenaria.íddo. Mihcn /ÍC:ha>; éZ-ÍZZZ:;Z

L::rVTonri^ritZo*-;^°- ^?,tinar- ""•de CrS 2ó 27à °00' com:inf. no iocai. natanz n ,zz K-6m -c - ]7zufzsi,w- - c"
«mbinar R. Gonçalves Dl., n. CENTR0 _ ót|mis apa,lamo„, 

-jpreStBÇÕeS mensais de BERMAN - R. 7 Seiem-;BOTAF0;;o'.--Venc:o-v;,io;-"dc4:'lV22 /'22.3ÓW 
ecWci

berlo.; CRECÍ 950. 
| 

Z^Z" 
""mo,^ 

^""."ÍSfr* 
202 

^0- Entrada j bro, 66, 3.°, tels ITl' mÃ'«."per Zt" pÜn"o 
'-C'*\ 

f 
05p° °? ¦< 3°^' ^

CrS 95000C0 - Cenlro, R. A:,.; rantia do Firas i Santos 5 A. Jun. de CrS 867 500. Garan-KOOOQI p TJ A 1 7? _ ^ -'Mar! -, Eur,."n^ - 
" 

fr.-tar Mili",!' Z"l - - 
' 
.,t",""d 

R-='°' "í"" (Khóos
dre Cavalcante, otimo ap. con-.lo ao centro comercial, todos «mLjj i i; J, ^„", A Maoelhães. CRECI 80. Tcl. 22-6123 ¦ .mp"
lurjado, amplo, pronta entrega, sala, quarto, banheiro • cojinha ' la° Pela HOVa lei Cie^Rg^l D_r ,. 

,. 
]£J _"',-_, R-.

*Ò2R^.ã^sZ ^,i*?'ci.l.\Z<^ Constru-jSENAD0R vergue.ro. 200 - Botafogo - ¦_„. 
'hiÍ»,íií. 

n.mZAtitái
Cl 950. gas, 1 733 das 8 

'as 
20 horas. Tra- CÕO de MARCHA ENGE-|Vendo ap. 2 quartas, saia dupla,,-• Vondom.st o .parlamento n.o 9-0.

CENTRO - Vendo coni novo -1"" "» PREDIAl AQUARELA. RualM u a d i a ITHA "n *tc- A",,, "mo en,rilcla escrito.;!", composto cl. salão, 3 cor.'COPACABANA -- R.
frente, aoena. 41 por andar ~dif U" M"lco "• "• "¦" .nd.,. N H A R I A LTDA. 30, rio. 52-3219. m.lonoí. b.nhe.ro socai, coz,.; Ca.-tro, 127 - Passa-se sem
misto/ perto da Av. Pres.' Varieis.: 42-6879 . 52-3612 - P,l. OBRAS Concluídas na VAZÍO~CÕnj. gdT"_^TÍír:;!"' dTs^vico comT-mífu, 

": ""• b°m "''' mV<m<r"]r-
oas. Alucjndo contr. findo. CrS,"?""'1 cl»!!» no r.mo imobilla- R. (Sento Lisbca, 69 ap. 1003,?»" 1" ""'" com '.'"'""

9000 à visla ou 11000 finan- ''«• CRECI_n. 258. , Guanabara. VendüS -He. Ent. iCOO. Finan. 2 ancsjí, '" fln*r,c,»d«. eom 6 a'1" ~" 42-3o92. CRECI 672.
ciados. Rua General Caldwell n.iPREDIO de 4 pav. ci excelente IIIIID RnaDRITIM _ »»t. presp. 23-I2I4 - Criei 644. **' "m. r-*'>ci"-. tsl.r com - - -._ •-;„„ 2J.6764
187. ap,_602. Tei. 26-0506, IW. Rua Constituição próx. P„. 

^l-IO 
BOGORICIN ~ 

yA/|0 _- c, „,.,-,;„,, ,.„„; Jj» ^» 
Ens.nh.r» S/A. 

^COPACABANA 
- R. Ba- ctíPACÃBANÃ-- Ap^do fren

CE\'TRO - Vende-se, ao. 510,! T.rc.clentes. vnr.n. Base 250 ni- CrECI 95 — Av. RlO cor-., R. S. Vero., 203 I 2C9 -Í3Í39J9 , M j->,5 PdO de loanema. 99 PÔS-i'=. 100.^2. :.:,, salão, 2 t.-.
da R. Riachuelo, 70, c' sala, quar.jH>0«- 50-" a vista, Tel. 22-8255 1 r / ' 

nr., ti [Porl. ent. 2 000. Aceito Cxa. Ec-.1' ." - _*_-_¦ .--____ _ _ . 
dop. esmo. Entrega vazio imc;-,i,-.

to sep., co,-., banh. e iardim de - Ângelo. __>rc,nC0, IDO S ÜU I . ieiS.|n6mi„ Pi Jn,|„0 est_ pta,. d(.,J BOTAFOGO - Rua D. Mariana -TO O. tntre Barata Rlbei-.ta. Ver Qualquer hera. Av. Co
inverno. Chaves c porteiro. Tr„.ppf. rRI 

17""' VFPAAF 52-8774 e 22-2793. In- ^3-151.' - Creci 644. !císa-c--"'3'deT lmT""mXltt™ p ' mmU" AAir,,,»-r!p
lar: Predial Palermo - R. Sena- rKAÇA CKU/. VtKMt- _. .... VENDE SE »¦• <-> '-!- <--¦- C|"1^-;-' _o«3i__empt.,_ garagam
dor Dantas. ,17. s. 905 -Telefo.!lWA_A_, = H,^.,w„_.formaçoeS diariamente „„-.. h.,ri, . .--,..;.,.„ — -COPACABANA- ,- .. ;.

Vmdã. 2 apartamentos por an- rueiredo M.aaihs»., 9:n sp
Í303, frente, final conclrurão (en-l COPACABANA

Ihões com financiamento óa Côr.
Pn""1 c,".í,cí,i! tnip., depend. e garaoem,. A\ar-i"a Econômica - Dou 10=o de¦ Dias, 89, 5. car pc|0 lelefõne 36-1520, rarai:in3'- Paoamento tolal no máxi.

unidas!» Molivo viao»m m0 é0 c!:'i"' - T',i'1r 32-7279.Sr. Gilberto C.;

COPACACAMA - Perto da p,aia, COPACABANA Pó.to 6 -
•'¦ v- ap. supcrluno, com 1E0 m2, pa,a Vende-:? apartamento de frente

irr entregue cm 60 dias, salão, ' -50 ni2, ocupado, 3 quarte:, sa
sala, 3 quflrtos, 1 banh«iroí \o- lão, oronde jardim de inverno

™72%M3 "rfilri 
*§!>" ]:}72 

c'"k .• rirP- 9»«"=m. Ver Rua banheiro, copa e corinha e gara
Joaquim Nabuco, K9. — Telefo-

nos 52-4325 - CRECI

CIDADE - Apartarnen-i

Teiefo-!LHA_ Apartamentos re-iron?1 ,..„„,
sidenciais " •¦ - = „,„!no local ate as 22 horas.n u m a rua.

i FLAMENGO - Sala cita,, dap.

Av. O:
hall, 5 Cuias, 3 rn
depenJcndas. 50"

¦ 15 pr-_cl.:r5»s moi
-,. Ini. 45-3074.

tido Crur.,;ft|C
''i*-. Creci 596. 

-

v,.;; 
CASA EM BOTAFOGO -
sa na Rua Jo.io Afcmo

tos de sala-quarto, -de-ZanoZ,la bem PfrtinhojSSS"oT"raTiin3i"« íi.l.Vi 
"Ãi^- : '' :"' -!;;_»""p^.7»>«v.d7.,"P.n/s u_dr- °.f'?' 

f 
°'!mos cluar-|T^a rm^esi^^^ríuVclo."!!:^.,?.0^ ".'

pendências, play-ground
e garagem
por CrS 6 379 000, com
entrada de apenas CrS
200 mil e mensalidades,
de CrS 80 mil SEM jU-lemPregada-WC, area de|J c',eci irò.
ROS. Ver diariamente no'ssrv|Ç° e ,anque. Play-flamengo-3 qto.,.
local - RUA CARLOS DE 9round e GARAGEM. - & eíò Vimo' ^

LARANJ. C. VELHO anc irei
37.3277.

27jdar. Sala, 3 ótimos quar- ^
Informacõas telefono tOS, dois banheiros SO-|n,"'"ti0

— Av. N. S. Ccpacpban.i,
I 277 - I l.o andar - Tratar tol.
22-0977 - Preço de ocasião -
¦_5 000 CCO - Aceita-se Caixa.
COPACABANA- - Vendo.' 

'ílc-aó

de IpôncmiJ, grande ap. duplex,
no último ando', <i!tc !u>:o, c!
320 m2. Novo. vazio. 170 mllhccs

„--'a combinar cm 2 anor. Visit-i?;
pelo lei. 36-5023. CRÍCI 385.

Vendo, f:ya Hi-

q., co_;.

ciais, copa, cozinha, de-, rei
ncjue.

24

do Centro da Cidade.:;.":"10' "" .*" ~-,"<í°'„y"^
j n. 1, <ip. 11*02 - Lr,- ja UUU, cin,

VendeniOS AmPla Salíi. 2 qUartOS, 2 anos. Tels: K» r 52.S25I APARTAMENTO LUXO - Vende.:ED|f,CIO 
"OEGRAN 

- I-. - , ¦ 1- ¦ , , - -•¦íendo 
1 reversível, ba-:H/^NG^ 

Cr?^orr ,-DÍ(. - «p=t.™i«'. "Om? novo, .JS^SfA!lp.i«IS d.' pendências completas de ,-.0|^

tjnheiroe COZinha COmple-1" Vendo ap.rl_tm.nlo de frente,;^0'-0"" Ga°ci°, - CRKI W. I TtíZ-nZriZ"dè'empada' lemPre9ada e QSragem . COPACABANA - VÍWTVnr»; ^beiro, excelente «p,
, 1 1- • 1 isaleta, sl. e qt., sen. J. inv., Tel • 22-8797 Vion n, r.™.m íi» K ?,™ Construção' H A/iFNDin üxnito np., vario, 3 d' andar,h"3'10 separado, banh., cop,
tOS, dependências de c«. e banh. Tratar na Rua Mi-." 

-:,;'-,1 
5?aS I"S„"_, _í» ,"Li* V. 7, Z-, . - 

"' /WtNULU" 
sala, quarto sep., coa.. banh. Ve \^*r »'"¦.*¦ "*- novo, vaiio. 21

xico, 146, or. 303 le!. 32-1100 LARANJEI '"

niesps
- Trai

banh.,
15 000 NC

- Ver ch
¦ 42 9232 .
ta-se Caixa.

idar, c saião, 3 qts.. 2 ba-
çjnlieiros, cepd-cor. dep. emp. ga-
, i rarjem, novo, vazio. Maiores infs,'„ ¦¦'¦<-• ':023 CRECI ?e~

i COPACABANA - Vendo,' êarêtâ

:•. d-p. OpO

ra morar

ANJEIRAS - Uma!?." C*« 
"STleí? 

de°a:vena-!WICZ- Nao Perca a opor-jc pcg.iro. R. :; d. Julho, 367.1-^- a_ -ta.|V,si.as pelo ,.l.

rtunidade única pa- ^'"^t^dítS?, ^^"i^de de morar noj^p^B^H^e^TTT^icbPACÂBANÃ^venii^-Pu7^
e venda:: 52-7557 «nielhcr DOIllO de Copu-
t t...u.._í aj..i ' ; . . '.bem j bonito ap., vazio, 4 p -flmpcs Barsla Ribeiro, d o i

TodasCARVALHO, 52 - Entre ',uaas a5 Pe^ amPlas ,v „. ,,
8 e 20 horas ou no dep.|c,aras e c,e frente- PRE-Çi, C±']Z-'T*,"!
de vendas de Irmãos ÇO CrS 11 880 000, en-~ «ra_!

Toros Ltda. — Av. Grsca^,rac'a única de CrS 400 FLAMENGO — Aps. de de 1 200 m2 c oelos iar-i5,.J7í9 _ creci 744.
Aranha, 174, s 516 — mi' e mensalidades SEMisalão, 2 ou 3 qts. e deps. dins e play-grounds, em .quer 

"comprar? 
pu... . , .. n

Tel 32-5353'CRECI 44^ :JUR0S de aPení,s Cr$:Q. prontos. Prédio sobre incorporação na Rua das Ltdí^Ncs* «valíamos'^"ve^emis 
'

""144 
mil, na RUA CAR- pilotis, apenas 4 aps. p.Laranjeiras n. 518, no,^ '™vRe,!;,.,mo:m° aluMdo- '"'•

'COPACABANA

dB'™;icabana. Ver no local diã- Ia, 2 quartas sep., grande coz., | 
ótimos aps. cj sala, 2 qts., de-

nder

, J ,, 'Solar Infcn-ações
. paglo..'" 

••••""• «-im. ouicji ,,2.509, 7AL _ Taub„é Ad.-rti- ,lin. Ver diiriamenle a Kua ia-BaraO de Corumbü' . —-nistradora - Avenida Almle. Bsr.p-""0"0- "cl "u "-"-ul ula-|br.nh. c boxe, área c Ianque,imil,s dep. e garagem,
vares Lira, 52, ap. 512 (3 aps. 

<-„,,,.,.,._:_„ , |,)xn fl o ff" «• s^_517. 519. riamente de 9 às 22 llO- deP- V» .' P=*i'»- *v. Copa- «?,!"'« inf. lei. 36-5023. CRECI
is. 52-7316 e<-onsiruçao de luxo c,i ^{general severianòT 40"~ãp. .„ \/onruc n M iA crí cabana' 827' "p- 903- CRECI 902- - -

elevadores, em terreno bio. Vendo, novo, q 2 qts., saia ras- venaas: JULIU BO-___ iCopacabana - Vendo, Rodoiio
dep. emp. Tralar c Joaquim GORICIM — CRECI Oi ICOPACABANA - Belíssimos Dantas, 91, ep. 601. Frenie, cem

[T v-*1-^1 
-J anarlamcnlcs e.n inicio de cci:-- r rando sala, 7 amplos quarlos,

, AV. RlO BranCO, 15Ó, S1 ,ru55°. d:> laH" ''¦" sombra, ope-:dependências completas de emo,o-
t L cr, 07-7A ¦"''''' 2 p!" "t''1''"- Salão, 3 ótimos;-,-,da, vazio, 45 milhões cl pe.I «Ij. jz-C)/ /4. 6 Roortâi cm armáries ombuíldos,! queno sinal e o soldo cm I aro.

, ..;., ,,... ,....„.., ,. ¦ I-.- mu, na RUA CAR-pilotis, apenas 4 aps. p.Laranjeiras n. 518, noj^ imóvel, mesmo alugado, int. 22-2793. *^!Z "Z^^"clJ*l,T'Z^'':'"'m:'^

^iZ*Z;Z2A Ía,"kViL0S DE CARVALHO, andar. Preços a partir dejinício de Cosme Velho. >A voiunÍarics da p« fo^T^ie 
"Á 

1^ ^«^..««'.-{díK. I ve°n° pi°xeAs?AceAm 
Avi;»'pa"'""'^

SrPcX°e't.?I5I côr' eo,ni52 - Inc. IRMÃOS TO-30 000 000. Pagamento- Excelentes e amplos 3« - v. «P. de cobertura c< r|3' ;,.Jn,?_A. HwoS? -»>pi« ^"f«n° ¦««-- «> .«»r—««. i« e^i_« lot,!»..»!. R« B.r». d. iP.».n» 32 -
vuicapisp - ,nSBnmco esiado d=|pA^ , tha __ informa-grande financiado. Ver apartamentos c] 2 e 3 g;líSí^TO 

*K 
«frt ^^rtíER. wlW A íSSÍ^Ír» l,'!1 iU™rocri" 

í, 
5/°'97 e ='¦'¦ :';902 -- Corretor no local cias 9. P'"> 0-n.lto Ribrlro, 51 ou Avjscciais, salão, cepa, corinha, de-

1 ' ': iàs 13 horas. Esquina Republica do °'r^* Varnaí, 4í6. ririipo 120Ó. pendências cí« ompregad.i. ária

ROS LTDA
sancas, varanda, envidracada, per-ições diariamente no lo-'no local R. Correia Du-,quartos. Todos c' 2 ído
í.dS"iodoea"SctidSr.',,vè? nTio" cal RUA CARLOS DE!tra, 145, das 8 às 18 ho. nheiros sociais em cores.jÜRCÃ~-~Vende-se~7|S7tamen_o:i

mÍ;„ d«ns? _^! iVs/^o^^i. 
-^-CARVALHO, 52, entre Sras. Const. ei garamielArmários embutidos. Ga-|^^;a;,2^;^,;^

i,-r c o proprietário, lei. 32-9756, e 20 horas, ou no Dep.;SERV
clitis úteis c 58-3955, sábados eLj \i r* inAkt
domingos. Sr Pontes. Condição, de Vendas Av. Graca'PAN-
Preço à vista: NCrí 15 000,0o - Aranha, 174, si 516

CENTRO - Vende-se apartamento I
cie Irenle a «ua Sacadura Cabral, 442)aceito Volks 65 em diante como1 . _ &
parte do pagamento, tralar peloiRUA R|ACHUE10 - Vende--e b ,„ |FLAMFNGO - Vendo apto. |OI.|Sinal Cie NCrS 600,00

jap, Quor. e saln, etc. Esta v.i7Í

Creci 1 842.
COPACABANA - Rua"Ynhanõj"
V«ndO'S0 urgontei ótimo

Tel.: 23.0216 • 23-1330.
.COPACABANA - Vsndo macjn"co sp. de s.i!"

Ú9 serviço
em ticionil)io
no local des

garagem. EntroqA
rir 67. Atondimcnto

9 ir IBh ou em

XICO,

jTel. 32-5353 - (CRECIJels.'- 
CREC

LINLU. — Vendas r.L.Cjent, C. ooxe privan-IH»""- <-'* '- >-•,' '--'.. » -. -. .. ;- ,„,,„._, „„ lmJ „•, r:„,,ruc:c ,„..depends. de emprsnBdafqt/re"-!!1; c- cOR°E|,!0 GUERRA i CIA.
i. ._*< ,_-._. . . ¦• ¦ l • restante t combinar. _ Telefone' trona em setembro c tih 7lver'ível Tratar -'6-1903 r-,,., LTDA. Av. Rio Branco, 173.14°
IMÓVEIS - R. Mé-VO, |d incluído no preCO. 25-3788. -mg".»"" díímfii, ba„l,'.;™;cdPACÃBANA - Ao de um c'„ 

'•"'¦"¦ T.l. 31.1895 - CRECI „.

119 Gr 801 —Cozinhas C azulejos até iVENDO excelente ao. l». loc. completo, boa tolinlia, quario e.l., co/., banh. compl., 2 imlrá-^06, - —
rn cór/ nr, nnon L >__,!„ „>_- D,„,„, , _,,, r'cnl'- c sala°' ' "''" cop?' ri* »mP'«9ada e garagem, das indeoendenles, vacio, pintado.,DOMINGOS FERREIRA, 125, ao.
52-5230 e 22-3032 O tetO efC. PreÇOS a par- c-.-., garagem. Voluntários da Tratar com D. Mj,i, das Graças 18 milhõe* anti.,- enlr 5 000 912 -- Vendo urenta pela me-

| 7n,1 iir de*. NCrí, 9fl 900 00 rl|Ea.'fi?:. 
¦"5_302- Tel- 32=3=5 ~ P»1" ,rl- 13-3239. ?50 por mús. Ver e Iratrr na Ruáilhor oferta, ciuarto e sala con.

iB<irho£(i Lima, Mó, entrad.i tam-iíunado — Visitas de 15 às ISít.

Rua Borao de Icaraí, 14 LEME
^¦prestações mensais de «"•=- COPACABANA paio, quario, banh.

ua Gcn-!NCr$ 340,00. Incorpora-:apartamento"- vendo, 2
— Tels. ¦ _r _ _i_ a 1 1 vn 1 a r^r-vr» a \^a-a' dens. Fin^i construção,

19 000 000. Paqa-
.cão da AUXILIADORAliW. Gacião Baia

R.»-Estèves júniíV;PREDIAL S.A. - CONS-.606' 
_ Tol': 2S'2K-

\ Vti-lUA
Prec

Tcl. 23-0991._
CENTRO - Vende-se  , „,.,
quario separados. Rua Rezende, pn» ccrT-rilT ti,i„nín ',,em- F'lcilii=- H- Silva. R
39, ap. 1005 CrS 11 000 000 ,VwUA, SETE. DE SETEMBR0 

, 
"calvos Dias, 89 s' 405

visia ou a combinar. Tratar lc, IVpi",°-Í» •«"«"• ""> plantaJ52-388Ô - 52-3840.
S. 1003. Tcl. 43-8009. _ CRECl!ff/*v'r a,P™, '"dares. 

Te. FLAMENG0
H2. lefonar 47.5701. 70,-np. 203, 3 quartes sa'.a, dep.lTr,r,^.'T^ V 

'. "„ 
. 

" ~' '~ 
1A VENDA

CENTRO - ANDAR INTEIRO 
~ SANT° CRIS10 - Cl 2 800 de emprenada, pintado com sinteco,1! RUCAO DA PAN AME-|idem deo

Vend. p' entrega imediata no Enlr- v-d' ">"¦ 9z3'- P'?:'- «n,: 1" milhões de
ponto m;m central da Av, Rio A , — .
Branco, andar intoiro c' área de0'"1'1"0 Manfredo, Barão Iguale- tem deposito annrio. Telefone: -íRIA S.A. TOCIOS 3S de-7 ss 13 hera
485 m2. Preço á visla NCrS '";- 8í> - To1- 48-0304 - CRECI :27-3665. . . . IS2-475S.
250000.00. ORLANDO MACEDOlE FLAMENGO Vendo Rua Sen.'1"1315 

"ITOrmaCOes nO IO- ÃlrANT ÍCTCTãsTAv. Rio Branco n. 156 - Cr. VENDE-SE uma casa, Rua San- Veraueiro, 203. ap. 210, quarto cal, até aS 22 horas OU'P".ício Champs Ei. , ,-
2 318. Tels.: 32-6128 - 32-0510 lana n. 122. c/ 35. Tratar de- banh. coz. edifício novo, entr.1 ,. .nmn, . do melhor oferla cde32.7164. CRECI 128. |pois das S heras - Cenlro. 17 000 prest. 140 na Caixa Econ. COITI M. GUERRA, Av. f)e prBÍa

|e-l.i vario tel. 22-4163. Mario|Rin Rr,-,nrn n MA /l » llinl— LlítCI oIU.

151

I. som.10 milhões de entrada e o saldo] P|(~ AM A DF FMfíFMH A : A^eito prep. à vitta. Av.
rential d., Av. Rio,? ¦."«."•. Am.r.c... 80, Om., financiado .Pela Cai»_Pa.a quern)^ 

M™ Ut 
_ 
Í:^U IHA-. „., ..^ 

^^jy^ 
V.rjoocabana| 

,137/ d„ 8 COPACABANA

i Duplex - 30C
área construída

COPACABANA-SaletB~|Mln 
p,|0 „. 35, com P.„!i«„.|57.Wn e 57-6206 - Forra:,.

kifrh O nrnnlnc nMmn' 
R'bc,r5'- -197-A--r_Tl;'_-_.:!°_l' '?¦¦ com 3 salões, 4 qls., 3 banh-..

qls., KITCn. U. prOntOS. OiIITIO.CO.-ACACANA - Aloncão Srs. sec:., çjar., lerraco, quintal - qar.
,;"5 neqócio. preC0S a Dartir Pr7Pric,'''ies. Aceitamos seu imó-Ver Sua General Ribeiro da Cos-
"•-ri» 

IO p,in ónn Z "'""' uond<!'' fr,'?'n" uma vi-|,n n/0 9- ch',v°: nc ió c/ f""1-
Oe IVVjUUUUU. Paqa- ; 

-1 r".pcca n representant,-. -J,:rqc. Traia' c Joaquim. CRECI

,, ''j-iu/..' men.o grand. financiado. .,. uo, or. 303 - Tei. 32-1106,-,... ; , 
' 

„ ..Jj mitt... .. .. . .,-_)_ rr<-ci líò -E,,,E - vendo r.i Rus Anchieta
n-Ver local Av. M. S. Cc- Ió, ep. 20.-. frente sala, 2 quer.

a . ,;::. rl.v.1. empregada, vazio, vcr
"P- no loca', lei. 22-4163. Sr. Mario'as 18 horas. Const. c'. Duplex - 300 m2 de «eci óío.

Apl VBv;!°:|garantia SERVENCO. -járea construída e 150 ^^'^oZtSZZSZZS.
iux^ - Vendas Pan-lmóveis — m2 de terraços. Salão,i,rc'."?. 3,?''•* 'aüo* 7- hanheires

Chave porteiro Mar- n *» • ,-.«.-» . i iscciais. 1^0 m2,
- imu uiünt-u ii. íoi, zt. I • México. 119, Gr. 801.,snlíi, 4 quartos c| arm negócio. Tois: 22-7226 c 37.4794.
kl A07 — TpU 99'^nÃft apartamentos de alto, 1 por Tels. 52-5250 e 22-3032 embut., 3 banheiros emllEME - ,v«ndo amplos e luxuo-

*,, j' b ^u/ lelb- zz"<tooD «ndar, 300 e 370 m2. Preços NCrS1 r-ncr-i -rr,, • 1 
'!os ""'¦¦ ' pi andar. 65 mil NCrS

VendO.„ 
4A.0782 CRECI j 1 ro e 180 mil finar; Tratar tel 

~ CRECI 704. 'COT, COpa-COZinha, de- rin entr. Maiores detalhes Tels.
GLÓRIA - S. TERESA 1 avenida ______ barbosa _ jí ..,;em privilegiada locali-L.AMm.Ac' -'—;—;37-499o - creci 971. .__ o^nd do »mnr»n «. o 22-6917, .12-67.18. creci 043

! 15." laje • você ainda pode com.i - r . . LARANJEIRAS

ZONA SUL
. FLAMENGO

A VEMDA kltchneli
7 milhões -i vista
em 12 meses. Rua
509. Tel. 52-4755.

va-.o, preço pr.ii aparlamonto no Ed. Stílus:
Rui Barbosa ES0.

zacão da Rua Senador vi".'!''"*, ocupando' todo'^«•""•i^Kjo^f gr°nde'
COBERTURA

Taylor 31, 
¦ip.l.p.rt.-*..-.» veda,, co^: Vergueiro, amplo e con-j^V™ $:%£\ cl «iSiíí, 21*^.*^'37-4990' - CRÍCI'971V'9 ?°- í^1-10' Caixa CrS 32 Zh,

m2 tle tonfõrlo! Caloria, livinq,- foftável 3D 2 ° andar I c",ori°. "'a Pat" 'elev-, grande - - -  ____ _ ..'. \>- 2-,'i''s- CRECI S13. - Tal.
-— -salão de jantar, 4 dormitórios, 4 , ' ' cozinha, 2 eis. • 2 banhs. para,ACEITO ap. de 1 cu 2 qts., co- 52-1892.
ApS. de'banheiros sociais, 3 quartos com Cie treme, em ma jeStOSO, empren., gararem. Sistema de re- mo parte de pagamento, 2 5_!a., COPACABANA Gio sla'' •eo'"' - .-_: ¦-. ..... c fôre».j3.qta., 2 banhs. demal; dept. b. kit. ocupado i R. 

"paulá 
Froí- Inf

Guimar5es'To:l" as Pe"' de frente. Vista Ias, 19, ap. 614, CrS 14 milhsIpl o mar. Base NCr$ 70 míl. T--'
63. Atcndlnianto „o loca,. 

f^^^^aCéZ^^^^^^ 
«-^ 

^ ^ ^

 -.-npnrl rip r-mnrpn p 9 22-691^ 42-67-18. Cl
COPACABANA - Sala, 2 qtos-, P6"0' 00 CmPre9- e ^ 

lEWE^r v=ndo ^."

GLORIA
sala, 2 qlos., deps. em
pregada. Obra já em ai-!'.5.'"'':1; Ênií'9» m daiemb» iie^sòlidamente const. c

banheiro para empreçiJclos, 2 ar] rornarlrt r1 Í=>rA'lr>.*> :"'9eracão lotai do ap. c fòrea. !3. clíav 2 banhs. demali óep-:. - |j.

[vagas 
na garagem.Varanda pano.,ea: 

recUaaO C| |araim,jpJrd vi,|, - 
- ¦

im-
:itas ¦

22-7913.
inf.

e conjugado à R. S<i Ferreira,
1228,'ap. 612 e 817, ocupados, II

ingos das 9 is 16 h. poneme em. SOCiai, OrealJiJvirVcüàvil 28'"ap" 
"íio" 

.'f1 AVENIDA ATLÂNTICA, 3 S06 - mljha. cada. Ac. Caixa. T.
VENÇO. Ver na R. Cân- riítMA8íS!ri2"iTnA 

C0R.DEI5?de 300 m2, composto W* »*p* demais déP. v«i0.' Tr." Fr«"e, •"".¦ -ap-, i.im, com. ?M378. creci sis. t. 52-1892. 52-2281 e 32-6172
j- 1 .« 00, , GUER1A S CIA LTDA. - Av. Rio; ' "' I"" "tar 

Av. Rio Branco, 138-15" -•¦V'0** 15 milhões a vista, 20 mi-; COPACABANAdido Mendes n. 236, das;?í»pf?L 173, i4.o ,ndar - t.i.: de 3 sa|oeS/ 4 dorms. Tel. 32-8585. "' - 
¦ -

venaria c garanlia SER-;do's » d
r--.„

[GUERRA i CIA LTDA. - Av. Rio

'31-1895. - CRECI 706.

PAN-IMÓVEIÍ R. Mé- APARTAMENTO, vacio, próximo
..;_-„ iin r- r>Ai I'1 Pr"'1"1- 2 por and.Trcs. snlão, 3
XICO, I IV, Ur. BU I —lótimcs quartos, vários nrm. cin-IXO, espaCOSa COpa
Tels. 52-5256 e 22-3032-u'!d"' 

v««n.da, . copa,. cozinha,

- CRECI 704.

d armários embutidos, laranjeiras 243 ap. 302. Ven.1' 2?L,„T1Z'Z ,..,...
r, . , 1 do 2 quarlos, sala, cocinha, ha-'ADMINISTRADORA IMOB
2 banhs. sociais de u- nheiro,

firde. 15 milhões a vista, M m,.; COPACABANA - Luxuo-a - pe. rDCncombinar. Chaves ep.icuena residência de 2 ands. - : l-KCI-1i Ihões

reníe cotn
na garagem. 

— 3 qts.. 2 sls., 2 banhs. etc. em
pntrpna Prprn r,n',! construção. Pimenta - Tr'.e.iir-.çia. ricço 3í.6]o2 _ CRECI 336.

150 000,00 COITI. LEME - Ap. bom tamanho, oa.'rar-em 
rn ercrjtura — Pronta ent.

10." and. 20 milhões de ent. «
visitas: NATAN v11 <™ 2 anes. ¦ 37.4807.

BERMAN - R. 7 Setem-1^JL 
~ 

/endemos 
2 aps."de

quarto •; sala. Final. NCrs 6^00
bro, 66, 3.° -- Tels. . . |c«la. Ocasião. Tratar na Bri-

Ihante, Rua Hilário de Gouveia
n. 66. qr. 51ó. Tel:. 57-5187 cr
J7-2086. Creci 243.

vagas
Pronta
NCr$

paglo. enT 24 meses.
e

/ador, 3 atapetados, c;. COPACABANA - Vendo 
"duplex 

,PoSTO 6 - Vendo baratissimo 2
salas, 2 qts., com 3 qu<irtcs, quadra da praia}?P'cs juntos c| quorto, sala, con.

2 \-..;:üi. soei .-. -irea c\ tanque'1 n^a' 2 ^ePS- ^e en
dep. empregada, qaragem, base nados e aaraoem Prero ! ?n!° 

c"m -" *' "" quartos
!70 milhões c| 50% -financiado, 

p,"" y°' 
=„ * 

, banheiro, cocmha c quarto ds
GLORIA - Apenas 1 milhão de tratar. Tel. 25-3691 - Caleri - NCr$ 150 000,00 C empregada. Movo, construção
sinal e 2-1 preit. de 500 mil sjjCreci 25-1,
jures -- Conjugado grande. Alu-j ^TH"

. . '|clo 2 quarlos, sala, co-inha ha-'ADMINISTRADORA IMOB. L. H. arm- emots., 2 salas, 2 qtt., com 3 quartes, quadra da praiajaplos iuntqs c| quarto, sala, con.
36 lU-jnheiro, dependências empregada "P" ,a'*' 2 qts- sem dsoenclên- cmP-, 4 ao. ar rcir. clc. Paolo.!- Tralar -¦- Tel. 22-9361. hugados. Obra em revestimenlo.
_, ^„,; laluoaclo s' contraio. Moacir tel.' cia- R- B':"'',,'1 "'beiro 92-504 -'¦'r;"'í* financ. Tratar c| Santos COPACABANA De- hcni^~ 2 frc5? 9 000 000 os dois aptes.
1-C0Z\-*S6.4U3 '''•¦vario. 26 milhões. Porleiro. Tel.; Bohdur, Inc. e Vendas de Imo- „,:':. .?,,„- „, " u,,1 Negócio p sor resolvido cl abso-
mnrp- IAPAMIFIPA- u • 52-0982 - CRECI 636. | "ei: Lida., Tcls.: 52-7316 c .... * 2h» n''«™ ™ ,Y« „ l „ ¦?"' Iu" urgência - Tels. 36-1440 e(I IMI C" 1 LAKANJtlKAb — Vonde-üc aruír- '¦ *:i icin mr — i i. •••• nnpiro em rer, dep. cuo. m,a. ,, «71n "

:.  --,..¦' "1" APARTAMFMTn ,!_, ¦o_.-l.il0. CPc^l 21.  ... „...' _• V ,.,,._. >._, 41-3772.

cente

g.-.do contr. vencido. VencKi
rlu-.iva Waldenitir Dcnato. T.
43-8000 e 43-3700. CRECI 5.

50% de entrada, saldo -
espe-L ._:._ . « _ _-. |RUAi ftTENCÂO pf esta oferta espe- --.--l ;rt-,^ A *t Iru'' '«wuka dm/aòil

ila.quarto conjugados, Ia COmDinar. AC6ltO pTO- próx. porlâo Flum. 3 qls

APARTAMENTO c!o irenle e va-'0'"01"- 
'~'Vc-x 2I- I 

gem. Veja Rua 5 de Julho, 207,
lio, cl sala, 2 qts., e demais do- COPACABANA - Olimo ap. ap. 833. Prcco ólimo 40 milhões POSTO 6 - 180 ml, amplo li.
pendências, V*r na Rua Felipe de coni- <5 m2. frente, 10 clc ent.!— 50% à vista. Tralar Av. Rio.vintl. 3 dorm. (arm.), 2 banh.
Oliveira, 7, c porteiro Jucsllno, e 6 a combinar ou Caixa c -i- Bronco, 156, s 1013. Tel fcores), co7., dep. e nar. Imebi-

_ Damcs o ap. pintado e c' síníe-' f,*"i!* fin. antigo. Ocupado cont 152-1460 CRECI S72 ' liaria Lcndon Ltda. Tels. 36--1767
MOURA BRASIL. 60 403, ». .CARLA IMÓVEIS Rua Sã;' vonç. 37-4307. mPiCAtinn _ a„  l!« 57-2555

Tratar tel. 45-0787.

banheiro e kitch. 1 500 mil en
trada, parte facilitada e 14943C i i ,-•

com ouimensais. (alunados com inquill-| AtenClO hoje C diária- Crecl W.

|a, José 50-703, 22-4151.

GLÓRIA - Vende-se
sem movais, de sal;
inverno, grande quarto c ar ron-;65. Tratar Quitanda, 20, gr. 503

, „ ,..posta. Entrego vazio.!"?'1-c?LnT- r0' ^'ZZ-X0™ apartamento qto., «¦:,.
149 430''. , , ,,, , jcasn Ilha do Gov. 42-77d0

sem móveis, da sala, jardim de I nos ^notificado,). Correia Dutra, 
mente cjas 8/30 às 19BOTAFOGÔ - URCA

31-3367. CRECI' 203. 
ihs. 

pelo tel. 42-9104.
.•..-.RT.V......ÍO - P. Flamertíio|pLAMENGO _ vd(Ji de

ATENÇÃO -"Vendo na Traia'd_i

COPACACAMA - Ap. compro „
s":". ¦""" " •-'*¦¦¦-. ¦-'-¦•'".¦ COPACABANA - Vdo. ap. luxo. vista p meU uto, mesmo alu-POSTO 6 - Joaquim Nabuco, 11

seoa- Salão, sala, 3 qls., copa-ecr., 2 rado. Nenicio só de particular. ep- 403 — Esq. Av. Atlântica -
rados, comercial cu residencial, desp., 2 qls., empr., rjaragem ''¦ 56-11C4. Maravilhosa vista — Saleta, sala,

• Sili','?? 
Bi "tZ'° C' P-,Frel,!ISl5O0oJ?,llhÒeS' 50% à ^^'Tel.; COPACABANA"----PÓ;to'-5--Qu..-,3 "',"¦'• bsnh- £or:a|' co:inhj' ds"

36-2154. Facilito paoímento. P**rjf/,' dra da orah — Vende p unen ÍPenc'cnc,a!; completas, erm. em-
ADMINISTRADORA 

' 
IMOB. L. H.|CÕPACABANA - Vendo ap. cj te ótima oportunidade'" à 

>Rua"ibulií!0S- Vi;iJ'1 p0,'=ir0 .,S'- Bcr"
... Duplex,- cobertura,- r_>.to 6, «mal de .-CrS- -T -500600, o -rer^Oiflma- Wii_.it, 110 ju.-J-Kh-Va-^T0-"- J^°-7E0-.a7íbM5- '

In . j l i. "- quadra praia 160 m2, oaragem, tante aceito Caixa Ec, Marítimo- ! rio, ontreqa Imediata c ciuar.o --'ut'° proposta a vista , j a
,renl(J Botafogo, aps. d. hall, saja, qu»,.;., i,,^^, em cor, |indo V IPEG. IAPB ou particular - F.v! I íala separados èôri.íta e bí:'>r"-°-
,„, m„ „„,, „_, „,„„,„-,, ,„, . muitas benfeitorias. Sinallf1.1^ lambem em parcelas a ct.m-'; nheiro. Preço NCrS 18 mil. Cha. POSTO 6 - Apartamento cie m-

ip andar c elev. privativo, otirnoK«JJ ™ ' «'«"•. " )>»>"••». ™ SC. Marcar visita 52-0982. -'binar. Ao. sala e quario con).. ves cem o porteiro. Tratar ¦', Av.k 3 quarlos. Compro, enirad,
iop. e| 3 dorms. c arms., salão, mil, pr.slaçoes d. 100 milI • «ai- CRECI 636. banh., coz, Rua Sá Ferreira, ?2S Rio Branco 156 ¦ 908" lei CrS 25 000 COO, restante CrS ..

RUA BEN^ItrcON^ANT. ,04,!^^ >»'• 
'M ,' proprletário.j ^JuT^kTRlAoY^OOOO mensais, lel. 47-6224, .302, vazio, frente, 2 qls., sl., frente, andar alio. - Copac. Tel. í, , 

'„„„' 
í,at o S? tlO.\f"S» 

"> ^ ~ Raro . único n.- Sul, possui ap.? Precisa de dl- °f ]f°" 
tt*0. £<",?'•„,!^' COPACABANA - Vendo encolen-i QUANTO VALE SEU IMÓVEL? -

daP'Ac. L' Cí^ve; p-'"-^''23'BÓeS' RENTINO p. tcl. 23-2368 - CRE-l3«io. - CRECI 763. ' 
|n|«lre? Faça_ 

( 
uma 

_hipa.eca 
da;^^; 

^g«|. 
™^£,;* «>3p- ., „.. ü, qu,yl0 !a;a 55p. primJ

Creci 497.

dicionado, banheiro em côr, co- le
_rinha, nusna-s ¦ bjnh. dc empre-'
o.ids, sinteco e telefone. -- Tra-1 ,,_-¦,
tar c' proprietário no local. «ur,\°'fc- 

'"iU' B":} Guanabara, 809, indevãscávél, ent'ed. dé ^"aps':1». banheiro, cozinha. Sinal' de1,'.."'"
Cândido Mendes, 98 1006 - Tel.,_f,evfiuor P"valivo, boxe garagem, | dar c .,„ privativo, ótimo.200 mil crUzs., ru prom.ssa, JOOí",.3'
22-3o2i. 3 qts., c. arms. embutidos, 2 sa-' ...-.--_... ...

j Ins. Vendo financ. 50ç. á ou

IA Imcb. Monte Castelo Ltd.i
vaco, frente, 2 qts., sl., I frente, andar alio. - Copac. Tel. I êm"T'õno" Trátrr c' 

"o"Sr "fíO*^t'CO 
' ÍOÜ - Raro • único 

" 
na- S"'' po:'"' ap.? Precisa de dl-

area e banh. de emprega- 23-8688. RENTINO p. tcl. 23-3368 - CRE-'SÍcio. - CRECI 763. ' 
nltelrc? Faca uma hipoteca doi ..... ,_.

„...,.. Port. — Tcl.]  . . _ L-l 9R/, 
,nie?m? — ücluco rar-ida, ciu^n- ,, uZ- *i£Á, «.« VTQ' iecaeno cem sinteco o«rs u«tr^' d,'ra ° Pre<:o real para venda.

42-/7o0 - Creci 497. CATETE - Vendo ap. 505, Rua|_ 
/0 ¦ 'ATENÇÃO - Vendo frenie pára lies acima de 5 milhões. Tel.: co " mil"-«- CRtCI 213. Iete. "flnsnc 

- Barata Ribeiro 
'iMiConsulte-ncs 

sem compromisso. -
Bento Lisboa 20, 2 qls., sl., dep. FLAMENGO - SonadoTVergueiro|Praia dc Botafogo, visia maravi-|22-<337, dar 12 às 18 horas. ^Ar.«_~. r, ; .'.  :-TT~, - 1205. Ie!;: 52-2809 e 52-6251 - IMC -
compl.,
nr> ap.
milhões
Ihões.

vazio, fundos Cha'

entrada de 20 mi-

SANTA TERESA - Terr. firme
iunto Lqo. Neves, 9,60x21 NCrS
6 CCO, 50% financ. Ouvidor, 183,
s/303_ - Tel^ 43-53-10.

CATETE - FLAMENGO
CATETE 

- 
- Vendo vazio ap~ sl.,

qt separado, banhAit. Entrada|visla ou u com 50% „„,„„-.nJLrj» i mil, s.ildo Cx. Eco. Rua1 -
Sanlo Amaro, 184 ap. 205. Ver
porteiro. Tratar 22-4374.

; 167 ap. 102. Vendo, vazio, salão, [t10"- 
Edifício |á na estrututrá "APARTAMENTO - Sala, 2 qúãr

COPACABANA - Cllti-i: Creci 577.
-01. Tr„tar 22-2330. 30;3 qts._ ccpa.ídcps. emp. e gar. 'mal de eito luxo, ap. de hall, tos, cozinha, banheiro, quarto e TiaS Unidades

er c1 porteiro, Ccrdeiro <*, trotar2 salas, 4 quartos, 2 banheiros j WC cmorecida. Rua Santa Clara, . ,. r- i - , , iv-onsuns a

[54-2759 c/ Joaquim. CRECI 744.|socioÍ3i em cór, copa e cozinha,,403. Preço MCrS 32 000,00 a fa SUa rCSICienCia Ha KUS TOTlO eXCClenle, pOSTO 6/ltda. Nós a

CONJUGADO, de frente, Marque:
de Abranlet, 18,302 — Vende-sl
pronta entrega, 12 milhões

doe. Tratar no lccal d.is 12 às
18 horas.

Adqui- COPACABANA - Con-|<?UER, comprar? o,:, vend:.?
Consulte a Adm. Victor Cc*c

nos e vendemos.

FLAMENGO — Vende-se magn

..laTl^lCOMPRAMOS PARA CLIENTES -1°]f^¦ ^.H*1^1.* 7,|*US2.§,/12"I5'"

área, lavanderia, dependência de rembinar. Tratar ORG. ROSA C,_t-, r| eoc nrivilpnirirU Inrslizsrãr. ;eu 
'l!"°"c' 

mesmo alugado. Inf.
. Ifi-empregada e garagem. Sinal CrS:FII.IER. 7 Setembro, 66 gr. 406.:iama USrã n- JJ;> -. PrIVIiegi3Cia IOCall7.açao 

je!. 43JÍ463.
co ap. }02 de fr.nl». D» grando I SCO, na promessa 1 500 e ojTel.: 52-0532 27-8392. CRECI, 304. Não perca esta OPOriuni- Oa Av. Atlântica. Vendo QUER COÍrlPRAR? Guer vender?
sala, otimo quario separado, «o-saldo financiado. Preço 38 ml- Acoita-s. Caixa. L|,J. J„ ' r,nr MTrÇ mn nnn fll I Consulte a Adm. Victor Gotelin
zinha, banheiro compl.to . irea.IIhões - Tratar tels. 26-0281 ;Clade de COmprar SeU POT NLr5 400 000,00 C jLtda Nós avaliamos c vendemos
Tratar na Rua Comia Dutra n.|46-7603, com Anila Gelbert - APARTAMENTO EM COPACABA.:anartampnto Hp í_íb 1 iS0°i rítS entrada íaldo'"" imovol mesmo alugado. Inf.:
24_das_»àsJj[ horas _ou na PRE-|R3ro e único negócio - CRECI | NA, na_ Rua Aires Saldanha, 54,:aH^rldmen'0 QÇ SalS, l|JU/0 ue t-lliraaa, saião T(;, 43.3^,53.

j Posto 5, junto
uma cotn do

á praia - Ca.-io e 2 quartos, iodas as pe-a combinar. Area de rua fqanciscc'terreno para edi-, ,. ' '-,nn 
-, 1. - 111 . oni" ,

OTAVIANO,APARTAMENTO - D»
dim de inverno, quarto »J»"^°>If^*,vprS?iriâ__.,,'irf__f*,íací_f*2°"«i-TI«^8^'.*Primi7«*ciÃ;»'«^"VamõlAVENIDA RUI BÀRBÒSAÍ»^ de°io7nd'a'«,"3« « a^cas amolas, quarto de 700 m2, andar alto, sô-!"2D'. «•i2<"> «""« ° ^"3i"'

banheira, contr. vencido, de 1 • 1 «alas, ...... • _ CREri oto nvuniun rvui pnaoujn a„d-,r a ,., r-n- .1 . " P°-'° '- — Vendo apartamen.' - ' - "¦"* - «¦¦ ""b crcci 256.  _ 
jW 

¦. 
micia-ííSSS «ST finteiamemó 

"Sía ^pregada, boa cozi- bre pilotis, luxuoso esti- i. suneriuxo, 305 „,;.% . ,i«.
Econômica - Tratar no lo- nha, grer.de área de ser- Io clássico e arrojadas

banh. com boxe
grande cozinha, ares de serv.'12 • 3 quartos. CIVIA _
v/c e quarto cie empregada. Prc-.vidcr. 17 (Div. de Vendas, l," onAIA nn PI ÃAAPMl~ri 

'." "w" 
_, ,(o CrJ 260:;0. V-.r na Rua Cor.: andar!. Tel. ' 52-6166, de Eh30m rKAItt UU fLAAAtNljU, Ja. Vende-Se 3p. C 260

Trv. Ou-í N. 666 - Obra já
__e-se ap. c zou „i,,..-,,-. last-noras-^u ,3i. 328 _ Entre Ruas Tu-|m2 c| salão, sala de jan-Nm«APARTAMENTO no Flamengo sala FLAMENGO — AOS. de! CUITlã e Cruz Lima

rela Dutra 166, 36-7E39 -

quarto sepiiud tar, sala íntima, 4 dor- apartamento
viço, tanquo e GARA- I i n h a s
GEM. Apenas 3 por an- const. recente, um por s.-. c.c,

quartos, deis banheiros, tot-
te, etc, 1 vagas na garagem

arquitetônicas/- ob'1 *m pm'"'-1- v"r n° lo-
;al e :rjt,ir com o proprietário

outro em Niterói, pVóximo ao" 
çm-j2 salas, 3 qts., 2 banhs.! Edifício alto luxo, anda-imitórios cj armários, 2 r__rreiraV'?36" -"«osV chãv«"Jnà üar- blnc'1 cte Cr5 .... andar, peças amplas, 3 _»"* xav. _da silveira . «p-»«-

A'pÁRfÂ^ENTO0-~Fr'^er72Lsir: c0Pa' c°zin,ia- deps. eres altos, ap. ci vesti-banheiros sociais, 1 ão-1 T^V^V-alSi" - m° h«irf 
xI5°':1 10° 00° e Prestações|vagas na garagem, S&i.. gnnde"rea. am°íio ÍS:

3 quartos, 2 banheiros, «pa-coz. garagem. Prédio sobreibulo, saleta, living, sala xj|iar copa-cozinha 2 
'"' ' mensais de CrS 280 000 magníficos salões, 5'S üo?'!" dep' ~ A7'7750 ~ Cre'

etc. entreoa em 2 meses, preço; ., ,. Ij !„-.?-_. 1 -1 —•*' APARTAMENTO va-. c' qt., sala r-„„,.. ,„;_ ... . ' •fixo, financia-se. Ver na Rua pilotis c apenas 2 aps.-cie Jantar, ó dormitórios,.vaaas oara carros. Aca-,com. preciso oara freóues. Dou- L-onstiuçao-incorpora- dormitórios d armários.'rainha Elizabete - vista para

c: porteiro. Tratar 54-2759 cj Jon
quim - CRECI 744.

APARTAMENIO pequeno
tinho da praia, prédio

429
APARTAMENTO I
1 qu.irto;, sala,

- Per-
anl!no,

noJ"êTCrat,dre AffisM ?' 
'"' 

Por andar de írente. -;3_ banheiros sociais em bamento de luxo. Tratar^?.1 S^jm-m: ZJ™. 
d"*-São da Imobiliária Ve-;4 banheiros sociais de? ™.? 

3*"?.*' banh.°*ioÍ. 
"íi".

avenida osvaido cruz, i39.|Precos a partir de Cr$jcòr, Copa-cozinha, gran-!diretamente com o pro- aparta; .-vm 7 inancio S.A. — Rua Teó-alto luxo em mármore -!=p- empreg. 60 milhões c/50%

bxodon o *70) de"fm "cha™ 57 00° °00- pagamento,de terraço serviço, 2;prietário. - Avenida Rio 1». •L." embuta, qu.río*.'pHo Otôni, 58, sj 1001,2 de carrara, amplas copa !Ai«.nd™"o. r. 
™* 

m^\ml
grandemente facilitado, quartos de empregada. Branco, 131 - 15.° an-Gan,?s0dLiTnT M°dsáP'ni 00/"--Te1, 43"9205 - Infor-, e coz. independentes, es-bií-^2£L_«L —
Obra |á em alvenaria c'!Garagem. - Construção!dar. Fone: 32-1039. Iía&7Qur«Á' Èi *' ísz- '='-|maÇões no local das 9 às pacosa lavanderia, 3 ím1 dt «nitroçsíVm 

"cojaea"

;; garantia SERVENCO. Verjde MARCHA ENGE- APARTAMENT0 _ Pfaia de toJ"f^ 
"JE! 

^L_ 22 
horas ou em nossosideps. de empregados. JÜ"V£rJ& 7£9Z % fc

a. Tel. 22-E797, Sr. Garcia. Creci Ru3 ScTO Salvador, esq . ' 5 235,00. Vendas JÚLIO ciep. emp., área. Ac. Caixa. - 2. 9d«- !S!C«. 3 f»-J fcanh. COPACABANA - Barata Ribeiro. QU família de fino SOS- cutro no mesmo prédio com ta-
-com Ipiranga. Vendas'BOGORICIN - CRECI 95 ^"i^0"' to-w miim 2TPRont'd 

'c^^SÊiíi.-!««iS -"duc. hísTTÍS 7ú to. Deslumbrante vista 
"

cozinha, .iufi.jPAN-IAAÔVEIS, R. Méxi--Av. Rio Branco, 156 s| - C'«s''"• Sr" F°"p'- __ :^s. '^'Z 
.a™- ,e'•*%**¦ p o mar. 

'
iada, banhe.ro em cor, rleo. cm- ^g 

Qr on] _ Te|s «01 T°ls 5^-8774 o APARTAMENTO peq. bem apro- APARTAMENTO d. luxo. novo,;.,,. Fundes 2.» and. Õ edifício' ipl /.OOlO/t — Aipndo'" * ""?'»»• livlnj, J cor
prenada. 28 32 r 3o milhões. - "i' ' lv' ol • ou „„ 3ZO//1 e „ci„do cc„, ,rm t„,b co, c)aIO| |in)p0 jalão, 3 *H.. 4 ac nio tem leias e.n baixo 39 mi. 

'e ' ^-^ ylU4 MienClC ,.,,,,, „MO|.i „rJ| ,c. . <„..
•¦forma- 52-5250 e 22-3032 - 22-2793 — Informações, bri". comp. área r tanq. gara mários emb. ótimes. 2 banhs.,.Ihões a viria cu Caixa, fin. ant. ho|e C diariamente daõ

|__ |„„| » - oo t 
* 

- 'gem e tet. Vindo ou tnx;>. p. pint. ileo, copa-coxinha, Telefon» c sin-'! .n.'n.-.io de 12 milhòts.i' rio iOCuI aie ^íZ nOra -. - - -.

URGENTE — Tct.itmeníe rcForma-
niormacoes e.*,. v_i:io, «ndar tlt-,, n,cas s,.

cóet Ouit„nd.i. 20, s/ 503, lcl. ir-ncr-i -?_-, .
3I-S367. CRECI 203. .LKtU /U'l. ..flior ac. carro. I. 260Ó02. 56.1176. •Chaves 37.1807.

"",hJt$--8,30 às 19 horas.
Cr.iHifcei »

hiK.r''* lencícn lida
C4.4767 . i7-25;5.

irar. In
Talefor



2 — CLASSIFICADOS — Jornal êr* Brasil, S.°-fcira, 16-3-67

SEU
APARTAMENTO

ESTÁ QUASE
PRONTO EM
LARANJEIRAS

Rua Pinheiro Machado
tf\ i próximo fio \
***» \ Fluminense '

2 apariamenlos por andar e de fren-
te com 199 e 231 m2

2 salas, 3 e 4 quartos com ar-
mários embutidos, 2 banheiros em
côr, cozinha, dependência emprega-
da, garagem privativa.

Preço a partir de

NCr$ 60.768,70
INCORPORAÇÕES

Travessa Ouvidor, 17

(Div. Vendas 2.° andar) 52-8166
CRECI 131

| Informações no local
das 9 às 13 e 14 às 18

GÁVEA

«i (NCri
Wl Ouvicl

57 250,00). CIVIA . Trv.
17 (Div. d,. Viindc-. 1."

il, anri»ri. Tel. * 52-8166, do aiiSOtu
Hil 18 horai - CRFCI 131.

IJARDIM BOTÂNICO - Ciso na
J!fí. Pacheco Leão, c|' 2 sola--, 3'qts., 

copa-cozinha, 2 pvíos., ga-
ríiqem cru final de construção, .i
vist.i. _20C00_mil. TeL .160475.

j LAGOA - Magnífico np. c/ salão,
14 quartos, 2 banh. so:., loilete,
COpa-coz., 2 qta., empregada,' 2
vafj.ii garagem. 130 milh"'

j combinar.

ESCRITÓRIO
I BOTÂMlrn 

VAZI° - F,en'« 2. qlos-. li..TIJUCA - Ca.» luxo. Vend..i«! tIJUCA - SsISo, 3 qls.. ele,J. t,u IMINH-Uldrp. emp. compl., a| c| lanei. P. 300 m5 d. >r» tomtruida, nâliunlo a Praia, ni Niterói. Troei-
i ,iifni.»ninf in /-,.,,. T-r- «525 Man; Angélica, 752 - Ent.iRua Viieonda Figuoirado, nova, '.a por op. de sala, quarto, da
£ NCOSSORAÇAO CIVIA - £«li«.ÍB00O - Finan. 30 mes, aceito!magnífica, contentai, lino k»! Tijuca i Zona Sul - Ws: 52-2609
j lura pronta. Vrndornci os últimos Caixa Econômica 23-1214 - Creci bamento, para familia alto Ir.- ou 52-8251 - IMC - Creci 577.
i; apartamento dc fronl.ij Kua J. 644. lamento, ar condicionado fte. TIJUCA -Vendo o"Veu imóvel

J, £"»•¦».¦ 
";>-",« 

iató'cim l°» " 
™ l°"i- V"' ' '»•« P=lo dep. de vendas" da ImSá!

í;* .' koi itt-/j/7 o <3 -uoait. premis so, í ;mos o em fes para

S'nh.iros, colinha, quarto" a dap. BARRA - Vendo lerreno 15x35, TIJÜfA 
~ Aptos, prontos - Si-^^."hOó0- "crédlíó Te'"°"|

ompreg., garagem privativa. Pro-tquadrrt 33, próx. Boate Flamin ,' J cl*os-- * banhs., copa, coz.,!  ;
partir do CrS 57 250 020 go. ótimo local. Precn: 10 mi- a,M Brande c dep. cemp. e T"- !T| II l(~A — Cala 9 p l!

lhões financiados. Estuda-se pro-!»«ern. Fino acaoa.nenm. Av Hei- ÜULA °™ Z e °! 
J.

posta. Tratar pj tel. 48-9552 -l'"r,0B,e''raov6 cu P=k" '«MonciquãrtOS. VenCleiTIOS para fllfllrl
líS-I-ÇrV.° Citcjemrega en, 1967. Pre,; 

^'^ .

F.^ ?8A xtü3u6caa-; ^í^irtse^-^;:;::;^. sa..^25 mi'hôes' *0% en?/construção moderna no centro da Cidade.
Moutinho lote 4. esa. 

' 
Praça Cil'"-. f|c- Ver ale ló heras. Fa- anOS. Iratar LOnST. Ma-'

Trntar La. S. Francisco, 26, S:;'"'"1 am 40 meses, iratar l:.:\ \ y j ÇplBm
1003. Tel. 43-8009. CRECl N2. Fr. Roçjevslt, 39 si 602 - Tel.|raDa KUa ' C<0 aelem-

0 'MÓVEIS - COMPRA E VENDA

VENDE-SE
Vende-se um andar, inteiramente desocupado, para entrega ime-

, com 371 m2, com instalações sanitárias e elevador em prédio de

ITANHANGA - Cm frente
Dulcídío Pereira, 205, vende re-
sidência, moderna, 710 rn2, final

5,'-6055. CRECI I 084. jde con.-,:. rerreno mais de 1 SOO
m2, 5 qts., 3 il>„ 5 banhs., 2
qtt. emp., lav, roupa, copa,
coí., adega, 2 varan., garagem,
2 car., viste espetacular. Telefo-
na 57-1950. Barbearia Vitor.

Moatã
52-3933.

Rua|TIJUCA -

,.,.,3 200 m2, serve
clube, irmandade
corporação, temos

LAGOA — Apartamentos prontos,
Av. Epitácio Peisoí, 370 entre
o Corte do Canlaqalo e a Ru*

jMonteneflro. Oi últimos aparte*
nentos do Edifício Matisse. To-

jjidO! de frenle - 201 (212m2i e
11502 (196m2). Ar condicionado,

água quonte e exaustor juper-
luxo — Construção f. acabamento
de Gomes de Almeida, Fernnn-
dea — Av. Almirante R,_irrc:o,
90, ar. 517-5I9. leis.: 42-5099
e 42-1238 - 1AI - Taubaté Ad-
ministraclora. CRECI 84.

srn lerreno
ernbr.Udda,
grar Je ín-

outras, estudo

Ibro, 88 - 9.° andar -'Tels. 
22-4227 e 52-8629

OU

Silva
Ver
n.°

CRECI 132.

e tratar com os proprietários das 8 às 17 horas, à Ri/a
98, sobreloja (procurar Sr. Evandro).

Joaqui m

troca ou desmembrar. Detalhes JUUCA 
- Vendo-se apartamento,

executiva - 22-6833 e 52-9791 - 2 Sts., sala, banh., dcp. emp.,
rRFf] 7RX garagem .1 Rua Prcro:r.cr Gabizc,
TrrrA—--rr-T- -r~,—7 ,S9'303 - '°<-'A 2'' r' =o% si.
IJUCA - Cobertor., duplex c m\_ 

-_,M, 
„, 4í).í;30 ;, ;, |

00 m2 - i qts., 2 escrs., II. j¦¦ 
-, ~—- -.. _ ".

_. .'ina., sala ref., loilete. 2 banhs., TIJUCA ' vende-se excelente

RESIDÊNCIA - À Estr. do lla-iampla cop,.. o-.., 2 qts. emp., «[>• cj 4 1"" s*1»". àep. comp.

nhangá para entrega vag. .m t.r-banh., lavanderia, ap. motor -empregada, garagem - Preço e
tono plano d. 1 200 m2 e| varan. Inúmeros arms. Detalhes 22-ÓB33 «'"'!°« » "" alcance. Nao
da. sala. 4 ou.rle,. bani,.. „,..« 52-9791 - CRECI 733. ÍFf- va. hoie na Rua Hadoccksa!e, 4 querte», banh., cer.,

PRÉDIO PÁRA INDÚSTRIA LEVE
.,-.:,« ri» ca.oiro. ,,.,linh»i,„. abri-TIJUCA - Compro ap. Ia. locí-'j^"^', J'10Tr;l 

a^Lt'"' p3,l!,,ifl
"5 mtlhõei 

ci 80 rr.il NCrí de entr.l
edema

I VENDO
(fácil.) casa nova, mocterna tifl|S2.8166, de fll,30m

[ rte. Saudade, 3 *jis., salão, cn7.!_ CRECl
(amer. Só vendo R. Frei 3üionoi_._

qo p, carre*, árvor-s Fíutíferas.fçjo dt» 3 quartos 
Pr oco: CrS 46 000 000 (NCr$ com financiamento da Caixa Eco-iTIJUCA
J6 000,00, c| pari. fac. 18 meses, nômica. Doj sinal dc i0ci, ,
ClílA - Trv. Ouvidor, 17 (Dlv.|Pagamento total no máximo 60i9rcinCleS C|UartOS,
do Vendas. 2.° andar). Tel. ".dias. Tratar 32-7279.

18 horas, TjfRRÍNÕ 51x26-- Vendo"inicie
da Rlic Hotrr.üi, Sorve pj incorp.131.

22 jlado de Igreja). Iní. Tl
5*22-6917, 42-6748. CRFCI 6.13.

JARDIM BOTÂNICO - Vendo ap".
v-iz)o. Rua Visconde da Graça n.

j 169-102. 3 qts., sl., deps., ga-
ragem, nnn. emb., sinteco. —
39 000 000. Aceito oferta à vista.
Ch. porteiro. Tel. 46-2921.

TERRENO na
Compro hoje,
ximo à pr.iie

Barra dn Tijuca -
com frente e pró

Tel. 56-0109.

VENDE-SE na Barra da Tijuc<j ter-
rèno cj 630 m2 — Tratnr nn Imo-
biliáría Inlernncionai — Telefone
22-1441 _ 32-6737.

ZONA NORTE
ÍPÇA. DA BANDEIRA - |^.A5^ ruuCA

S CRISTÓVÃO

| Estacionamento na Rua Moura Brasil

muito próximo ao Edifício
tr

Gonzaga

* Vendo, confor-
R. Aguiar C 1

píw., lõd;- pintado a oieo e de-
coradn, valer 220 milh. Aceita-se
ap. na Tijucd, Ipanema, Leme e
Petrópolis, Tratar R. Conde de
Bonfim, 226 — Drogaria Ameri-
Citnõ.

ent.l-

Vende-se prédio de ótima construção, com 2 pavimentos e 3 915 m2 de
r 

área construída em terreno de 3 700 m2, com força ligado, mesa telefôni-<>" ' ~Jjca> em rua asfaltadar transportes à poria. Possui elevador, caixa forre sub-
o, 2 banheiros'sociaTs,jterranear cisterna com capacidade para 50 000 litros, po^o artesiano e locaisserviço e garagem. Pin-próprios para cozinha, refeitório e estacionamento

oleo e azulejo de1

,"*" 
"' ',',"" "'" "" '"  

. om os proprietário?
í"7(SecREcía2lÍ3U9Ua Maxwdl 

n/ 4Ó°- (Falar wm Sr. Fleming, de 8 às 11 e de 14 às ló hs
11JUCA" - Rua Uruefuai" 272,
ap. 703 - Vendo c! 2 quartes,
sala, dep. empr., de frenre, novo.
Ver ci o porteiro, lnís: 31-0957
— Novais — Creci 59A.
TIJUCA - Vendo 

"casa 
de 1

qts., sala, co7.., banh. comploto.
Ecn .irea, vazia. Iní. Tol.: ....
520432 CRECI 329.

combi'
n,ir. P: vitilíif,
22-0262.

m.vcsr nora

177

ATENÇÃO - São L
Vendo uma cj;a 2 qts., sala, iar-
dim e quintal, entr. 8 000. Rus
Couto Magalhães, 317, até 12 hs.
PREDIO INDUSTRIAL - Vendo S.
CristovÃo, 3C0 in2. Inhaúma, Rua
José dos Reis cl 500 m2. lnf.
Av. Rio Branco, 8111 105 - Creci

|«8_- 43-7445 -_Gnv,izzi.

p!SÃO CRISTÓVÃO — Vendo terre-
!no - Rua São luis Gonzaga, MUDA (Alto]

y|7,cT x 24 (já com recuo) e ser
njvtdão, área passando pav. supe- -,- --..   ¦ -•-¦
.rior e ter. 13.60 de Irente -- lei.: 36-6325, até às 13 Ito- *"• dea_f quartos, s., ent pn

flAngel Esteve.- - 42.4599 -ras e à noito. ¦•"">¦ ?S m2 de frente, 27 rn
íirorri i;7 s-ac\~Yc7 — r-~" ' ¦ ¦ " '¦ , Inoes, lunlo Co egio Mi itar. 1
I CRECI ibi. ...CASA (S) - Em aven.da uc so 4jK Gonçalves Dios, 89, Sr. Gi
JiSÃO CRISTÓVÃO - Vendem-se, «ias. Vendem-se (luas juntas ou h(ir,0> CREC| ,;0. 42-6668.
Jlaccita-se C». ou IPEG, aps. com-|sap»'oclas, 2 qls., 2 sis., depend. - -
âloletos, sala 2 qts., ccz. e depen-le peq. quintal. Peno de S. Pena TIJUCA - R. Barão de Pir,

a, iOO'n.2 p NCri 18 000,00.* C. Militar. 27 mi! cada, com "unga, 25, nn. 30.,

ugados s contratos. Arauio. financ. Iratar ci o proo. n.-, RualPr"Sa' 2 
§¦• 

'• 
_Ó"P- 

co'Sp[i!i- , 'e Pars a

(finei. 43-6792, das 9h30 às I lh30.l Visconde Itamarati, 152, cj 2._  
' 

j.CRECI 731. ;CÁSÀ TUUCÃ - Barão Piríssi
lí^rmirnuin _"s75'. ,..-.." im.n^ 30. ~ i»1?! 2 .qto*., W~

Iratar 54-275? - CRECI 744. ifura a

ÍT.Í.~uS Bp„bõ,prdei.Ícôr atéTWvsrdiT-i Ver e tratar no local, de segunda a sexta-feira
qls., sola, coz., binh^.25 milhões
Fins. Tratar 54-275Í c\ Joaquim.
CRECI 744. _ 
TUUCA - Muda - Casa, vendo
2 quartos, sala, dependências
completas, R. Maria AmaÜo, jun-
to da R. Uruguai, já financiada
psla C. Eccn., 20 milhões, cem
apenas 6 milhões entrada. Telefo-
ne 3Ó-Ó325, até às 13 horas e
è noite.
TUUCA — Vendo belisimo apt.
Rua Prof. Gabizo 159, com 2 qt
sala, ccpa-co7. banh. dep. com-
pletas, garagem, todo pinta;:
oieo, MCrS 32 000,00

UM GRANDE PON-
TO... PARA MORAR

|BEM! - Rua Dr. Satami-
ni, 39 — Aqui, ótimos
apartamentos — apenas
2 por andar — de sala
living, 2 ou

armários embuti

lerreno I0«30|CASCADURA

958.

VENDE-SE « Rua N. S de lur-, JACAREPAGUA - Vendo, pertoI BENTO RIBEIROac* 70 ap. 102 - 
Çcn|uEado 

do Floresta Country, terreno pia. vd. - Tel. 30-4698pela melhor oferta. Tralar na^no, arborizado, c, 22 n, dc fren 'i'-vT -" í, - --
Imobiliária Internacional - Ttl.ite e pequena casa ¦ 13 milho,» !-oNTO RIBEIRO - Terreno
22-1441 - 32-6737. _L/ g üo entrada, rest 7 „,„, . ™ localização. R. Divisória
VENDO ap. frente, ci salão, 2,Jardim Clarice, 31-0497 - CRECl •„„. "•, .PaSjamento 30 i
ótimos qts., ccz., banh., dopend. 688. I 

C^rio*» 
°5 

V7 
~ 

C''-'tempreq., «ararem. R. Heber Dos- JACAREPAGUÁ -- Es:r. P„u Fer- UAwrlr'- vl j 
' 
'""W 

.coh. entrega imediata, felefone: ro Vdo ire,-, 22 000 ml !,l..l ' 
~ 'p"-u ' 200 meir,;

48-9552 - CRECI 926. |pT ,*,"¦ de vü» r«!d d'e fuxoLd" 
^"^ ,efren,° <" ,0Í50 c,omiC°T

VOCS agora pode comprar seu ao/etc. 100 milh 40';, entr., rest.!", I SLh . . 
<S"" V

mesmo :à dispondo de Crt ....3 anes. Det. 52-3457. "f' ' 
,„b"'^;' ^'J.e P«™ qu« ¦

460000 e ,ó pagando Crf 85 000 JACAREPAGUA"- liw~S 52-0432 - CREct 329°'
por mos sem parcelas nós lho ven- pra-$e terreno nas proximidades,U...
demes em 2 anos na Rua Cândido; com mínimo de 30 >, 70. - Tele-
Benicio, 916 (ótimo pento). Aps.| íone 32-1)06 - Creci 166.

|de I, 2, 3 quartos, sala e deo. JACAR"EPAGUA"-_Compram"ÍT7I

Crí 22 000 000 cj 9 milhõe, «....,.. „ .
Ti.uca R. Pereira Soares 36, op. TIJV,CA ~ 

,R- 
C°'T B?"r"",

101 cie Ircnlc 2 q., área etc. 90 7 
v- '1mPl0 aP- "c "'f0',3 1|t!'

m2 um por andar. Veia prrmei-l 'i.epend. completas, 3 banh so-
ro. T. Gonçalves Dias 89, s. 802. "•"•. '"'" 42-'522 ' "-W'2- ~ r-- -•--- — ' I comp. e voga p| carro. r'reü,o:,n« »Dartament=s  ¦,•
42-6688. C. 950. jCRf-CI í?2.  ... living, 2 OU 3 ClUartOS em centro terreno com Plr,v-Grond! Torças naa I í *--^-^3727^: PJ.UCAF 

- v- s- Y'a in5,-'i,;;co--n armários embuti- De ",<,is d? ' °°0 '"2- ''or ?quel° 
'«.Sw"lirif 

B,i™m! RurMéii»
2 quartos, sala, depend. e 3 Carxa Econômica, plano anngo?.^"! drmaflOS efllDUtl-| p,eç0 você pana a quota do t.f.|n. 148, cr. 303 - Tel. 321106
quartos, sala depend. Aceito IPEG en,ao,noJ vm""! lemo! °""'os CiOS, 2 banheiros SOciõiS.i,cn0 ,° a ^ construção será foitol- Creci 

'166.
. ¦ ---. ....... ..... ...... 'i.*r.nt finr.n.'itriínnln tnls! . u«-n ,/ —-¦ ¦ —

ch1vetIJACAREf,AGU,A "

176. Tralar

1 • 1 *¦"'" financiamento total c
dependências COmpletaS! começará a pagar após as1 ,w~ " ~ ~ meses. Você

j tiver vontade de

o t e g.

f ent.
51 ot;

VENDO np. 1 sala, 3 r,!... dep., IPANEMA leblon, Copacabana
compl., pint. 5 oleo c| saneai, (Confie 3 venda do 3! imove
mais qt. p. de coitura, 40 mi- um correter especializado,
IhQci financiados. Aceita Caixa —Seabra — CiíECi 363. J«
Av. Copacabana, 1 246, ap. 104147-7370.
- Inl. 45-7020. !.„-7Iic.T7 "- 

j IPANEMA — Compra-sa

S,5ÃO CRISTÓVÃO - Vdo. casas,;„L 10 mM_ ent- Ver |cca|
1 vazia, fte. rus, 1 o 2 ,ar Ri, Br,1r.COr ]S5 602

C|!r.. sl., coz., banh. c/ eni. n 52-19^2-Ipartir dc 2 700. Ver 14 ás 17h.,
_;dom. IC às 12. Gen. Padilha,
fli232 — Org. Orlando Manfredo,

RuizJBarae de Igualem
onc: 410804 - CRECI

Preco bamío 19 milhõe
[c 6 milhõei tie ent. rest. tn
; JS meses, veja primeiro. U R-'PrórlÍr>

l'*- 42-6688. Sr.
t*'.:9ío.

80
Gilberto. CRECI

86 Tel.!

Ponto
de

Rua Conde de!
171 — Vende-entrada de

280,00
os últimos apar- de NCrS

tin )S0 Icngc.
Compra se n

[ morar no que 'j s<'no 
endereço acima

! bades e domingej
ihor.is ol» k Av. 13
Isaias 1 531/14
[22-8835 - 52-5920

;CRECI 999.

. 'VIIA ISASFt -~
altamente resi-,com quarto, sai.

de serviço e de empre
g..da, e garagem. (To

ntin'hÔ"'à1c'0S os quartos dão fren
bela Iranqüi-

J Av. Heitor Beltrão)
sóbre pilotis.

foi. '.'9-1209.

- Ótima resídênci
lis, eníre Cascadura a
r.no. 4 r.Ii., i-iU, C02
comp!., cep^, varanda,
Ioda de leie em terreno dt lOx"/8, 

tede arborizado e murado^
ç reEÍdèncía de empregndo, £nt.
20 000 OCO. Saldo como nlu.

jguel. Ver cm Orlando Luiz Im6-
Vende-se terre-! veis. CRECI 740. Av. Emani

Av. dos Manan- Cardoso, 72, qrupo 408 - Cai-
:| Sr. Sylvio -cadura.

CÃSCA50fiÃ~^"Vdõ7 ap. ciülv
>o. Pilotis. 5., 2 Cj., dep., carao.
25 milh. Fin. Infs.: Andrsde -
42-3205 - CRECI 603.

Vendi-
StTimos apartamento de sa-3°:!la-quarto, b a n h e i r o

completo e pequena co-
zinha. Preço: 6 milhões,

7 milhões de entra-
da, parte facilitade e
presraçoes ele 100 r il.

vV.|Const. Marabá - Rua 7
cb",^';de Setembro, 08 -5'
¦a9em',|andar — Tel. 52-8629 e

22-4227 -CRECI 132.
CASA

Venha ver
iclusive sá-j PRAÇA 5ÈCA - Vdo. útima .jsí.
•¦ ") às 20tde vila, vazia, 2 cn:., sl., va-
• Maio, 23, i randn, bonh., ccz., ísrsa (jrar.de,

Telefones: vor c r-=rrelor no local, R. Cán-.^
52-4527 -'dido Benicio 2 080 - C 9 pr. CAMPINHO

:1A milhões ent. ó milhões —Magalhães,
,-,-¦.-¦- ;Tr. R. fred. Méier, 15 ¦ s! 304. saía, coz.,
Vtitdt-M casa CRECI 1074 - Tel.: 49-E633 -Ver lo

ccnnna, ba-]Dias, luiz, Buss. |do. tia

CrS.
279
hre
CENTRAL"
se Cflsr,:, i
área, c i
tíir;ueacla.
Entr. 2 i
íce; d*

Piedade, 2 qts.. »
de li-ie. Rua amália,
12 000, ent. 5 000, ór

franiversal j P.-.cIre

';;'¦

Est. Inredenteí
323. ci 47, vd. 2 qts.
banh., Lie c )s_-s. —
Org. Orlando Manfre.! CENTRAL

ao de Iguatemi, Sà. Tel.

Olir

VENDE-SE

CASA - Vendo 2 pavts., bonita'TIJUCA
r confortável centro lerreno 12xjQ ,.
32 para pessoa poder aquisitivo Bonfim,

— Na promessa NCrí 60 000 __.
saiado bem facilitado, inf F imos para entrega ime

_ SÂO CRISTÓVÃO - Bairro Sla.[Correia "Imóveis" - Telefo .e!C|iata
.IPANEMA - Compra-sa à vlstã!5cnovcvi!. \™^° ««« » R"' 48-5477 - Creci 531. " ' 

. 
"' "",-"r"'n!.

VENDO terreno de es- apartamento _sossegado, «i«i=.'"0,t 'Í, 
9' 

*; dZ>«AcrAFoNio>£NA-mo:lanlcnlos com sa,ao' J;t0

quina. Botafogo 12x25lf/ 
"la ',ea0'' 

n"Zrt0! ^' 
"' a- río Branco, iss-is.»"- Tel.1- vendo ,: intermediário, ,„.,quartos c armários em-ção da PRONIL

tel. 42-7630 - Fernan-!-*"^ 
¦.-^M^'f^^ l'Z«£\^\o$"-mU%: bufidos' 2 banheiros so-

ÍUUCA-RÍO COMPRIDO '',<"¦ <°mf'-. indovassivei. To. ciais em còr, copa, cozi-kões e vendas: no local
talment» claro com facilidade iro i • . i i.s ,jl. „ 

' 
i

VENDO - Rua Gustavo Sampa-JIPANEMA -'Leblo"n~r~P67to""6".! ATENÇÃO -"Ocasião Pca. 5aenz'p'gl°'. .V" " '"'"' "" Ru" D/nha '1ZUle|ada ate O te-jho|e e diariamente, ate Jj^' l""hl
vdo. ap. írenití, vario, 1
ela, dep. emp., jardim e

garagem. Trat. Coutinho, 54-1990

l e j—7 :¦'. wni, luiz, duos, ar. oarao ce iguaremi, «o. lei.
dencial. Preços, desde^om "*o 

X"^ ^If^çÃ-sÉCA- -TÍT^ B7a-^U8-O804. creci 82.
NCr$ 28 437,60. COni'1"* í» CrS 180000 - V., n. I. ,S 7L 

' 9 7CU7 ~ Rua CACHAMBI - Vendo casa, 3 qts.,
„„t,,J, J„ M/~ Mixw.ll, 19S. Tratar em MEUO „°~,',„--' ?,' 2 3a|a=. «r., banh., terr. 11 ^entrada de NLr5> .... AFFONSO ENGENHARIA lTDA.,lRECRfilP -Vendo qd. 150. lo-23. Ver Barcelona, 21. Org. Or.

cio.

745 ou Av. Atlântica, íiO,
n.» 1 203. com 3 qts., I sl., boa,
nepend. empregada, varanda. Vo-
2io. Chaves ne-. portíiria cem 5r.
Arauio. Tratar tel.s 23-5317 - Dr.
Maffei. _
VAZIO com tolofono. Vendo ?p
iquíirto, iala tot
nlu. Rua Miniítro Viveiro»

grt
[dêncins, vazio ou :!ugado.
.postas te!. 22-5*23. Sen.
IM, 76-G 1104.

Lebícn — Pòrio 6.
Compro mais ou menes 300 m2i pena.-- Não serve 1.° nem cobertura. a|,
Com 2 salet, 3 qls., 2 banhs., Ioi-

NCr$
e prestações
!08,75. Proie-

aprovado. Constru-
Cons-

rutora Ltda. Informa-

AFFONSO ENGENHARIA ITDA.,1 kECRfil° - Vendo qd. 150. lo-|23. Ver Barcelona, 21. Org
n« Rua Cnnstanea Barbosa, 152,1'« . ^I5' «leb5 A, c| 2,5 ant.,Mando Manfredo, BarSo di laua-
üiupe 401 - Teli.: 29-20M ou'"J"H, "comb. lnf. 30-6964 - ,emi, 86. Tel. 48-0804, CRECI
19^3261. ICREcI 751. s2'VILA 

VALQUEIRE - Vendo easã' _..._
de iaje, sala, 2 quartes, quinta
entrego vazio, enu. 6 000. V*
Rua às: Rosas, 111, lei. 22-4163

Vende-3» aparta-1 Cr. Mário

1'rcçc: C'l ° m
.OCr. Sa'do s.:i
CrS 150. p ms
Getúlio de V.our

-__C Garra hi

vendi-se cate, vor., í,
quartos, tudo
queada, entr.
p!ano, murado, iuz e Áç ..z -.
rua. Preço T4 m. c: entrad? cl
CrS 3 a 4 milhões, s?-!do 200
250 p1 mês, %> \\u-.\. fr-.-
A\,. Getúlio de Mcura, 67í
Olinda - C| Garcia Imóveis.

ndc laie, t
Cíirro, Terrer

(almente
Ipagto. Vnr
5atamini n.(
monta.

lete, copa-coz.
garagens. 100 vista e
bin?r. MamedS/ de 9
Tel. 34.4973.

qts. empr.,
aldo com-It
s llh •¦CDI.

CPECI 771.

;|aparíamento - 2
íizlci. nttí o

banheiro, coii.|;f ¦•"--- n . ,~ — ,-|"ea t, 
,1nqUf? 

T'. viveiro, d. LEBLON — Residência delc ventii«do. Vende
andai,
viita. íí*ialio luxo e construçáo

no trecho — ^

da
mar")

>P. 702, diiri»..to> dependências e ga-as 22 horas, e PRONIL
_ —iragem. Informações até Promoções e NegóciosjíV^d

PRAÇA SAENS PENA - as 20 horas. CRECI 213. Imobiliários Ltda. - Av 
'

^ Ótimos aps. prontos, no-iIUUCA_ vendo'ap.-Wun/-;Rio Branco, 156, gr
darotvos, com apenas 30% deitai, 74 ap. aos, si.. qt. d«p. 702 te)s 49.4900 e_.,._! , 1 :ccmpl, fipfii construção. 5 hü- /UA/ icia. **z. *+7UU c , .

..... .,, Botafogo. E-ase 
'24ientr3C,a- d^ Sala, 3 quar-.lhões combinar. Tratar 22-2330.] 42-6760 - CRECI 667.

li,, a combinar. Rua Gal. Roco,!tOS, COZinha, banheiro| TUUCA^ - Vendo 
_ 

2 aps. de^VENDÕ 
predio, Veína de M,

completo em côr, área

qtOí., saia,
feto, bann.,

emb.

406 prep,

ap,

qtos.. efe.
i do eni.
1 tro pefi

nf.

! an*.. de 2
n com 8 500

 . ... frente"lazuleiada 
deoendênria";l,rí pc1,1 Caixa por 19 m

emp., i^uieiaua, ucptjnutsncias ,nf ,cl 31_053i. CRECl 44S
^•jde empregada e gara-|TuucA - Comprimóf urgant.

di
qu.

t'.lt,
- creci:gern Todos de frente, \"\ Rui, Antônio Basilio, »[».

, ':sa!a, dois e tr«j quartes, mes-- .-.-pecas amplas e COnfor-lma ocupados. TeMon.r pau
Ampx'a';táveis. Ver à Rua Carlos!22""'74 !_u ™,y_

Drev^;de Vasconcelos, 142,jtlJÜCA - Rua Almiran-
w- c- junto à Praça Saens Pe-',1e Cochrane n.° 72 -

NATAN BERMAN -|Vendemos aps. c

aaa*
t . Ihães. 29, 31 e 33, todos ou se-r-

jparados. Alugados contratos, fa- VENDO ap. vario, sj pifotis"¦ "'cilito 
50c5. S. Boselii. Praça Pio|2 qts., sl., Q. E. etc. Sinal 7

X n. 7B, sl 807. Creci C-86. Illiões. Ver R. Rcsa e Silva,
VENDO amplas casas - Próx.kP- ,oa- Te1- 37-033"
tAudà — 3 e 4 qts

Or.lro n. 15 10.»
frent» MCrS 20 000 ,
lar tol.: 36-6618.
VENDEMOS 10 «ps" TÕdÕs vi-Y-riêinrriiirn 

" 
rt= 7r,r,=.'> ATEÍQÇAO -Tiiuca

rios, coniugados e separ.icic:.iari5,0Crfl llC0 da ^OnaMe _ 3 „„., 5|. etc, d,
Chaves na Brilhante, Rua HilárioJSul RUA CODAJÁS ri- Oaragem, Ed. novo. 50
do Gouveia 66, qr. 516. Tels. '50%, rcsl. comb. Ver 1
57-5187 e 57-2086. Creci 243. iCclmeníe deCOrüdõ e nC- Fred. Meier, 15, s! 304 -

VASTO - frente., gar., 220nÃÍbÍliada. Amplos SalõeS:'-?¦-,-. „^f^"^,- n
salão, 70 rn2, v. mar. 3 qtes., 2i . . , .. ,. ,- APARTAMENTO, de Treme
ban., dep. emp., coi., coz., pint. SOCiaiS, DIOI lOteca, SalQO mo e Praça Sans Pena.
n óleo, luxo. Av. P. Júnior. Fin.U. ianlsr cl rlf> slmnm i';1''*", 2 ,t|u"rt0:'. se"°°, ''"."

2 anoi - tei. 23-1214 - Creci ae ldn,arr »'• De aimOÇO,j.|ve| c. armário, embutie
Mt. ' 

icopa, 
cozinha, salões de "hel,c «mpioto. 

cozinha,,,VmKA"L'"í ~~ 
"( % , ide empregada, área c! tanque., t

VENDO belo ap Copac. sala, 3;fe3|as 
e oqos, 4 ClUar- Run Antônio Basilio, 111. ap. na

quartos, cozinha, dep. emp., garg. 
° uo "-, luauo', M""' n, ... , | j 

¦. ,
Rua 7 de Setembro, 66, m2, compostos de salão em 2 anos. Construtora r,-.r,^ =—

I „ , . J _ . I . . , _ (VENDO — Rua

cise, um terreno ite
15 x 37, na melhor rua ào Gra-
iaú. Informações lei. 23-4d80.
VllA ISAtEE
mtnto novo — trn fasa do jcj. . .
bamento, pari «niruj. ati !tltom. TÈilRENOS - frontes para cons-i

quartes. sala. C0J!'jíru'r íodoc plxnoi * livra d- tn-|
i Ártis — EntrArljii cii«nt«s no moíhor local dt Juca-I

CrS 6 500 000 e o saldo tm pres-l reoaguá, todo temêrcio, «scolat
tatòtí Crí 300 000. Ver na Av.|públicns • farta condução à por-

Setembro, 254 • MO, ap.!'"- Enl. 500 030 • prestatõ» d.
405. Tratar tm Muilo Affonio En-!53 0°0. Visitai íem tomprcmíiJO
nenh.ria ltda., na Rus Const mç.^ "m ODIANDO LUIZ IMÓVEIS -
Barbcst, 153, grupo 401. lols. CRECI 740 - Av. Ernani C.rdi
29.20M * 49-3261. j >» n. 75, grupo 40» — Casca-
VILAMSABlL - Vendo casa e! 2 ^^
quflrtcs, mia, demaii dependên-;^»pkjto a t
cias. Rua Maxwell n. 181. Tratnr j*"tN'KAL
e ver no Iccal. Tel. 32

Cruzaaas
CARLOS DA SILVA

,65 milhões, c|
.talhes. Tels,
CKECI643.

vendemos"
Saens Pena

ATENÇÃO - Zona da Central -
Compra e venda de casas, np!.,
vilas ele. N. Absalão, CRECI n.

pf... ar iud. 'ei. :.i/CI.'H. ,1085, ex-diretor da. Imob. El.
- r/-.,^,"' ¦—--—, .Dourado, * sua equipe comum-

Bases 45 e| VENDO, na Rua Visconde de San-cam que estão operando em sua

19,!

50%. Maiores d
22-Ó9I7, «2-6748

Tijuca-
loja

ta Isabel, 10-504, e| 2 qts., il.,|„da propri.dep„ ver no local, lnf. na Av. 71 nf ifit
Rio Branco, 81-1105 - (Creci 628) '
- Tel. 43-7445 - Gavazzi, ---......

| ATENÇÃO -
VILA ISABEL -¦ Terreno 18x50.}terrenos a 10

Av. Nova Iorque,
.insucesso, nc lado

170!prédio novo, 25 milhões¦Ctu',i"ho' »•'¦ 54-,9TO - ctiECI
do neg. ocasião. Tratar com

'. IUC8
51-3 qt

vende-se ap. coniu^do dc irenjf05 3°cíais e^ mármore,|gj»,o; C|, w, t. emp. . íirJ5e„.|Vínd„ ..
to lu-.o mobiliado à visla. pelr.jbar, churraSQUeirò, QSVO- Edf. pilotis 60 m. a comb. lnf. frentl

'CCprt, COZ

360 M2 - Ap. luxo,
nalas, 2 vór.mdaí, copê-coz,,
qts. p1 empreq., «ar. etc. Vi
do NCrS 130 000,00, c| £0r:i
rembinar. Detalhes 32-62Ê2.
Creci 129.

32-1106 - ^.reci i»i;. _ ; VÍ!:ta-
ACQUAZUL, JARISTÍDÉS~LÔBO. 

190,203., Vdo.jmento
coz., bíinh..

melhor oferta. Rua Raimundo Cer-'
reio. 4i_r_i_oo2. gem, parqueamento,!!4 

dorm., 3 PISCINA _
vldependências de servi-tanq. 25000, 10 milh. a vn

cais em separado, jar-'v,,r 
'""L-r";3457-

'.. 1 
, 
'..'', IATENÇÃO - Tiiuca e Graiau

dins, hortas, Viveiros etC, Tenho p vender aps. e casas
PREÇO Cr$ 900 milhõss JR?cj «'^ 

"J"'' " 3]'°ii7
facilitados em um ano. atenção tijuca
Maiores detalhes - »-:>2 de co"í,r'it5'

132. Tel.
22-4227.

e |ogos, 4 quar
Posto 3, iunto à Igreia. Inf/comltoS, Sendo Um duplo, ar-L proprietr,: ..  . -.-  ~, —, , — ,-... -  ÍVENDC '< i ir,-..í 14- --.<a
r^íSü"--'-'0,¦-*''¦¦--¦'49"V- 'mários embutidos em íò-lATfNCÃo-MelhoVtrecho^dõli-iS.0, tels. 32-6172 e .. icl 45 m2, 3 ótimos qts.'Marabá S.A. — CRECI 2 pavimentos, saia visi'ta, i'saião,
VENDO apartamento em rasada ... . 

juca - Magnífico ap., com salão, rn 00ni TPFri rl =,r„, „„|,llllf|„( r\ no Joi 00/1070 
' 

3 quarios, entrada
construção, 7 OuO a vií.a. Tratar: das aS peças, 4 banhei- 3 qts., cem arm. eiiib., 2 banhci-P^--'^" 

' — CKtLI O. 
IC 

arm. embUtldOS, C. lúZ. lei. 1J.-A1/0 — 
jv

Fone 22-4406. ]_.____, ,„., _4 I ros ,.„', cj,r. flrd. cepa-co:., PÍnt.|p|;AÇÃ~D!:l. VECCHÍO, 23~-"201 -

.. cariem? rX/f^ICK-'^ em cor
Rua México, 148, er. 30a -, ba

Creci \àt:. I\/:.:,,. i . t,>c., ;- ¦ •_ 
pa(J

).°ANEMA - IE3LON

QUER
Consulte
Lida. Nós

e visi-
tas telefone 32-5353 -
(CRECI 4421.

i torre
I em
¦ iard.
Idepi
í so0/;
I peq.

— Caia c 3ó0
ceniro grde.

nn, talno, 4 qr., banheiros
còr, i[jant., «ob., alpendre,

inverno, ar condic, demais
nd. e garagem. 125 mil. —

c sildo 2 anos. Aceilo ap.
_ 31-0547 - CRECI 953.

AVENIDA VIEIRA SOUTO. 416 -
Superluxo — Últimos apartamsn-
tos de 377m2. Edificio de 9 an-
dares ns Praia de Ipanema. Obra
¦em revestimento. Construção e
acabamento de Gomes de Almeí-
da, Fernandes. Avenida Almiran- IEBLON — Fin*l d« construção
te Barroso, 90, nr. 517-519 — Te-12 salas, 3 ou 4 qls., 1 banheiros.
lefoncs: 42-1238 e 42-5099 - TAl lnf. 27-7596. - Rua r.irmo d, APARTAMENTO magnífico de sa-
— Taubaté Administradora —' Amoedo, 55 loja. Ip,incma —Hão, 3 quartei c; armários, bann.
CRECI 64. CRECI 153. c! boxe t bann.. cnpa-cozinha c

-- iarm., depí. completas e gara-
LEBLON — Vendo ap. 3 qts., cljasuiem, dc irente, and. alto. Ver
saias, 5 banhs., depender,cias, ço-ína Rua Uruguai n. 301, ap. 501,

gem. Rua Aperana, l*t3, ap. junto h Condo de Bonfim Até
101, Tel. 52-3867. Us 15 hor.ia.

APARTAMENTOS

arm. embutidos, c
INTECO, 2 banhs. so

3 qts., i •,iia,!'-'c1's em cór, copa e co-
luxo, dep. emp. zinha, dep. para empre-í^nA ic.en25-6095 - Facilito paga- , 

' r .,. T. VILA ISABEL
gada e garagem. Visitas

r '•''•"•i" >"•-••• ¦••¦ .:.ir?lno local diariamente. —
lnf. tel. 43-2070 - Cre-

das Maçóes. Tel. 30-5724.
Vende casas e:

minutos Cascadura
- Ver tralar: Eslrada Int. Ma-
galhães, 3130. Barraca Amarela
cu Av. Suburbana, 10002 Ebio
CRECI, 1016, sala 204 - Casco-
duro.
ATENÇÃO — Vendo bom terre-

12'isitar
ISoselli. P.-íça Pio
.607. CRECI C.56.

X
acilito.

76,

ANDARAI - GRAJAU - !UNS.BÕCA DO MATO

Adm. Victcr G^tolip'.Íamos 
e vendemos

Tel.
une

: 43-8463
mesmo elug.ido. lnf ci 213.

ISIDRO - Vdo. aps.
constr., piiotií, pint.
sala, deps., garagem.

:cepcionsÍ5, Tel.

RUA DES.
frenle fina
oleo, 2 qts
Prtco e esnd
22-7226 cu 37-4794
RIO COMPRIDO - Cobertura ma-
ravithosa — Vendemos *m pré.
dio acabado da construir, c; sa-l   .
lào, 1 drnplov dormitórioi c ¦"•iTlJUCA

TIJUCA - Casa R. Aguiar, 57,
5 qts., dufis salas, 2 banhs. soes.,
ecoa, cz~. etc. Vendo melhor
oferta. Urgente 20-3232.
TIJUCA - Vendo terreno 8x33,

ta Rua Profes:cr Gabizo com ca-
a de altos e baixos antiga int.
¦• 52-0432 - Creci 329.

LEBLON
vendido

jerai
sito

249,

— Ap. com 3 qls.
em leilão judicial,

à Rua Rainha Guilhermina
ap. 201. leiláo dia 30 do
rente iis ]5h no laguão do Pa-
lácio da Justiça pelo porteiro
de Auditórios, Aüíj.

AVENIDA VISCONDE DE ALBU-
QUERQUE, 29 - Últimos aparta-
mentes de 570m2. unicamente
para família de altíssimo trato-
mento. Obra já em revestimento,
Edifício Vila-Lôbos. — Construção
c acabamento de Gomes de Al-
meida, Fernandes. Av. Almirante
Barroso, 90, ors. 5171519. Tele-
fones: 421238 e 42-5099 - TAL
— Taubaté Administradora. —
CRECI 84.

"dil 
LEBLON - Ap., vendo na

[Gen. Urquiza, 2 der., sal», .
metros ds praia. Preco 32
lhões á vista. Tel.t 36-6325,

Erancisio Otaviano, 112 - Pecasl*' '? ha"íS ' » noite.
excepcionalmente bem divididas, n ÈE-LONCcnítruçao e acabamento de Go-L.
m^s de Almeida, Fernandes. Av. cc 

'

Almirante Barroso n.° 90, grupos
517-519. Tels. 42-5099 e 42-1233

TAL — Taubaté Administradora.IZ"crecT 497

m é rio'., ótimo lorrnço,
completo, copa-cciínSa,
dências rie emprsyada.
Hua da Estrela, 51, ap.

(l i,,: --¦' Excepcionais"dVpcr°-| 
apartamentos DUPLEX

c-nT, d"- c'e salão, living, vestibu

Tratar Ma-
28 Setem-

ATENÇÃO - Vd. d
coz. c dep. de
milhões cj 15
restante 7 anos.
tembro, 292. ap. 40i
cli-rio - 58-0522. Av
bio, 345.
APARTAMENTO - £ntrer:a ime
diata. Vende-se o n. S-102 da R
Cândido rie Oliveira n. 46, car
2 qugri.-s e dependênciai empre
gada, ótimo eslado, com sinteco
Enlrada: NCrS 10 000.00

¦,nr"U,0S?m,L"e>0 11x66. R. Marina. Ver ,horas. Facil.to. S.|„r. Av_ Sübufb,n8i ,0I302;
s! 204- CRECI 1016.
ABOLIÇÃO - Vendem-se'""
de vilas, independenve;
quintais, -Je 1 e 2 r]ts. Ent.
de 1 500, prest. a partir di
mil. Trar. Av. Jcão Ribeiro,
s.' 202 - Pilares.

_jAOS censtrutort;; e incorporado*
3 qts., s..1 re:- Vendo ótimo terreno de es-

p., vazio, 45 qu'"a cj prc;eto pronto pura 18
^ces à vista,I flPs" todos de frente e 8 lojas.! ABOLIÇÃO

Ver Av ^S Se- Muito barato. Rua Dona francis-
ca - Lins. 37-4990. CRECI 971. _
LINS — Vendo linda casa 2 an-
,-í3res, entreçio varia. Ver na Rua
Pedro cp. Carvalho, 715, c/14.
Aceilo Cx. c/ sinal. lnf. Paulo
- 30-2159.

LINS — Vendo linda casa centro!
terr. 13x25 duas saia:, 3 quarto

pa, cczlr.iia, banheiro em còr.

!.°,

das-
eo

50,

vazios.

ARPOADOR - Aoarlamento
250 a 305m2. Obra em revesti-
mente. EipecíftcaçÕes de lotai lu-

edificio Monet e Munet. R.

Vendo
locação), sala,

dep. empr., ciai
[poucos metros da Viíc
querque. NCr$ 35. Det.

prontos para morar, grande sala,
3 ou 4 quartos, 2 b.inh.. copa,
cozinha eíc. Depend. empr., ga-
ragem, *Íntf>co. Prédio em pilo-
tis. Facilidades de pagamento. —
Ver 9.. Almirante Cccrane 5ó.
APARTAMENTO - na Tijuca -
Vendo vazio, perto da Praça
Saens Pena. 3 quartos, sala p
dependência de empregada. Edi-
fício com 2 ele vido ret. Preço 2*1

[milhões. Financiado -- Telefone
¦timo ap"."novo|35-l9J9 - Chamar Jarvis.
2 Qtes., copa

50
mi-
atil

Io, copa, cozinha, dep.1 às 16.30 heras. Iratar na PRE
DIAL AQUARELA - Rua do Mé-
nico, íi - 12." Tais. 62-2612 •Icompletas de empreqa-
42-6874 _ Primeira Class. no1 . „ ' 

fRamo imobiliário - creci 255. oa e serviço, tres amplosisno —

RIO COMPRIDO - C
paio Viana, 347, 2 qts.,
nais dep., sem qt. de

peças
milhõe

ciorai

255.
Sam-

2 s., de-
emprecin

a R

are|adas (Cr%
46-4820.

quartos, 2 banheiros, 1
toilette, parque infantil,
GARAGEM etc. PREÇO
ÚNICO Cr$ 15 900 000,

da,
35 milhões'. - Tel
RIO COMPRIDO -' Av. Paulo 

"de

Fronlin, 447, «p. 12, vendo conven!racJa de CrS ......B6rn2, sala, 2 quartos, emp. com-' --._ ««rt
pi. 26 milhões com 60%, ver, 1 300 000, e inensaliclano log inf. 23-2659. - CRE-,^ Úq ^ 35Q qq^ ç
RUA CONDE DE BON-SEM JUROS. Obras
FIM - Junto ao TIJUCA adiantadas já na 2.° LA-

do a combinar — Dr. Caldeira —
Trav. do Paço n. 23, sobreloja.
TeL_JSl-1176.__
ATENÇÃO — Grajaú, »mplo ap.JLINS

;dep. empr. garager
sa Uruguaiana 6ó.
- 56-6266.

'^APARTAMENTOS PRON-IT. C. - Ótimos ap
42*75oiTOS - "UUCA - Em!dovassáveis de

CRECI 84.

APARTAMENTO Tm IpanemarEn-
Trega em acosto. Salão, 3 qts.,—2—«anil. 180 ml. inf. nâ loja
da PLANEJA, R. Farme de Amoe-
do, S5 . Ipanema. 27-7596. CRECI
153.

LEBLON - Aps. de sala",
1 ou 2 qts., deps. e ga-
ragem. Q. prontos. Aca

edifício de apenas 4 pa-jamplos qunrtos, cozinha,|ma esP^'Rcular. Ver
'-¦¦¦'-"-¦-- ¦ entre

frte. 2.° and,
banh. íôr, lint.,
emp., boa área
mii — Combinai
e saldo Caixs —
Cl 953. _
APARTAMENTO sala; 2
dependências completas e vaga p|
carro, excelentes condições, Pro-
curar o Sr. Marcelino na portaria.
H. Duquesa de Bragança, 85 -
CRECI 693.
ANDARAI --Vendo na 

"fe. 
Padre

Champanha! 31, ap. 109 saia, 2
quartes, vazio entra 8 OCO orest.l
270. Tei. 22-4163 - Sr. Mário.

SECI 610.
PARTAMENTO cl 2 quartos,

sala, cozinha, banh. dep. compl.
empregada. 5,5 milhões entrada

.,- .... m. ,r.r „,-:* 309 357 mensais (alugado s/
|JE na RUA CONDE DE contratol. Nae,oci= de ocasião.

1 34c rlj-Pel- 31-3367. CRECI 203.

APARTAMENTO ótimo de frente,

3 qt., var.,jqts., 2 cl., sinteco e demai: d
copa-coz., dep. | pendências, gar., depend. empr.

r garagem. 3ü!e mais 2 ótimos apartamentos -
oo sinal 10 mil!Ver Rui Caiapó, 16.
31-0547 - CRE-

Vazio, vd. 2 t|ts.,
salas, ccz., banh., quintal, fie.

de rua. Teixeira do Azevedo, 208,
c; 1. Org. Orlando Manfredo.
Barão da I cua temi, 86. Teieícnr
480804. CRECI_ 82. _
ABOLIÇÃO - Ferreira Sampaio,
142, esti. Av. Sub. Vdo. casas, 2
qts., sl., coz., banh., tnr. de

700, presl. 86 mil. Ver 14 às
17h„ dem. 10 às 12h. Cro. Or-

Rua Barcne-i lando Manfredo, 3trão Igustemi,
Ac. proposto 8& - t"1- 48-0304 - CRECI 02.

'ABOLIÇÃO - Vende-se exceíen-
Vendo conjunto ca:e, 4j«^ <P- cj 2 qts., :ala, coz., ban.,

t .1 3j ~i n n r ;*[ mi

HOltIZONTAIS

rícp. cemp;., yaragem. Entrada
3 milhões, saldo a lcn<;o pr?..To.
Ver n^ Rm Braulio Muniz, 111.
Chaves c: Jorge, na portaria dai

, VENDEMOS ótimos Bpartamentoi|'_às_J?hi-_
 com 2 quartos, sala. banheiro cn*]ÁREA

quartos,|zinha e dep. de empregada, na Junto
R. Aquidabã 57. Ver no locol e
iratar na CCC Novo Mundo — R.
do Carmo 71 í, sala 201 ou oelo
tei. 31-3446. E. BICALHO -
CRECI 937.

JACAREPAGUÁ

c| 56 OCO m2
da Estação dt

GB. Podendo conMruí
Lucrativo ¦- 37-4990.

_166.
A VENDER""-
Cisrf vaxía.

sdia,in2|B0NFIM n 
,

nOi vende-se por motivo or viagem

virnenios, vendemos óti-lbanheiro completo, área]local diariamente entreH 3 
?^dl„Z™?0t0™í%

mos aps.: sala, 2 qts.,jde serviço, depend. de;9 s 19 horas ou deta'Í3n4vei^ \0f° 
f'm':'-!-c" >-"'":'-

banh., coz., área serv., empreg. "é 
garaqem. Eh-jihes nc DeP' ^e Vendas cásá,°BÍ'pav!','saiáb, 3 qts;, ba-

bamento de luxo. Preçosjdep. comp. empreg. Si-|trega em ó meses - NA- M A^- Graça Aranha1, U.J» e.c. M 
^ 

000 
j 
«„

ln.-,l ^ Km i-nil o-irio fa.iTAM RFPAAAM _ R 7l '/4' Sl ->l°- 'el- J-^"5 ^^^ j H-„,er„ 742 - Tels- 52 2809 -

l(CRECÍ 442). 52-8251 - CRECI S77 - IMC.

GRAJAU - Vende-se à Rus Gu-
o2-Ó172 — TUUCA — Ótimo ap. do frant*! rupi, ótimo 

'ap. 
de sala, 4 quar- CAMPINHO -

;c/ quarto e sala separados, cot., tes, dcp. e ótima área — Ed. dc, um lindo" Prejo 
I ds

Paciência-
350 ca:as.

CRECl 971.
ATÊNÇÁO -Casa" -"Vendo -
3 qts., sl., coz., banh., copa, de-
pend. empregada, garagem etc.
Travessa dos Cardcsos, 122, 3
minutos — Cascadura.

ATENÇÃO 
~jãcnVepãgüá 

- Rua ANCHIETA - Vende-se ca.ia.~li-
Cândido Benicio -- Magnífica res.;po 1!2 água, 2 quartos, sala, co-
contro de ter. 22 x 75, com 2(iinha, terreno 0x2d plano, cem
sala-,, 3 qts., 2 banhs., 2 varan- [igua e luz. Preço CrJ 6 503.
das. copa-co?., 2 qls. emp., sar. Entrada Crí 1 ml.hão, prcst.ic.ic- depôs.io. 50 m. c 50% financ, CrS 80 OCO mensal si iuros. -

tl-.ia .Weíico, ,48, uru- Tratar: Av. Getúlio Moura, 675
Cre-u. Olinda - C| Garcia Irnóv,

Det.
po 303

50 m. c 50"
a México, 14
Tel. 32-1106

Jac2repafiui —
toda reformada,

ANCHIETA — Vende-se va;io,
np. varanda, sala, 2 quarios etc,

, fiente a estação. Preto Cr$ 17
•ala, 1 quartos, garagem,..1Í"''°| milhões, 5 a 6 de entrada
sep., .jrond.qumtal. tel.: 36-5288.! combjnar, saldo 200 a 300

a partir de 20 000 000.|nal 5 500 mil, parte fa-TAN BERMAN"[Pagamento 
grandemen-cilitada, saldo em quatro Setembro, 66, 3.°, tels.

"|te financiado. Ver no lo-anos, sem juros. — Úti-;.c2-2281 e
Rua Bartoiomeu Mi-ma oportunidade. —CRECI ?,.

APARTAMENTO .m Ip.nema
5»l3o, 3 qts., 2 btmh., nar**)
tftrrajo ecm*5lqmpntar, ideal
vista panorâmica. CrS 30 tin en*
trada t. 40 rm 2 snos. Ftnal d«ica

Am';'édò"'5Sln'.' io"" .fYp^.m.'|tre, iunto do 1079 das 8'R u a Professor Gabizo, Rio-çõãmob"- ¦/..-,..
27-7596 -CRECI 153. !às20l> fnn.lri irãn r. 3.A9, ín.'AX. R— »" ' •' "

COMPRO pequeici api
Até Barre da Tijucí., pago a vista, l^3"' 

"'." ""* ¦JV*'> r Ul ^v-v-'* ! w «••»"/¦ i""v,v' lárca c] tanq

CAMPINHO - Vendo casa, 2
qu., etc. Enf. 4 COO. Prest. 200.
Cindido Benicio, 50, sl. 205.
CAMPINHO - vèAdolerr. jun-
to conduçáo. Entr. 1 500 prest.
tíO. Aceito carro. Cândido Be-
nício 5ú, tala 205.

mes 5/ iuros.
cia Imóveis -
Moura, 675 -

ANCHIETA

Tratar com Gar
Av. G*;túiio de
Olinda.

Vende-se urgente,

<ua Moraisipab, 120, c;
__ Igarantia SERVENCO.

<aço hipoteca, |. i2%." Ne9. ré-iVendas Pan-lmóveis.
pido e direto - 47-707-1. ....
>.„. Rua México
GARCIA D'AVlLA 25 - Ólimas'
unidades à venda, a apartamento
1 301 (396m2| e e cobertura -
Prédio em centro de terreno c'
16 andare?. Quadra da praia.
Viita belíssima. Especificações de
nlto luxo e exclusivas. Construção
c acabamento de Cornei de Al-
meida, Fernandes. Av. Almiran-
te Barroro, 90, grs. 517-519 -
Tels.: -12-5099 e 42-1238 - TAL -
Taubaté Adminitradora. CRECI 84.

.'tttttamcnto

Construção o;343 (próx' 
e Siiva). — Corretores l^
na portaria, diariamente,'Ver no locai o| gentüez

, ,, „ iii^i t-71 /- j tquiiino. Traf ir: Predial
119, Gr.idas 14 as 17 h. Contra-r. senador Dama., 117,

801 - Tels.' 52-5256 ejtos terminados, sendo a|Tcl- 52'4325 - 
fSEfLl55_

22-3032. CRECi 704. Idesocupacão feita poilRlolrci:0r;s''í>!?,ID!2 -,^'»° c»
* 

r- Pu lf^£G. Vendo ótimosCOnta nOSSa Tirma, Sem montes vazios na Rua Paulo de, _
PRUDENTE DE MORAIS, 935 -U,,= |„llor ^„„„a „.-,r.-,í"=n,i" "•" 655- Ver d_Làri_am_en-IT|JUCA

banh. o érea e/ tanquo, Proço 1 da deis pavtcs. Tratar cj
ip.;NCr> 11 000,00 sem NCrS  - Toi. -ISJDSIÇ^ CRECI 42

Vieira Sam-p 000.00 e o restante em 24 mo- GRAJAU - Pronto. Ultimo
3 quartos, coz.,'56*- ° ro- eili #'us?do r./ cont. venda <f grand* financ c

comp!. emprorj.,;mns a doiciupaeio é feita jjra- 1 qt. sap. o depend. *-!
Aceita-se Car"" *,-:* '-' -  '" " ¦ -""notsa firma

. qt. sap.
Ver NCrS 3 500,00 n* escrit.

i do in- cam o corretor diariamente a-- lados e o saldo «m 50 prost.
Pa ermo, ceio «0« domingos dis 9 ài 12h!mensai« de NCrS 239,00 (monos

si 90j, na Rua Rego topes, 74 - lnf.;quo o aluguel s/ parcelas inter-
,m '- , on5> <moy*'" ~ Av. med.). Ver' com o corretor dià.
Nilo Peçanha 111 - 9.-> and. ,i,m.nte das 14 às 18h. nt Rua

apar,a.í„^-_42c-°RVc0, «j 
nM4S • T»dw d. Silva, 813. O .„ «-

,,, ,, ,--¦ ye- cr-: •¦¦¦.-"- Tl ll ir- r\o n ã ma / „.">P'i'» * *«ita gratuitamento p/
Apartamento de 241m2. Obra em qUa,CIUer despeScl para J™^J 94t"lh lnf. 521838'", TIJUCA — OBRA NA 6.° no», firma. lnf. Rocha, Mer,-
revestimento, prédio em centro!0 comprador. Tratar na'32-0052 - creci 1090. JLAJE - Apartamentos de!''?"5",Jí"iv,:s'0„Av- J*"° \°S''cie terreno com 12 nndare*; Es-' —— t nna, isi — y,« and. - ins.
peciticaçóes de luxo. Quadra rieiSEI — Sociedade EmDre-;R,0 COMPRIDO - Casa, vendi..ampla Sala, |. inV., 2 OUl4--0410 - 22-0245 , 22-1474 -
ora ia. — EslacianHmnnm nr ;»jii i- i •!• / • i2 salas. 2 quartei, con?, dep.io ii' • CRECI 2B5.

além d, 
"wV 

„, a»MMm.|endimentOS lmoblliariOs|empreSeda, garagem. Entrego va-|3 Ótimos quartos, COpa

aprovados pela Prefeitura
ta 2 milhões, lotes de 9x25,
planos, c' Apua e luz, 2C0 rue-

— —! trcs ds condução, 600 da est*-
Vende-se facilits- çgo, apenas 3 lotes. A prazo ..
aparlamonto tipo 4 .500 c 1 200 de entrada, 40,

DéClojcasa, cj 2 quartos, sala, coii-;50 e Í0 p' mès s| jjros. Tratar
'nha, banheiro, dependências de Av. Getúii.-, de Moura, 675 -

ip, >| empregada, área e varanda, có-i Olinda — Garcia Imóveis,
modos amplcs. Entrada lndepen- . _. _ „
ciente, Sancas e sinteco, vrente] APENAS NCrl 5 000 entr. prest.
de rua arborizada, 50% de en- 200. Vondo ap. cj 2 qts., sa'a,
Trada, Rua Comendador Pinto n.fCor., banh., «írea. Ver de 9 às

' sala,
¦penas
ftclli-

415, sob.

CASA-VAZÍA Jacarepaguá - V.
c| ótima varanda, sala, 3 qts.,
etc. Ter. 10x100. Junto Praça
Seca. Tel. 36-6972. _
CASA — Jacarepaguá — Vazia,
1 a. locação, de laje, qt., sala,
coz., banh. Enlr. 1 50O 000, sal-l

garage
IPANEMA
cnlci

Ccnitrucao e acabamento ris
. - . . , , . . [mes de Almeida Fern:,nde',0*10 Municia Hn d« adquirir! A!r 

"
Anroveíte esta

NCr;- 55,000

nTe Barroso n.o 90 nrjmu «parlamento .m Ipanema, no 517,519 - teleíoneç: 42-1? 
'

Edifício Brasil (Incorporarão CI-M2-5099. TAL
VIA • Construção, |i iniciada, dl nistradora.
Ci*. Pi»dorn«iraii, em um do* — ~J
mcíScrei locais, * Ru« Bereo di|PRÓXIMO ao Casteünhc — Du-

tone 3:
Ta una té

CRECl 84.

Av. Nilo Peçanha, 155 emilia 20
Grs. 612; 14 - Tels.:,^*'>ENA

Ad8m? 52-0221 e 32-7270 - --, 2 c" 
(CRECI 604).

Ent.

Rua Don.t!co2jn|ia|

boxe,
vazia ,.,.., ,

cor., banh. cemp. completas de
dep. empreo. Iní. Orq. Orlando

nfredo. £'Jíão Iguatemi, 86

banheiro corria
dependências!^

(MARACANÃ

Icttc,, 521, qu*se Dftqyina du
Garcia D'Ávila. Edifício d» 4 pa.
vímentoi em terreno do 1 000 m2.
Magníficos api. com 186 • 246
m2, constando de: 2 salas, 3 c
4 quartos c| arm. «mb., 2 ba*
nheiros, cozinha, 1 • 2 quartos
d« «mprogada, Ire» d* strviço c
garagem privativa, Preco a par*
•ir de CrS 50 424 000 (NCrS ...
58 424,00). CIVIA - Trv. Ouvi.
dor, 17 (Div. de Vendas 2.° an-
dar). Tel. • 52.8166, de 8h30míLlda.
ás U horat - CRECI 131. jseu
IPANEMA - R. Eliijgoth; d. fre"n.'lnf'__'e!'
te, salio, 3 qtt., 2 fa.nh.. garag.,! 175 tíà - An. 3 dorm., sal
predio excepcional, pronta entro-;'jantar, saião (44 ni2,,
91. Aceita.i* imóvel «mo part»Jde lu<o, esci^ad. alum.. 2 ap.lAcab«f» p.gam.nlc. lnf. PLANEJAlo andar, de ite. 200 m Pr. Ipa.-!li, 2Imobiliária. «. Farm. Je Ar-r,»do,|leb!. Vendo ,'lCrí 70 000,00 c refrig., 

"lustres 
Chaves«;lo|«. 27-7596. Ipanema. Cf ECI NCrJ 30 000.00 entrada. Detalhes1- Gar. cond. J2-323B

132-6252. Creci 129. i- CRECI 76.

plex c 220m2, salão, ssla, 3
qt;., arm. emb,, gde. copa, cor.,
dep. compl., vazio, pintado —
Marcar hora pi tel. 57-7309 —
CRECI 1 112.

PRAIA DO LEBLON — Oporíuní
dade — Vende-se ap. novo luxo,
fundos 120 m2, garaoem. Tele-
fone 47-4670.

QÜÊR COMPRAR? QuêT vendei?
Consulte a Adm. Victor Gotelip

Nós avaliamos e vendemos
imóvel, mesmo alugado. -
tel. 43-3443.

emprega- j'-
., ' a dom., 10

da e serviço, pilotis, ga-|Manfredo
iragem, play-ground etc

Dep. Soarei Fillio
10,;0 x 31 e 11,60
2 qts., 2 sl:., co:..

iníai, desmemb. Ver 5 4

Itamarati
Vdo.

: 31 i
banh.

do 140 000 por mês. Ver
Orlando Luiz Imóveis — CRECI
740. Av. Ernani Cardoao,
grupo 408 — Cascadura.

17 hs. K. Ana Quir.Táo, 310, ap.
103. Trat. Cyrillo Santos Imóveis
- CRECI 717. Tel. 49-5217.
A PRAZO - Cascadura — Vende-
se terreno 10x30, esq. BarSo Ba-
nanai c| Trav. Cardcsos. Tratar
tet. 23-0788."APARTAMENTO "vaiio 

el 2 qts.,
ial» d 16 m2, coz., btnh., va-
randa anvidraçadt

.... 48-0604 - CRECI 82.
ATENÇÃO vd. de luxo c 3 qts.,; _
>., coz. e mais dep. entrega ime- SENHOR PROPRIETÁRIO - Nâo Preço CrS 15 900 000
oiata. ót. neg. Ver R. Maior Bar- perca tempo, nem gaste em anun- ,
res, 28 ap. 302. Tratar Machadolcio!- Vendo raprao t;imovel, co- COm enlraOcl Cie apenas
58-0522 - Av. 28 de Setembro, missão do comprador. I. Carioc»,1-
345 5, SÍ617 - Décio Leal — 22-8885
. . ._ - CSECI 958.
A 8 (Entr.) saldo 30 neses, ap.
la. loc. Chaves 120 di„s, saia,
2 qtes., deps., aar., c. de vasc, í*11,1'
54; 109 - 42-3287" - C. 4S2.

APARTAMENTO - Junto Saen:!«cfP?í,:,ni,i
Pena, quarto e saln seo., coit-] 37-4774.

\?^%Â 
b^el'?- 

^.vl!'I..Cr$.-^;!5AENZ PFNÃ":
ndares. ceniro

SAENZ PENA - Rua Sahoia li
11, com excepcional vistr.. ní^vç

luxo, pinf. óleo, parquet, 3 qts, 2.KLÍO.
alas, copa. deps. Preço e cond |R(jA BARÃO DE MES

Cr$ 1 milhão na promes.
sa e mensalidades de
Cr$ 225 000, SEM JU-

Visitas no local,
leis. 22-7226

12 — O.-g. Orlando
liarão Iquatemi, 86

CRECI 82.

CAMPINHO -
2 qts., e dep,
como alugue!.
Luiz Imóveis ¦
£rr..*íni Carrícü
— Cn t cadura.
CASA -~Joci
faltando sói

•m toda tx-
-.-tensão, d« frente. Vende-** na
' •'¦ Rui Bernardo Guimarães — Pro-

30 mülióei, ent. 8 mi-liõo;,(o
Av.

(larm
- (CRE-

Ap. vaiio t«rrec prost. 300 mil i\. Tratar
Entr. 5 500. Saldo Brás rie Pina, 96, íci»
Vir em Oriando(da Fenha*. Tel. 30*5489 -
C.;fCI 740 - Av. Cl 532;. _

, 72 - Grupo 408lABOL|ÇAO _ CASCADURA -
Casas vazias — Vendo 2. Vá vtr

repaguá toda laie,: ria Rus Ada, 304, c' 2 qts., etc.
dós 9 às 17 horns
João Ribeiro, 396,

14 OCO. Acei!
En

ix; com 4 000;
va™- |p!ara 37.

.; BARAO MESQUITA, 7WÍâÍ~^'^Ín £S(>-
lu.to, frent»», 1». |oe.,
qts. etc, arm. tmb.,

130 000.

cha\

nf.

PALACETE p| familia de trato,
de 4 qtj,, 2 íls., coz. e mais
dep., ót. negócio, 120 mllhõei e
combinar. Ver S. A^^iür Barros,

,53. Tratar Machado 580522. Av.
iQUITA, 98 (em frenle aoi28j£len'h™- ÜL

^VV&°1 Militar)' diãriamenfe tVc'Í,AJ,SqAu!,E,ts,-í ÍSÍT^S"rr. mj<i vjua- _*•*. ir»i '* ¦ ¦
o, um quart. jentre y e 19 noras, ou

Tel. 48-030C
PALACEIE - Vendo na Rua E"n'g.|fal,írldo semente acabamento, 2, Ver no locai.

Gama Lobo, 326. de 4 qts., 2 <">•¦ «'""àa e dep. Passo ur-Trater na Av
sis., garagem e mais deps. Preço, aente por 4 500 000, mais sal-l Soares, 49-996, 7 e 11 m hoes
130 milhões 50°i à vista e o'tJo le"eno « Cr} 30 OCO por antigos. Saldo como aluguel em

restante a comb.' Tratar c| Ma- ?•*}¦ 
- Ver em Orlando Luiz 30 meses i| iuros. Tenho outras

chado, tel. 58-0522 — Av. 28' Imóveis — Creci 740 -- Av. Er-^casas à venda. Bom negocio»,
Io Setembro, 345. n""i Cardoso, 72 — Grupo 408^ ATENÇÃO - Terreno de esquina

- Cascadura. n> Rua p»dre Nóbrega 9,50x27.
T,.,...,-„. r-,  E",r- 2 500 000. Tralar na Av.
JACAREPAGUA - Vende terr.-|Subu,ban0 8985| c, n_ ,p- ,0].

ter

Tel. 48-5679.
base no Dep. de Vendas naio o «ido «m prestações d. Cr$

ar SAEIMZ PENA - Vendo casa

153.

ao. 501,vüa c' 3 qts,
52-8920: rratar 14-2759

iCRüCI 744.

3-IAv. Graça Aranha, 174, ?,'»'- Tr.T.VZ
iala e quintil
ci Joaquim —

, -. -m MEUO AfFON-
si 516. Tel. 32-5352 —|so engenharia ltda., na Ru.
í(~D£r\ un\ | Constança Barboia, 152, grupo
lL-KtU 441). 401 - Teli.: 29-2092 • 49-3241.

¦ •- -i I 400 m2 rua calçadi ^  ,. . . Y ,
perpendicular. Geremario Dantas ATENÇÃO MAGALHÃES BASTOS
próx. Lgo. Tanque. Crí 20 ml- - cas«. 2 Q., S., C, B.. cwint.ll,
lhões cl 50=i ou »|v. CrS l«!vazia. Ent. 1 500 p. 120 000 -

milhões - Santos - 42-9034 -jTratar Av. Bras de Pina, 8.9 -

30-3309 - Creci 922. J Tel. 30-3062.
banh«irg, dependênciai «rnpr»ga-j JACAREPAGUÁ — Campinho —I APARTAMENTO de cobertura c/
da • ír«a. Entrada CrS 6 000 000 Ap. junto h R. Cand. Benicio,] 150 m2, 3 quarto», 2 lalai, 2

logo depois dc Campinho, írre.Jbanheircí, copa-cozinha, éep.
fino acabam., garagem privai., sa* empregada, 2 terraços, 15 m..
ISo, Á qfs. odes., banh. em côr,!lhões de entrade resf. Aceiíc
iodai dems. depí.. 35 OCO ,no-jC?iÍxa ou Instituto. Dím da Crur,
vos, financ. Ouvidor, 183, t/303 303, Traiar Quitando, 20, gr,
- Tei..- 43-5340. i503, Tei. ,11-3367. CRECI 203.

— oaiodo; detestado; 3 —
dama casada cem um barão; 11 — que tem tõ-
úas as cores; 12 — espécie de peixe do mar; 13

íruta-tíe-conde; 15 — o escol; a ílor; 18 —
deus dos assírios; 19 — a constelação Ursa Me-
rer; 22 — opjração de adastrar; 23 — ofertar;'JA — acrescentar; agregar; 25 — qualidade de
odic-o; 28 — (Obsol.) seio; 29 — o tesouro pú-
büco.

VERTICAIS — 1 — semelhante a boneco ipl.i;
enfeitado como boneco (plural); 2 — vul-
garldade; qualidade do tiue é banal; 3 —
proveniente; oriundo; 4 — patas dos animais bo-
vinos, destituidas do casco, u;adas como alimen-
to tpl.i; 5 — nome de homem; 6 cm eki; 7 —
guarneço de asas; 8 — concedera; 10 — repre-
sentação cie um objeto pelo desenho, pintura etc:
14 — porco; 16 — estagnação rio sangue ou de
outros humores do corpo; 17 — atralçoada; en-
ganada por traição; 20 — enredar; tramar; 21 —
converter em agro; 26 — símbolo do dldimo; 27

deusa da Aurora, filha de Hiperion: Eoc.

SOLUÇÕES DO NÚMERO ANTERIOR — Hori-
zontals —¦ amofiuador; maratona; elater; cal;
ii!'»; teima; in; «este; didáticos; adagiar; tr;
rian»; mauro; edema; vias; sé; andorra. Venicals

amenidades; malinldade; oral; faio; Ito; jior-
teir.m; an; dacito; rala; amestrar; escravo; oti:
dane; agonia; rosa; pir; an.

Clubes
GRÊMIO RECREATIVO DE RAMOS (Rua João
Silva, (15 — 30-R748i — Domingo, às 20h, apresen-
tação do conjunto The Silver Pinger's. Esporte.
Dia 15 de abril eleição para escolha da nova di-
retoria.

VÁRZEA COUNTBT CLUBE (Rua Torres de Oü-
velra, 436 — 29-2509) — Amanhã, às 23h, baile ani-
nmdo pelo conjunto Astros da Guanabara. Es-
porte.

CASA DE LAFOr.s «Rua Professor Gabizo, 2D3 —
48-0321) — Amanhã, às 21h, baile com a Orquestra
Alegrias de Espanha. Passeio completo. Dia 25.
à mesma hora, festa típica portuguesa com distri-
buição de uvas, além da apresentação do Grupo
Folclórico João Ramalho.

CLUBE FEDERAL iRua Timóteo da Casta. flflS —
27-1478) — Amanhã, às 21h, o tecnirolor Reta
Sangrenta, com John Wayne.

SOCIAL RAMOS CLUBE (Rua Aureliano Lassa.,
79 — 30-6612) — Domingo, às 20h, Hi-Pi com re-
pertório selecionado. Es^-urte.

CLUBE GINÁSTICO PORTUGUÊS (Av. Graça.
Aranha, 187 — 42-40901 — Até amanhã, Semana
do Japão, com filmes, slides etc, encerrando-se
sábado com um baile e show com motivos apenas
japoneses.

ASSOCIAÇÃO SCHOLEM ALEICHEM (Rua São
Clemente, 155 — 46-7030) — Sábado, ás 21h, lan-
çamento da campanha Piscina 67, com uma boate-
sh-nw onde estarão presente Narr, Leão, MPB-4,
Helena de Lima. Dalila e Conjunto Eossa 4. O
apresentador será Gabriel Peçanha.

TIJUCA T. C. (Conòe de Bonfim, 451 — 48-0305*
- - Hoje, às 20h30m, Minha Querida Briglttc, com
Brigitte Bardot.

iCorrespondòncia para Danúbio Rodrigues, Av.
Bio Branco, 110^3.°).



O IMÓVEIS - COMPRA E VENDA CIASSIFICADOS - Jornal do Brasil, 5.°-(oira, 16-3-67 - 3.

rtNIRAl - Venelo-s. terreno! MEIER - Vende-se 3 casas in- A. CARVAIHO vendi: na Vila LUCAS caaa om 5000. R.OIran-, VICENTE CARVALHO - Vdo. ca-AREA do 1 300 m2. plana, de es-IBOTAFOGO - Loja - Box. ..'
n « nl lonstruir 15 «ps dol clep cl garagem na R. Hono-da Penha, ólimos aps. de frente, to. Trator Rua Lucas Rodrigues,'sa, S-, 3 q., garaq., fundos, qt.,|quina. Grande jaedim e residam- |lcc, prox. praia, muito abaixo'' '-' *" ' 

iodo múradolrio. Tr. R. Lucidio Lago, 138, c| 2-qts- »„ CO-,.- banh. em c6r.|6j| 305 - P. Lucas
1 quarta*,

bnnh., ccz. 25 milh. 15 de ent. cia. Vende-se, Rua Vi:c
 ,.  250. Tratar najolÃRIA — Vendo uraicnte 2 ca"'e l0 "n* ~ Andrade — 42-3285iboe.il, 485 — Valparaíso.

|Av. Brás dc Pina. 914, sala.205. ,„,_ sondo a dc frcnle de 2 qls,, r CRECI 603-

Afluil-i Ja Giui.ii- VenLlõ|CETEL •¦•1*f19 ~ CR_5CI „- l-1'- c°z" banh- varanda. Dos| VICENTE DE CARVALHO

49-9907. Moreira & Bran-Ent. 4 500, pres:
Ita- preço norm.il, financ. Ouvidor

proiot» aprovado. Vor Tra-;s| 6 -

rfi ->* Bernardo, 95. Preço 8 mi*; dão. _
Ihó.s. 50% i vista. Traiar com MÉIER
Borges, 34-9647. ap. do sala, 2 qts., coz.,
CENTRAL — Nilópolis — Vende-I preço Cr} 13 000 000 com 6 m:
to e.egenlo, casa c| var., sala, 2 Inões de sinol c o

quartos, copa, coz.. etc, lerreno. binar. Tratar - Tei, «-wm, ¦¦**"¦ -¦¦;¦ t - -tf^ 
çj^ ,e 205. _

10x25, todo majraido, c| agua c MEIER - Venelo ótimo ap. P£0-'(;ÉtEL 91-1219 — CRECI 590.

183, s/303. Tol. jl3-5340. _
inern_-.___-.! le- w _J .LOJA PARÁ"ENTREGA IMEDIATA

Ven-;PETROPOLIS — Vendem- _ A Rua Duvivioe próx. Av.

FAZENDINHAS - Glebas à mar-
gem d_ Estrada Rio-friburgo, dtts-
de 30 0(X) m2, com « sem lavou-
r_s, tf.rras férteis, nascentes, ma-
ta, ctlmo clim_, í 80 minutos do
Rio. Vendas a prazo. Telefone
42-0081 - Virgiiino.prox,

banh IA. CARVALHO vendo: na Vilajfundos qt., snla., cor., bonh., de'de-se no Rua Jornalista Mário!.. an = rlflmpr4tn _ ria* _,_-!Atlântica cem 87,00 m2 ajlois a I __._£".' n_.vlr31Mn°
Ida Penha, casa varia, Io. loca- forro. 13 500 c| 4 500. Terreno Galvão, 408, Bairro Equltativalj""* cpcinailieilio. C- bel 

Hn„ár,0i ,,,„_._.. CrS ,85 000 000 GRANJA AVICOLA - 5.0 Olst.
soldo a com-'ç'o, cl 2 qts., s., COZ., banh. enl de 10x25 - Ver traiar - Trav. (fim da Ruo Aiero) iunto o Vila la-quartO, banheiro B - (NCrS 105 000,00) c/ parte om de Pclrop. no asfalto, luz, be-

Tratar _ Tel 22 9361 C-t -n». 8 000, prest -m Tr.t-ll__r_._n M A.. 10 i. 17 _„__.. 1  _._._¦__ ....,_ .»...  ..  '. _ .. !„..,. -'*--*- —-'  ¦-
1 ¦ " ' u' l^li M f«WI. | „ „. Dl) .; .1' _.'! Ir..: i> I • r. ,-. 'i - i I .. . .' I II 1 I I I I '-* , f-' ,-• f T 1 I I 1 1 í 1 -. III Irl. - .. . . .._•____-,_¦•.__. íi '¦•"a-l

luz da rua. Olimo neinócio. À'ço ocasião, 2 qls., sl., etc. Te-i mn- -_j_. 
„, v¦ Vista CrS 6 milhões à prazo.mos cutres. Maiores detalhes -A. CARVALHO vendei na V...

OS ? milhões, prest. de CrS 150 22-6917 - 42-6748. CRECI 643.1c1» Penha,, c"-'* vai"1' C| ' ' ¦'

pi mês, entrada 3 milhões. Tra- í5-. *-opi--c:i,
tor Av. G-í-lio de Moura, 675 MEIER - Todos os Sontos, ven-emp. Enl. 12 0OÜ, P«< -

- ' 
..««..A», Bi.os.de P.-^OLt,.-

arm. emb., depend.
350.

ala, 1 qto., i.

OLARIA - Vdo. 2 ótimos aps.,
Cj »!a,, 2 e 3 qts., vazios, finan-
cio n longo prazo. Ver Est. do
Engenho da Pedra, 670. Trat. c|
Paulo - Tel. 30-2159.

-- Olinda, Garcia Imóveis. , demos ap. cj ._.¦¦.., . •:¦*¦., .- ¦".,-.-- ., -,0 -

CASCADURA - Rau 
'Cimítá"-!*, 

verno, banh., e coz., Preço: Cr$;205. CETEL Vl-l-tv - - —¦

casa 7, vondo e|2 qS , 
'sa 

.* « 500. Entrada: CrS 6 250, sal-; ATENÇÃO - V. Penha e adlacen-

coz. e depend. Enlr. 8 mll. prest U" f'*™"''..2. ""g"- Vf' 
,a 

"""a ci'"'„2 q,?rmSl"T,í? Av Brás dé
o combinar, lnf. 30-6964 -CRE- -«é Bonifácio, 927, 

ç| 
2, ap. 3 SOO, p. 

'150. T at. Av. Brás de

107. Choves op. 201. Tratar: p,na, 1459, p. L. Bicoo. V. I e-

nho — Bobiono.

uma 3

I ""•"."•. i' " ¦¦.-.". . *jm l.;i-|-,nQ4- - J,.„|.. „,,- :1B meses. CIVIA _ Trv. Ouvidcr! líssima eesidcncía, modernos in
13 quarlos, sola, garagem, depend. l-IH-lllieie e aU[.IOS, qud-l)7 jDiv_ ia Vondas 2.° andar)!'»!-, para 20 000 frangos cei 8 CC

c quinlal. Accilom-se Caixas ou 5e pronfCS e OlltrOS d| - *cl-!' 5--.1-* d" MO is 10,00 poetleíeos, 3 ca*.os empreg-, fun-
Institutos. Ver no local. ' 'horas (CRECI 131) cionondo NCrS 95 000 financ. ou
vicente oe carvalho - EniTientrega em um ano, no^ c-pa„bana; ^trega ime-LPorZ%a.p; tL™6* Sr' *"""*
partir de. 3 300, vd. cosas 1 e'arque do Hote Stlo dieta, cen 30 en2. 60 m. e^í^-"-'130 

ni2, c! girou, vilrina, tape- ITAIPAVA2 qts., sl., coz.
tacos. Ver dcm.

banh.
10h

. lale
1-*e.

Cl 75K
CASA — Vendo urgente, 3 qts

salas, coz. banh. clep,

Imob. Selider, Rua México, 70,
)0.°, sl 1007. Tel.: 22-8599 -

49-8629. CRECI 187, Ia. região.

MEIER - Aqui. cobeel. vendo
urg. q„ •., sep. áep.
cruz. noves a comb. -ío-^itt.
Olivoe. CRECI 318.

-
ótima vila na R. Licínio Cardo
so. Enlr. B milh. 32-4675 c ..
3S-2537. NEVES.
CENTRAL - Nilópofis - Vendo
se vazia, casa, varanda, sala,  , -." „rn..r_-""" \/_ - nr_.
• ;uarlos, mais casa tipo |2 águo.lMARECHAL HERMES - Vdo, pre
vozio, tudo junto, terreno 10 x!dio 2 pav., Indep. Cada pav. c,

-5, plano murado, água e luz | 
s'*lís' 3 

%%- 
bs.^ "ò 

N-s
de run. Peeço Cr$ 9 000. Entro-.E""; ""°' U!,''Ju ", 

cor
da CrS 2 milhões, saldo Cr$ 100:,'uní*--- c"? CL 

êk 50 milh
mil mensal ,| juros. Trotor Av. 1 banh.^compl. etc. C-S 50 m.lll.

Getúlio de Mouro, 675 - Olin-!til.___l___--yí7-^ 5-
da - C| Goecia Imóveis. I MEIER - Vendo coso, ria Kua

FR4ÍTRÃÍ—c^liriPCDariiK' 1 Monte Pascoal, 42, caso 3, çom 
J

UNI RAL E JACAREPAGUA —_-„,., 
!a|üi dep., vazo. Ver no

Vendo casa « paelir 2 500 entrj ?u" '1 
„f Av Rio Branco, 81,

prest. 100. Trat. Cândido Beni- | ,,'«( _' (Creci 628) - Tclefo-cio,.50, sl. 205.  l^ V3-744S -3-*-__.'•--
CASCADURA — Vendo ótimo aP* MEÍER — Vende-.c. na Rua OI

OLARIA — Vdo. 3 casa., ..,.„. .   -
qls., saio, coz„ banh. e 2 de Av. Meriti, 1 504. Org. C-I..n-|
sala e quarto elc. Terr. lOx-40 —do Maníredo, Barão tguatemi, 86.
Rua Tnnogra - 35 milhões, 40%!Tel. 48-0804. CRECI 82.
sinal. Del. 52-3457. —
OLARIA — Só tem 2 ops., ent.

íérroo, c| 2 quartos, sl. c... b.,L, ard Sap.JC,
im* -íralr . .„..,_-__ ~ _-. I _- IO 7-1. I . r_. aia, /

ÀTÊNÇAO ZONA DA LEOPOL-
DINA — Compra e venda de ca-

,.S3S, aps. vilas etc. N. Absalio -
12 mlllcRECI 1085, Ex-Direlor da Imob.

El-Dourado Ltda. e sua equipe
comunicam que estão operando
em sua icde própria, na Av. No-
va Iorque, 7', grupos 301. Ben-
sucesso, no iado da Praça das
Nações. Tel. 30-5724. __
ATENÇÃO- Casa. vT Penha, 2
qts., sl., coz., banh. em cores,
e sinteco. Entr. 9 000 p| 200. -

Teot. Av. Brós de Pina, )459 px.
I. Bicõo. V. Penha. Beblano.

ATENÇÃO V. PE"NHA - Aps.
novos, vazios, 2 qts., sl. coz.
banh. enl. 4 500 peest. 200 -

Trat. Av. Braz de Pina, .459

próx. L. Bicão. V. Penha -

Beblano., ap. 202, va
banh., coz. t

NCrS 22 ATENÇÃO
pelo IPtt>.|-|0i „;„. 2 qts,

- Pilares, \u5iutSS!"1- Trotar: 
"li-AB. 

Rua Vendo' linda res. no Av. Anl. No-

í!o OÍoni, 72 Tel, 23-19)5 -Jvarro, em ler. 20 x 45, 3 qtsTocfilo
CRECI 183

área, entr.- serviço,
f-5 trilhões cl peq.
jar Rua Glazicu 62
T.ÁCHAMBI 

"_ 
Ap., urgente, já fi

nanciado Coixo Econ., 2 quartos,
sala, depend. Entrada 5 500, res-
Tante 190 mil cruzeiros por mês.
Tel.! 36-6325, alé às 13 horas e
à noite.
CASAS' NOVAS - SÜT-cãp." Veí
dem-se 2, uma c| 3 quartos, sal.,
banheiro em côr, copa, cozinha, (J.-n.,-*r-
varanda, quintal e garagem. Pre-|MARECHAl _ 

Htw«» 
^ ò p'r-.|.«r_-ê.se com apenas Tl COO, ent.

ILHAS1 vozio, ent. 4 900, focil., 1 qls.
coz., banh. comp. e 1 casa

terr. 10 x 22, presi. si iuros -!»nUCn,,aar.n(,
Ver 14 òs )7h., dom. 10 .is 12h.GOVERNADOR
Leopoldina Rego, 488. Org. Or-'__
lando Maníredo — Barão de Igua- ATENÇÃO — Vendo • casas e ter-
temi, 8á — Tel. -18-0804 — CRECI'renos, no Jardim Guanabara. Av.
82. I Erasmo Brogo, 227, sl. 514. Tel.
PRAÇA DO CARMO - Coso, 3:22-2393. Hermes alé 12 horos.
Q., S., C, B., v. quintal gran-|AT£NÇÃO — Casa - Arquitetueo
de com garagem .Ent. 8 OOO p. moderna, de fino acabamento.
300 OOO. Tratar. Av. Brós de Pi-1 Vendo no Jordim Guanobora. Tel.
na, 849 - Tel. 30-3062.
PENHA Aps. em final de

iconstrução, c| dep. de emp., sinal
7 000 OOO o restonle a combinar
diariamente c| proprietário no
locol - Av. N. S. da Penha, 325.
PENHA CIRCULAR - Casa, 4 Q.,
S., C, B., 1 casa S., Q„ C„ B„
quinlal. Ent. 12 000, p. 30 000.
Trator Av. Brás de Pino, 849 -
Tel. 30-3062.

Brás ele Pina -iPENha 
_ Vdõ. 2 casos, ter. 8x68

— Entrego vazia. Ver diariamen'

sala, cepo, coz., e banheiro, com:'-. •"••» lr-P-<, 211. Trat

um galpão, ent. independente. -1L_dI?_-_______________

Vendo ap. cj 2 qs., sa-!preço 45 m. ent. a combinar —(PARADA LUCAS — Casa v
lio coz Varògeen'" elc. - Proso:ITraiar pelo tel. 30-7706
Ent'. 2 400. Saldo a combinar. Ver ri]io_,
R. Cap. Resenele 408, op- 212 -j 

Aj_õ PENHA - Oporlullidade, ca-
Tratar Av. Rio Branco, 18j, s.ouz Si1 ^ |ajc. vazia, 3 ais., saio,
- Tel. 52-1922 - CRECI 6/0. dependências, lerreno 10x30, po-

Vendo dendo construir 4 apartamentos,

Taquara, da Associação
dos Servidores Civis do
Brasil, com direito a tô-
das as piscinas, hípica,
tênis eic. Tratar na Av.
13 de Maio, 23-D -
subsolo — Edifício
DARKE.
VENDE-SE. Rua Monte Coseros,
219, centro, 3 salas, 4 quartos,
jardim dc inverno, dependências
sanitárias c de empregados. Pre-
ço 50 milhões — Facilita-se.

22-2393 de 8 às 12 horas. Hermes. ,»,.,,».«-—a^diS TERESÓPOLIS-FRIBURGO
residência

SO CrS 25 milhões, fac. oulro e*-.nfcrt*v«l_C««. '^-^ 
§,..1...... eom0 aJug

3 quiirtos. 3 salas, banheiro
tm côr, copa-cozinha, salão fes-
tas, desp. emp., garagjm. Preço
Cr* .*¦ 35 milhões fac. Aceito cai-
s.i Ver e Iratar a Rua Teófilo
(-. biarões, 522 - Sulacap - C.
.v- jnses.

prietário na —
paroni, 126. Tratar Av. Rio Bran.
co, 185, s!602 - Tel. 52-1922 -

CRECI 670. 
MC=IER"- Casa iunto i'd. 3 qts-.
2 sis. etc. 36 mil, enl. 12 mel,
resl. 700 s| i. Ver e trat. R.
Feed. Méier. 15, sl 304 - «ECI
] 074 - Temos outra - feletone
49-8633 - Dinsj

. , MÉI.R - R. Solvodor Pires -3
area.  :....,. .L.nt)0 umo cl 4 qts.

Tudo

CASCADURA - Vond.-s. o apar-'-ponio 202 da Run Padre Ta.
-emaco, 33, fundes, cem 2 qts
sala; cozinha, b. nheiro • arei..
Entrada CeS 3 500 000 . o sa|.|c0'''
t.-. em prestações de CrS 150 000
vO '-manciado 

pola Caixa ou Ins*
tilurcs. Trator com MELLO AF-
FOe_0 ENGENHARIA LTDA., na
Ruii Ccnítanca 8.irbcsa, 1í2, gr.
401_-_ToJs.: 29.2072 .4 49-3261.
ENRENHO NOVO""- Vonda-to! MÉIER - Cosa - 2 _ qt*, 

jl. 
etc.

.p* lamento vazio com 2 quartos, i --'--«'". I',rd'.e 5»' ,'*L. &1 • 1 1 1 ¦ '• \ r>n* fui* rei*. ¦*•*) HL.es. rer-
cozinha, banheieo, aiea — 

J T--? D 
'<rí-___ 

- Trat. R. Fred.
Méier,' 15, s! 304 - CRECI 1 074

Tel. 49-8633.

Mau- q., c„ b„ quinlal. Ent. 3 000
P. 130,00. Trotor Av. Brás Pina
849. Tel. 30-3062:
PENHA — Vendem-se casas
vazios, com entrada a partir de
NCrS 4 000,CO c peeslarões como
aluguel. Não Derca vá hoje 5 Av.
Brás de Pina, 335-A. Tel. 22-8936,
dias úteis. Tem-se também em
outros lugares.

ATENÇÃO - Vendo
Guanabara, belíssima
de luxo, a 100 m da praia com
garagem para 2 carros grandes.
Informações até 12 horas. Tele-
íone 22-2393. Hermes.
ATENÇAO - Ilha G~o"v. CASA no-
va, ampla, acabto. primeira, sa-
lão, s|jant. gab. 3 banh., 4 qt.,
arm. emb., var., dep. emp., co?..,
área serv. e garagem. Grcic.
quintal cjplant. bancos, churrasc.
depósito etc. 80 mil. c|50% e
Seildo comb. ou parte em ;.p.
peq. e carro nnc. lnf. — 31-0547
- CRECI 953.

untõs, ._
azias, terr. 16x24 i

55 mil, enl. 20 mil, rest. 1 mil,

s| i. Trol. R. Feed. Meier, 15, s

304 - CRECI I 074 - Servo p!
renda, colégio, etc. - lolefone
49-8632.

{nt edo: CrS 5 700 000 . o so)
o'o em prestações do CrS ...
200,000. Voe na Rua D. Feon-
cisca, 330, ap. 304 — Aceitamos
financiamento pela Caixa cu Ins-
.itutos — Tratar com Mello AT-
TONSO ENGENHARIA ITDA, na [dep
Ruj Constança Barbosa, 152, gru-
po 401. To!s.: 29-2092 • 49-326).

I ENCANTADO - Vende-so, R. Per-
Wiambuco 1192, c!ló, nova, pela

MEIER - Caia ..c luxo, ent., ve

zia, oitos c bxs., 6 qls., 2 sis
2 3-lõcs, 4 bons.

empreg., gás, toda
la'e Forquei. Infs. Org. Orlando
Maníredo, Barão Iguatemi, 86 -

Tel. 48.0804 __-_CREC1_82. 
MEIER — Vende-la* o predio da

sem juros. Ver
Avenida Beás de Pina, ) 091.

Tralnr no Ruo Plínio Oliveira
n. 103, l.o andar — Penha. _
APARTAMENTOS"- V. Penho, 2
ais., 4x4 s| -4x4,50 coz. .copa e ----- -— - ,-Dr.-, ,_-,.. - , -- -,<n,
bonh. em cores, soncas e florões Vendo gde. terr. murado-com Penha. CRECI 422. Tel. 30-7494.

oróx. pio. final do ônibus 340 S^P"0 ,"", 
'undos. Vazio. Serve GOVERNADOR - Jardim Carioca

entr. 6 000, prest. 200. Trot. Av. P' 'ctd".,°y°y™'c',n° rk' 
T1" Vcndo ó,im° '"'-"¦ 36x'5* Ru"

Brás d» Pina, 1459, Px L. Bicão!Apenas NCrS 5 800, 4 porc. de.Catuji defronte 23 quose esq.
- V. Penha - BEBIANO. * 

"* * '" "*" * '" -"" --•-¦- .....

PENHA - A 300 m do largo
Estr. do Saco, 620, B. Dourado

FREGUESIA - Ilha do Governador
I— Vende-sc terreno 10x50 — P.ua

aps.ijorínu, 71 - 7 000 000. Focilito.
Tratar c/ Sr. Araúio. Rua RIachuô-
Io, 333, loja 7 - Tel. 32-0734.
GOVERNADOR- Õiivar vde. ter'-
reno 358 m2 c/ agua e luz (Praia
das Rosas), lnf. c/ Sr. Nilslles,
no Rua Morqués do Muritiba, 499,
Coce tá. Entrada: 2 milhões. Tr,
no s/202 do R. Romeiros, 192-A,

Pedro do Rio — In-
37.082, vendo cu olueio.ico.'?nd';r,d». Vende-se siiio c| 339

Focilito pagamento. \""\.',.2, ccm .."-'." do 5 _ 
'"a3'

'mobihada, estábulo( rnaq. beneri-
URGENTE — Passa-se contrato tleLi, íõus etc. Tratar te-
oio c| tcl., cx. registradora e cu- |cfone 429 Dãipava ou 42-0072.

trns benfe-tonas. Tel. -16-ot.J-f. „rTtlrt^, ,*— ,, *, - ...
PETRÓPOLIS - Vtnuo sitio em
Araras, c| 3000 m2, c| casa mo-
bitiada. Preço a combinar. Acei-
ta-se troca por ap. na Zona Sul.'.Trotnr tcl. 47-4967.

ZONA NORTE
HIGIENOPOLIS - Vende-s.

ga-se conjunto c; 3 55 m2 dí
2 lojas c 1 aportamento de sala SITIO - Novo Iguaçu, bairro co-
e quarto separado. Rua Monoel '"ex 24 mil m2. Olima residên-
Fontenele 47. Financia.se. Mercar cira, cosa p. cosoiro. água

Aceita-se aado parte paqamento,
nf. 42-7750 - Creci 497.
SITIO - Vendo com 10 740 m2,
serve para Indústria no Km 15 da
Estr. Rio—Petrópolis, 2 casas, c[
água, luz e força. lnf. 23-1166.
Osvaldo.

visita; pelo lei. 22-9524.
LOJA — Tijuca, 40 ni2, excelente
pento, píi-so c! ou som estoque.
Contrato longo. Baratlssimo, mo-
tivo saúde. Tel. 22-7226 e 
37-4794.
LOJA c/"32 m2 à R. 

"Dr."Sa-

-..,,.-- -.-. . - 
tnmini, 136-C - Vendo 32-7980 -SITIO - Eslr. Miguel Perei

FRIBURGO - Vendo nesta serra Sr Mcurfl ,4 c.m 2C0 q^, m2. 20 000 bano-

Í6n0 m25.eTt.rconSruld. P«- tÕJÃTrENTREGA VAGA -cSi"''??'' !"*" d*, vl,'"! "Pr""'
loo m_ cl.. ...o ..onsir.ii.1.,. i,e 

70% f.i 3 ___ vis-m ,!,a. ScJua « ,P.I-ntaçoes. Casas,
conde de Coiru com 109 m2 ,",tiJ - S-l--*-"-- Vende-se ou
mais escrilorio e sanitário. Preco "=",-" P*r,..,f.rren" na. ?.*; Tel*
CrS 65 CCO COO (NCr$ 65 000,00) ?0:0__í__l-__ÍkL__J.r___-___?
CIVIA — Trav. Ouvidor 17 (Div. SITIO — Vende-se no Centro Ma-
de Vendsj, 2o and.) Tel. 52-8166 gé 2 mil pés de leranjar, bca

ço baratlssimo urgente, 5ó à
to 9 milhões. 36-2657 c 52.5920.
NOVA FRIBURGO - Vendo casa
2 qts., 1 tala etc. perto dr>
Country Club, combinar 37-9005.
TERESÓPOLIS -—Vendem-se" ou
passam-se lojas, bares, restauran-
tes (os melhcrcs}, aç?uques, ps-
darias, farmácias, hotéis, posto
de gasolina etc. Av. Delfim Mo-
reira, 304 - Rames ru SebastlSc
Tel. 2593, GB 32-1296. - CRECI
639.
TERES-POLIS
aps, casas.

— Vendo ótimns
mansões cem lodo

ccntôrto cm diversos locais. Av.
Delfim Moreira, 306, 5r. Ramos
cu Sebastião, Tel. 2593 e GE
32-1296 - CRECI 639.

6 em 6 meses de 500 e 60 presf.|£st. do Dendê, preço 15 mil fac.1 Paslos. A
1 .ni. n._,.,.. «^ l_,_-il Va».-.». Kl it.i co ani, i t~i_- nco-300. Chaves local. Vendas N
Absalão - CRECI 1 085 - Av.
Nova Iorque, 71, grupo 301 —
Tel.: 30-5724.

ATENÇÃO — Casa nova • vaxia
e; 3 qts., sala dupla, copa, coz.,
banh. cm côr. Dep. Empreg.,
sancas, florões, lorraço «om vista
p| Ilha do Gov., torreno cem
12 x 50. Vonde-s. na Rua Ma-|,_.____ ,„._ __,_,„_,__ irM ,/ ianque.
nuel Cavanolas. Preço 26 milhões Vende-so nn Rua Bclisório Pona
- Enl. 12 milhões, presi.: 300 _ p„co 18 m;|hõs_. entrada de
mil S|. Ver . traiar na Av. Brás 4 s00 mi| „ ,50 mi| s/j_ _
ele Pena, Jí._,M«_,__- (-"«."^íí n.« 96, loja - laege da Ponha.

PENHA — Apartamento c/ 2 qls.,

Tcl. 58-8266.
JARDIM GUANABARA - Ve^de-
se icte Rua Cambaúba, 15 mts.
após o prédio 82, em constr.
15 x 25 mts. NCrS 20 000. 6 000
de entrada. Restante -.00 mensais
semjuros. Tol. 26-8719.

Penha). T.l. 30-5489 - (CREC
232'.
ATENÇÃO - Com 12 000 de cn-
trada, parcelas intermediárias ou
a combinar. Vendo cont. residên-
cia em centro d& cirande terreno

social, de esq. Bairro residencial, com 2
óleo qts., sala, copa, coz., banheiro

social em cores, sinteco, qt„ e. .
banh. ds emp., plant. aprov. p| 2 ^'J
npartamento;, pint, a óleo, estudo
propostas. Ver e tratar com o

, próprio na Rua Arquimedes Me-
Caixa ou IPEG. NCrS 19 OCO -Rua Torres Sobrinho, 26, pro- 

'moria_ 
297 - Vila Jardim do Pe-

Chave imediato - Ver no locol prio poro aps. ou industria. <"-\„'nhã Urgente. Molivo de trans-
c| proprietário. Tcl. 22-3240. ta-se Ruo Rio Grondc do -=ula|ferênci_.

ESTAÇAO SÀO*FRANCISCO XA-I0''-
VIER - Aps. peontos. Vendomos MEIER - Vendo coso, com

Tratar ns Àv. Brás do Pin». Tol,
30-5467 - CRECI J32.
PENHA — Vdo. qde. terreno nn
R. Eng. Francisco Píu.gs, 129 —
Murado 20 milh. 50%. Fin. An-
drade - 42-3285 - Creci 603.

-IaiENÇÃO BONSUCESSO - Ap.
3:2 Q., S., C„ B., quintal com go-

na alua Ana Neri, 750. c/ snla, 1 qts., saio grande, copo, coz., cor. tggIm. Em. 4 000 p. 150 000 -
e 3 qls. e dep. comp. iponasi redor, voranda. área coberto, cem: 7,3,;,, Av. b,js fa pina, 849 —
NCrS 4 500,03 de enteada e o j garogem, dependência de empr»* Tel, 30-3062.
saldo financiado em 50 moses. gada com 1 ql., solo. coz., banh*UyENIDA BRASIL
Os aps. «slão ocupados s/ «onl. '«"eno 12x20. lnf. lei. il-WJil tL,rren0 de esquina c| 14 m,
mos a desocupação i feita gra.|- CRECI 329. d_. ,„,,,<),,. 20 n,_ de extensão.
tyit_a.ri.nlo pol» n/ firma - Ver 

j^RAlN*rê{GrÍMEÓTÃTT--^ff •,'[!',i, -'"-n-l-.--. Tratar

PENHA
ídência

Vendo confortável re

ILHA DO GOVERNADOR - Vdo.
ótimas e amplas residi, no Jardim
Guanabara, J. Ipilanga, Tauá, Den-
dé, bem como aps. e terreno:
bem localizados, lnf. c. Guime
enes. Eslr. Dendó, 795. Telefone I I^I^J,
22-7913. .-n.r,..|-..
ILHA DO GOVERNADOR

TERESÓPOLIS - Vendem-se óti-
mas áreas na Cidade de 1 OCO .'
190 000 ir,2, prentos pora cons
trulr edif. de aps., colônia df
férias, clubes etc, c-m muitár
nascentes. Temes também sítirr
e fazendas de lindas aejuadas c

Delfim Mcreria, CO*.
Tels. 2593 c GB 32-129', ._ r-
mes ou Sebas.iõo_- CRECI 639.
TERESÓPOLIS - Junto à Praça
do Alto, vendemos ótimos e
grandes aparlan.en.os de frente,
cem 7 quartos, dep. de emp.,
garagem e elevador. Somente
50°/
- CRECI 688.

das 9h30m às 18h. CRECI 131.
LOJA VAZIA corn 90 m2 -"Ven-
de-se na Rua Aristides Lobo, n.°
75-B — Tratar cem o proprietá-
rio _— Telefone 26-1461.
LÒJÁ~GRANDE vendo" coni 340
m2 podendo ampliar, com fôr-
ça, pronta entreqa e apartamen-
to. Av. Suburbana, 5 373 —
Méier. Tel.: 29-4565 - P.-.doria.
iÕJÀ com 140 m2 - Vende-se
no centro do Meier, faltando 14
meses para terminar o contrato,
85 milhões com 50% em 40 me-
ses Rua Arqulas Cordeiro 330.
Tc I. 22-8936.
LOJA — Penha. Possa-se controlo
nôvo, loja na Rua dos Romei-
res. 7,80 x 30. Trotar telefono
32-56E6 — Sr. Garcia.

casa com agua dentro. Tratar p.'
tel.: 29-7163 Rio, ou Niterói tcl.
2-7995 - Lindoifo.

ZONA RURAL
C. GRANDE - SANTA
CRUZ - SEPETIBA
VENDA — Terreno, vendo (.õn _
Grande, Jardim Maravilha coni 9
x 25 m2. Tcl. 42-3330.
VENDEM-SE quatro lotes no lem
47 Estrada Rie—5. Paulo, junto a
Água Mineral 5. Francisco —
2 COO 000 cada. Tratar 45-1395
D. Elisete.

I VENDEM-SE 2 casas, frente e fun
. __ ,, w . des, à Rua Frota Cavalcanti n
°Ao~ 

™ 
F'_nc,!'___ X.v"'r 1- - Sepetiba - Guanaboro.

n. 378, cem 320 m2 c 50 m2 de
subsolo, e R. dr:s Araúics n. 95,
corn 45 m2;
Vendo. Te!.

outro de 30 m2.
38-4726.

DIVERSOS
LOJA - Tijuca - Vende-s. naíARARUAMA - COQUEIRAL -
R. Senador Furtado, 60-Á, en-.Vende-se ótimo terreno, situnção
treça-so vaiia. Imediato, eom'pr ivileoiada. Tratar pelo telefo-

até as chaves, inf. _Í-D4.7Í.0 .m2- Prí,'?J 3J mllh°.°1' £0%;'*e '13-0870 Sccção Contabillda-
'a vi.ta, o saldo a combinar comi de cem o Sr. Ney Pacheco.
terges, 34-9647. |ÃVÃ"ÍTÒ_Ínwe"is'-õ"reii.—>7~cW
VUA ISABEL — Vendo loja, Av.lpron.isso. Aceito p/ vender vilas,

do ep. frente vista p/ mar, tala
e qt. sep., dep. complet. empreg.

IERESOP01IS - Cisa c/ 4 quar-
tc*, terreno plano, ajardinado,
dcp. de caseiro e gara_em —
Vendo p| 30 milhões c/ 10 do

Bairro Araras, junto
..ido ônibus. Visitas 31-0497 -

Ven.lCRECI 688.

28 Set.,
42-4599

181 — Anocl E-tevez —
CRECI 367.

com garagem.
33 - Parcue Proletário. Ponto
final do ônibus Cascadura-Vila
Cruzeiro. Tcl. 30-9860 falar com
Sr. Antônio Caries Silva.
PENHA — Vendo ap. com 3 qts.,
demais deps,, com 6 milhões de
ent. Soldo 200, por més. Rua
Joel, 251, op. 202.

Rua C,!n^vo- vazia, trav. Costa Carvalho,
3 (Bananal). Anoel Eslevez —

42-4599 - CRECI 367.
ILHA DO GOVERNADOR - Ven-
do ap. 102, Rua Capitáo Barbosa,
501, 2 qts., sl., dep. compl., va-
zio, ed. s j pile tis. 12 milhões de
entrada e saldo. ACEITO CAIXA
- Tratar - 72-2330.

ILHAS

cosas, aps. meimo alugados, tam-
bém compro. Orq. Orlando Man-
fredo. Tel. 48-0804 - CRECI 82.
CABO FRIO — Zona Saiincira -
2 milhões de m2. Vendo cxcel.

Lo|a-érea cortada por estrada, frente
¦-.qui- í pi mnr e oceano. Ac. permuta em

CRE-

ILHA DO GOVERNADOR -
ceniro comercial Guarabu,
na três ruas excelentes, ponto o.-[imóveis. Pimenta. 36-0122,
nicrcial para qualquer ramo delci 336.
negócio. Condução à porta ¦-] *~ ," 

'

Vende-se facilitado e financiada. PRAIA MAUA - Vend. cosa

PENHA - A 500 ms. da Estação
Vendo res. vazia, quarto saia, •_ 

JARDIM GUANABA-coz. banh. arca, Apenas 1750
Vendo oti-|d0 cnlr. 4 pare.

»m 3 meses e
nfericres ao aluguei

c| o corretor diàriomente das I
14 ,ãs 17h. lnf. Rocha, Mondon.l"?0 ,p*

çaMmóvois, Av. Nilo Peçanh., K1 ,V"' 
,.,,.,15< - 9.o and. Tcls. 42-06)0 J| do. jantar, biblecteca.

sajlmávols, Av. Nilo' Peçanha, icJ }e""° '.3.9'°° m2' ."'Ó0' "'"
d. ,5b„,«,.. d., frente A».^ d.(_Pina,q 110

787.

22-P245 622-4474
ENGENHO NOVO 

"

ap. 301
260, 2

CRECI 285. Icilcle
|.

valho, l
307706

0 — Tratar telefone
Maurilio. VIGÁRIO GERAL

inverno,
3 quartos, arm. «inb., 2

j banh. em cur, cozinha, ouarto
Entr. vazio, I» riep. empr., garagem. Ver o

ap. 302, frente, Cons. Jobim, Up. C-01 à Rua Silva Riibclo, 10.
qts., sala, coz., bonh. chovo» c| portolro. Peoct: NCrS

compl., dep. de emp., sar. Ver 55 000,00 e, ÍOli financ. 2 «nos.
locl. Oeg. Orlando Maníredo. R. CIVIA - Tev. Ouvidor, 17 (Div. do
Borco de Igualei*,.!, 86 - Telefo- Vendas 2.° andar). Tol. * 52-8166
eie 48-0804 - ÇR6ÇI 82. ,|, a__30m às 18'horas - CRECI
ENGENHO DE DENTRO -'Vendo; 131.
casa com varanda, sola, 2 quar- PIE0ADE - Terreno, vende-sc c| BRÁS DE PINA - Vdo. lind-tos, copo, c.zinha t demais dep.' aíiceeces prontos p| caso altos e ,;oenci. o „., - deo ter. 12x25.Ceniro do .lerreno de 11x29 40, baixos. Tr. R. LÜcidio Logo, n. Kfen« Orle. lSll Preco 1.'COOtroco por_ap. pró/imo a 138, sj 6. Tel.t 49-9907. Morei-ontt. 8,000 000. TralM.na R. l.a-

15 -,ra .- Brandão. [pó, 45, ge, 201. Tcl.: 30-0731 -

ILHA DO GOVERNADOR
cl fiancierr.ento
CRECI 66

do 200 de 3 RA — NOVOS terrenos na;TERESÓPOLIS"- Sala c dois quar.
0 prest. de 75 000 r^i jA /"•_»l«_!„ _ n u :f->s- n*a Várzea. Vendo, mobiliado

Choves ho- Est. dO GaleSO e Rua Ha- c/ dcp. de emo. etc, com óni.
atarjjc cm N. Absalão. Avcnido Nova r0|___)0 LÔbo, ÍUntOS à A. b,u' *-_ Rio - Por,'V J8 

mjlh5el"-J-íl? Iorque 71 - Gruoo 301. le.. ; , -c' 8 do enteado. Tudo novo a
CRECI ,30.5724. CRECI 1085. A. Portuguesa, prOXimOSibcm - Visilas 31-0497 - CRECI

-ÍTERRENO - Av. Braril 10x4O R. i Pr=\* Am Rj,-,-, Prp-t_l- ÍS8'
ATENÇÃO P do Carmo - Vendo Granado jto. 210 P. lucas. Ateis 

a_rl*-la a3 
.¦*"*-*-¦ 

-TCSTa 
Tf-RESOpOUS _ 

'Gf^,', 
Gu-rini,

um predio c! Uma ojd, 1 ap. em da Corbros,.. Ent. 3 SCO tl. 17 x ÇCes mensais a partir de prop. vende torreno 2 frente. 6
frente ao Cino Mello em V. Cer-,200. lnf. 30-7582. :r_.<a. lnnnnn An Imilhões facilitados - 23-0365.

TERESÓPOLIS - Vole doi lucas.
Car.* espetacular, c/ 1 salões,
lareira, 3 quartos, copa*corinh3,
garagem etc. Vendo, moblllada
c/ muito tjósto — Financía-se
50% - Visitas 31-0497 - CRECI
688.
TERESÓPOLIS"- Ed. Atlântico -J42-2990
Junto ao Higino. Vendo ótimoj " 5
apartamentos conjurades p/ 6 ESTADO DO RIO
milhões t quarto e sala sepa- *
rodos, de frente, p/ 15 milhões \ CAXIAS 2 lojos 1 moradia ,.nt 52-5850 - Creci J-238

¦ 31-0497 -

Ver Este. do Galeão, 1 470-B
tratar com Dr. Guimarães. Tel.

da vista c/ varanda, gararjem, 5
qts., sl., copa, coz., 3 banhs. al-
tos e baixes caia p/ cas., árveres
frut. grde., terr. entr. facIHV.
sido. cemb. Ofil — Av. Rio flran-

lS3-5.4> rr. 503 - Telefone

Cr$ 100 000 em 40 me-rilh6es-faci!'TERESÓPOLIS Vendo casa de'

ATENÇÃO V. da Penha - Vendo
ter. 12x40 t| murado c! áçiua,
luz. Preço 6 m. Ent. 1 m. Ver a
Rua Al. Inora. 602 — Tratai- tel.
30-7706 - Maurilio.

Ru» Xovier Pinheiro n!".*'" tl SSS ^"^ ÍUr0S* PrOprÍedfl-| ympo, no C'„!:. Porouo d* Serro

7 000. Tratar Rua Lucas Rodrifjucs,
6 sj 305 - P. Lucas.
TERESÓPOLIS - Lcjo de esqui-
na, cm frente ao Hir;ino. Vendo,
excelente ponto, vazia, nova c/
50% financiados. Ideal para lan-
chnnefe, mercearia cu sorvetena
- Visitai 31-0497.- CRECI 688.

ESCRITÔRiOS e
CONSULTÓRIOS

5oe:nt Penei. Rua Atalaia,
Tel.: 25-9656.
ENCANTADO - Enlr. vazio, cosa
Clorimunrio de Mnlc, 215, vd.,
2 qts., sala, coz., banh., ter. 8
_ 15. Org. Orlando Maníredo _
Eorão de Igualemi, 86. Telefone
4i"0804. CRECI 82.

PIEDADE - Vendo casa, sl., ql.,!CRECI 1138. Sr. Amilcar.
etc. peças amplas. Tr. R. Lu-;BRAS DE piNA _ Vdo. cosa c/3
cidio lago, 138, s| 6. Tel. _,, J0|0 e ^ep. Ver na Rua
49-9907. Moreira 8. Brandão. purja)á, 163. Preço: 18 000 000,

sa de frente e as benfeitorias de da CIA. IMOBILIÁR A\t %"V-" T," 
*,AS

iids (und.-s, em terreno de 10x50 c ..,-.. _D. .-, . , .-- o- Rlfc-Teresópol

m. Ver e trator no local com o,5ANTA CRUZ. — lnfor-as placas do Toueane,

PALACEÍE - Vende-s» cxcel. c| entr. 5 00X) 000, pnest. 180 000.
telefone, gare. p| 3 carros. Tr.
R. Lucidio logo, 13B, s| 6 - T.
49-9907 — Moreira & Brandão,EU «ENDO O IMÓVEL DÊ V. S.

?máv*'m-.."v0'. ^rLT,!,•,^0M,0'QÜÊTM'Ã^'_«---"c"krad
RANDA - Tel, 42.5444 _ 29_aSa! *----!-' '*"*"- 19>l29- M-88B5

ro?n «o * 
2--3,3S;- Décio leal - CRECI 95B.CRECI M2.

GUADALUPE - Terreno c| ben--feitoria. R. Gon. Miguel Costa,
452, ótimo preço. Décio Leal —
CR_ECI_958 —Tenho outros.
GRANDE OPORTUNIDADE - Rua
24 de Maio n.o 375 - Rocha.
Vende-se prédio antigo muito bem
conservado em terrono de 11x60.
Focilita-oo 50%. Entrega imedia-
ta. Tratar c| o Sr. LAIR telefone
48-6316 ou Sr. João 48-0200 e
29-3342.
MEIER — Rua Comirista Míi.r —
juntei ao 965 - Vendo leruno d.
T0x*.G est* sondo preparado para
3 casas ou edifício — Ônibus j
poeta - Tol.: 43-4184.
MEIER — Vendem-se apartamen
«os na Rua Pedro de Carvalho,
•954, ria sala, 2 quartos o demais
tíepondincias, garagem. Para cn
trega em 6 meses. Com entrada
d> CrS 2 000 000 . o toldo fi
nanciado por inlormédio da Cai
xa Econômica ou Institutos. Tra
lar em MEILO AFFONSO EN3E-
NHARIA LTDA., na Rua Conslan-
«;a Barbosa, 152, -rupo 401. Ta-
lefones: 29-2092 ."49-3561,
MADUREIRA -'TendcTcâTatT-n.
teado 3 milhões. Prestação 15C
mil. Ver Rua Andrade figueira,
273, 279 e 279, fundos. Trator Es-
tnida do Portelo, 29, sala 223— Madureira.

REALENGO — Terreno c; inicio
do construção — Vende-se no
Jardim Áurea Realengo — Preço
de ocasião — lnf. 30-5489. CRE-
Cl 232.
REALENGO - Piedade e Jacaré-
pa„uá — Terrenos, et sinal 50,
100 mil e 1 milhão, rest. comb.
Trot. R. Fred. Méier, 15 sl 304.
CRECI 1 074. Tel. 49-8633 -
Dias.
SULACAP - Cosa noviss., varia,
2 qts., sl., dems. deps., Centro
terr. 15x20, R. Alberico Diniz,
NCrS 16 000, 50% financ. e fa
cilit., Ouvidor, 183, _,'303 -
Tel.: 43-5340.
SENADOR CÂMARA

Tratar R. IcapA, 45, gr. 201
Tel.: 30-0731. CRECI 1138 - Sr.
Amílcar.
BRAS DE PINA
ent. ap.

prrprielãrio. facilita-se oerte.
VÍNOÕ 1 casa cem 3 quartos,:. . , , .
sala, domeis dependidas, .m ileao, em treme a A. A.
Ramos perf. da praia • .- .^ PortUQUÔSa OU nOS eSCTÍ-
nanclada peslt Canta Econômico. . ..._.
Trataf c /Sr. Paulo, d.t 11 it 18 toriOS da COMPANHIA,

».¦'_?• l'!\*r^S' v _, à Rua Araui° Porto Ale-
VILA DA PENHA - Vendo ap.i '
104 da Pr. Paulo Setúbal, 129 -.gre, 36 — 5." and. Tele-
Chaves 105. 2 qts., clc, térreo.!.: ,r. iqc-j \/.„J..
Melhor oferi,. ""*ne: 42-6957. Vendas:

JUUO BOGORICIN -
(CRECI 95).

Vdo. c/ 3 500
e qto. gde.,

separados. Rua Oricá, 291, ap.
5/201. Chaves tel. 30-2159, Paulo.
BAIRRO V. ALEGRE
casa, c| 2 qts., sala
ap. mesmo terreno

Vendo
dep.

AUXILIAR E RIO DOURO
ATENÇÃO — Vaz lobo, residên-
cias novas e prontas p/ residir

Entrar no km /*EMTD/__
ópolli e lc-|uirl'"-:^,ill-,"'

tj Club. Tra*
r *. i /-. i "ii aos sábados e domingo* esm

mações na tSf. dO _*a- Santoro, no local. Vendo lambo
uma área de 150 COO m2., i
Rio, polo tel.: 46-5307.
TERESOPOl
dênci» —
m2, com
moblllada • tom .«patos a cor* 5,-^,,___ ....
tinai, construção recent.. linde CENTRO- Escrltorb com deec-
vista no Ouobra-Frascns, perto doíra*»ao;
Clube Pinheiros - Tel. 57-3084,
57-3594 ou 23-3294, Sr. Djalma.

Aceitamos
Condôminos para obra Inic.

Av. Paulo Frontin, 742 (pró-
xinio túnel). Fase obtenção fi-

ninci.itT.ento — Apartamenlo 3
cjís., sala — Con.pron.isr.0 con-
dic.0r.3d0 financ. Tratar Av. Rio
Branco, 10S — Conj. 105 —

Tel.i 42-9188. (P

c-p,. AVENIDA RIO BRANCO - Para
n-entrega vago, do fronto, conjun-
-to c hall, 3 sala*., cox., saniti-

{rio. Preço: NCrS 82 000,00 ci par-
,,. ,, _..,. ,-<• 'oc. 12 moses. CIVIA - Trv.
US - Magüíficii reti- Ouvidor ,17 (Div .d. V.ndas, 2.»

Ent t.reno d. )l 000i ln<Jjr) Tt| . S2.B)64 do Jh30m
pesem». Pa.clalmontc.j, ,g (,„„, _ CREC| ,31

CAXIAS - N. «GUAÇU -
NILÓPOLIS

ar condicionad» e telefo-
Passa-se na Av. Rio Bran-

CO n. 108, tl. 1 206. Tratar com
Dr. Ernani Filho. Tel. 42-1115 -
Accifam-se ofertas

Por motívi) dt liquidarão

vendemos com 250,00 m2 i Rua

Sinimbu, 35 — São Cristóvão
CENTRO - Vende-se, na Ru» tio __ , .„ „ „„ .,
Assembléia, 92, a sala 2 001, cj Tratar lei.: 43-0123 43-9460 -

.... ... , . .-.—p banh., vaziA. NCr$ 15 000. En- , , ,Vila Sao luis - Vendo ,rJlda ;0o4 , !il!cJn cm 24 meses, Aceitamos oferta

ILHA Rua Malta 74, em frto.
Jardim Ipiranga — Vd. ap. nôvoJrAXIAS

corri sala, 2 qts., banh., coz., qt. 2 qts. dep. empr, garacjem. Entr. Casa de iaic quario sala cozi- 
"T" "0',° " 

¥"." 
"'" *7_-a'S'

e banh. do empreg., área com 4 mil., prest. saldo fínac. CxaJ„ha banheiro «rea varanda _.¦'-¦""" Pr/.f-* Tratar na IGAB -
ianque e terraço. Ver das 9 òs;Ec. _ ,nf. 30.964 - CRECIJ?™,',, nS Sdl,; Reme ro?, 00,'^8,Jocfiio 

Otoni, 72. - Tel.
17h. Estrada Vicente de Carvalho 751. Ll 401 _ Creci 1 132 ',23-1915 

- CRECI 183.

qto.,*..l-iSlJ|?9dr-g0^ aiSEOS - V. um, c- ÇPITRO 
-* Vend-T e, «> anda,

e deo. NCr$ 9 500,00 ^e 
'entr. 

£ «m píett deUl"mll. Tmob »P».r,í";",° " tr.modorno, nSvo, ,a c| 3 qts., sala coz., banh., « *»j 
í",1',^ 

' 
ta.dFal, va-

, NCS.30O. em.36.me.ses. E,,r.|Bri,a„,c, L.da. J-223 . C-66. Tel. ^ 
«g •• -g-VVi E r da 

J ^'^ ^?^.^- ^ l^-"1^'^'U -, 12 ho-
Agua Grande, 1 202. Rua Seis, 32-0058 - 52-3445.

Irajá. - ATENÇÃO IRAJAcaso 103
BENFICA - Ap. cl 2 qts., s., c.,U;0_ 2 q..... s|.( coz._ benh. em
b., 2 var. de frento. Av. Subur- cores, varando, enlr. p! carro,
bano, 312 - Bloco 2 - Entrada^-,,, 4 50O p| 200 - Trat. Av.
3 ap. 207 - Aceito oferto. Tet. ______ de p;na_ 1,159 px. |_. Bicõo,
42-2294 - M. Pereiro. V. Penha. Bebiano.

Vendo op. vo-!AIENçXÒ IRAJA
sas, 2 e 3 qls-,

'lobo Júnior, 1736. Tol. 30-1643; 1057
2 ótimos ca-.- Francisco. 'CAXIAS

N.

BONSUCESSO
zio, frente c] salão, 2 qts,
pa, ccz. banh. área, varanda
iord. Ver de 12 às 18 hs. R.

Próximo! Fernandes Valdez, 41, ap. 102.
.. estação, Ruo Ubalã, oo ladolTrot. Cyrillo Sanlos Imóveis. -

do n. 239 c defronte ao n. !20, ÇRECI 717 - Tel, 49-5217.
20x45, asfaltada, égua e luz, por BONSUCESSO — Ventio barato,
eeiolivo de viagem, vendo bara- coso confortável, 2 solos, 2 qts.,lzia,
tíssimo, 3 500 cruzeiros antigos, ' '

à vista. Rara oportunidade -
Tel.: 27-8134.

2 ótimos ca-
copa, coz

banh. em cores, sinteco. Ter. 11
por 47, jto. Av. M. Felix, ent.
15 000 pi 350. Trat. Av. Brás de
Pina, 1459 px. I. Bicão — V.
Penha. Beblano.

SENADOR CÂMARA Próx-mo

ATENÇÃO — Colégio — Casa va-
.'..., .,., ^., c, b., terreno. Ent.

oreo, quintal. Ver R. Humbolt,'2 500,00, peest. 120,00 — Tratar
29. Tralor R. México, 41-1203. Av, Brás de Pina, 849 - Tclefo-
Tels.: 22-6917, 42-6748. - CRE-,ne: 30-3062.
Cl 643.

estação, Rua Oliveira Paiva,1 BONSUCESSO - Ent. vazio Tan-
ao lado do n. 234, medindo guafá, 537 ap. 302 vd. 2 qts., sl.,
21,50x50, água em abundância,ícoz., banh. com., área. Ver local,
luz, a 2 minutos da estação, vcn- Org. Orlando Manfredo. Barão
do baratlssimo, 2 milhões de Iguatemi. 8ó — Tel. 48-0804 —
cruzeiros antigos,
27-8134.

vista. Tel.

A!A?UREJ£A - Rua Carolina Ma- TERRENO.
chado, 788, ap. 2 quarlos, sala. 

TERREN0S
depend., já financiado Caixa Econ.
16 800, c/ 5 milhões entrada -
íe..: 36.325 ale às 13 horas e
noite.

SANTÍSSIMO - Area 3 600m2,
plana, vende-se prop. Uruouaiana,
55, sala 711. Tcl. 42-1759.

MEIER - Vendo ap. 3 qls., tl.,
dep. compl., vazio, pintado, de
frente. Rua Torres Sobrinho, 36
op. 204. Chaves no ap. 206. En-
trada 15 milhões. Aceito Caixa.
Traiar 22-2330.

CRECI_82
CASA VAZIA - Quorto, 2 s"a.
Ias, cozinha, banheiro, laje e

tacos, sinteco, grande área toda
independente. Preço: 5 500 à vis-

Madureira V Val-,ía- -if- Avenida Suburbana n.
Muriqui, Pilares, Cabo! *u- Tg|. 29-4752, David,quelre,

Frio, Teresópolis, et«. Tr. R.
Lucidio Lago, 138 t| 6. Tcl. ..
49-9907 - Moreira 8, Brandão.
TODOS OS 5ANTOS - Casa va-
zia luxo, 2 sis., 3 qls. etc, dep.
emp., garagem ci qt- jardim e
quintal, terr. 11x42. Ver e trat.
R. Fred. Méier, 15, i| 304 -
CRKI 1 074 - P. 45 mil, ent.
20 mil. Aceita proposta à vista.
Tel. 49-8633 - Dias.MEIER _ TODOS OS SANTOS

R« P.-r/lliVf.n-,' l-___,lhV* 
d;*'E**"ENO p| sitio, loleement..,.

-O*., .n.rad^d. C,S 1 500 SÚ ÜS?**!..!..85-.!. ..eM- °-u- 7. <!»l _'--- .•-""'-¦_*--.--

A PRAZO — Rocha Miranda -
Vende-se terreno 18x28, esq. R.
Arequipá c! Estr. Otavlano. -
Trotar tel. 23-0788.

das 14 às ló h.
Vendem-se duas casas

ras - OUVE1RA
ESCRITÓRIO Vendo, Avenida

ILHA DO GOVERNADOR - V". Ivazias com entrada de 
"600 

caTajÇt^^&a.YS^V n'° 482'¦ Mla
construção, c| la-lRua Darci Vargas n.o 86 com o'._:.-_-_-¦""';a em ratar no lccal.

Vende-se pel»
ótima cas;
ie c| 2 qto., sala, coz., Tratar sooaleiro locol" Gramacho. Tam- ESCRITÓRIO
tel. 42-9661. N.B. das 14 às 16 bém um saião com moradia. jmalher oferta, instalação complo

Í.or-"___-iEC__,_'.?7. JgRAMACHO -""Vondo casa e 2'. «¦• 
£"'['°'\l*"' 

d' C<"K,i'
ILHA DO GOVERNADOR -'terrenos ent. 1200. Trator Rua i _________________-?_*•
Praia da Bica - Aps. c| sala e Lucas Rodrigues, 6 tl 305 — P.j IARGO DA CARIOCA — Vendo
quarto separados, banh., coz.,' Lucas. | laia •- Av. Almlranto Barroso 6
dep., empregada, área c| tanque NILÓPOLIS
e garacjem. Entrada 3 700

Vendo casa, ci 2 U.° andar. Tratar com Sousa
T.l.
- Ti

45-1460. Ver com Napolaío' 
52.410.

42-5384.

- , .. --.-.-  -,q., s., c, b., ter. 10x50. Todo.est. fac. e financ. em 36 meses, C| fruteiras. Rua Gal. Mena Bor-
Ver no R. Uca. 345. Vendas <*x-'reio, 1091. Bose 15000, c! 4000.IRÜA VISCONDE INHAÚMA, 50,
í, 

s'va;, 
.^lDfi,.í_,« D0NAT0 - Trator Proça Poulo de Frontin, op. 1 208, vozio, pora escrit6rio,

Tels.: 43-8000 e 43-8700 (CRECI) 2o ,. Nii. base 12 milhões, lnf. 42-6384 en*_5*_
ILHA GOVERNADOR^"-"" Vcndõ
um ótimo terreno frente a praia.
Trat. na Trav. Ouvidor, 9, 4,°
and. com Sr. ANTONIO ARAÚJO
- Tel. 22-8777. - CRECI 1047. _
ILHA DO GOVERNADOR - Veeí"
do terreno de esquina cem 450
m2 cem construção na laje pro-
íeto aprovado par« casa. lnf.
Tel. 52-0432 - Creci 329.

BELFORT ROXO - Terreno 400
m2, frente 2 ruas. R. Rocha Car-
valho, 1.374. Décio leal. 22-8885
-_CRECI_ 958.
CAhA Vâ,»l* «WLW.8. ILHA - Ribei"** "dc: "eiSí^l".

vila. Preço 10 milhões, 40/.. c| „,,_ 3 garagem, cister-Saldo 30 meses. Tratar no local,
lnf. 58-3672 ou 91-1621. - Sr.
Rubens.

1 500 cnlr.

» o saldo em 
"__•_*_'»_««', *_!__ 

r"íPl2' vendo R'J", Mor'1,! Pinheiro 48-0804 - CRECI 82,
-MM. TrIurP2í mSio S?n-,n_',-n'-» ";n4' Ri"rtl° Alb*
FONSO ENGENHARIA irna 

AF" Gu**dsl*,P-* Tr*"*" ¦*s-!3*-' -
Ru. Confi.».. ? I?.?" 

n"i28--030 com proprietário Jeríni-
»« -n? í ?S «Í-X*' 

'", g,u. mo. CRECI 314. Focilito,
po 401. Tels. 29*2092 e 49-3261.

CORRETORA SUBURBANA LTDA,
Compra — Vende — Administra
seu:
resolva-o na hora. Rua José Mau-
ricio, 101, s/ 212/13 - Penha.
Tel. 30-1336. _
CIRCULAR DA PENHA - 3 mi _
Ihões enl. p! 120 dias. Vdo. ca- CAsA _ Irajá - Vendo barato à
sa, 2 qts., sl., coz., bonh., terr. r. joao Machado, 154 «., 2 qt.
7x20 e 1 terr. 8x15, Rua Ira- e dep. c/ terreno 50mx7.70 -
puá, 187 - Ver dom. 10 as 12' Facilito pagamento. Tel. 32-7243,

3as. Org. Orlando Manfredo, c|a! 8,30 às 10,30 c| Sr. Moraes.
Tel.

... , , ICOEIHO DA ROCHA - Vende-se
imovois^ qualquer .problema |crren0 de esquIn,_ pert0 dep6.

sito da Brahma. Ao lado da
estação. Água ligada. 337m2

37, esq. 14.
. 42-8593.

nas, deps. compl. empreg. copa,
cozinha. Todos os cômodos de
frente. Financiada em 3 anos. Ver
à Rua Maldcnado, 465.
TERRENO cf 2 frentes,"TT^MCÕ"
cota), R. Grana, c| 3 000 NCrS de
entrada facilitada. Tel. 48-9603.
VENDE-SE o ap." TÕI da" Estr. da
Porteira 113. sala, 2 qls., banhei-
ro, cozinha, área empregada. Fi-
nanciado. Tratar R. Chapot Pre-
vost 274 — Guimarães. Tem Ín-
qui Uno.

-,.,„¦.-.-.,. ,, , VENDE-SE ap. na Ilha -""""Gover
INHAÚMA - Vendo 3 casas 2]nador: j „-# , ,„,, „ de end:r,
(ipartameritos vazios e novos. Ver c;a,_ ,,; locaçSo 1 Facilita-sc ou

NOVA IGUAÇU - Bairro 3 Co-,
rações, 2 boos cosas c| tolo, 2|3 SALAS VAZIAS
qts... ""

Pcnfo bom,
coz., banh., vazias. Terre-íSanta luzia, 799, esq. R. Bronco.

no c| 1575 m2. NCrS 5 000,001 Vendo ou alugo. 57-4019 - Souzo
sinal, saldo a combinar. Rua N. das 15 horas.
5. Conceição, 315. Barros Filho
aV Cia. Ltda (Corretores desde'ZONA SUL
1936), Av. Rio Branco, 108, gru-l
po 801. Tels. 42-0812, 42-1040. COPACABANA - Vende-se ur
Creci 805. I gente, magnífica sala comercial

CRE.In. 323, sala 1209. Chaves cem o

j porteiro, ótimo preco e_ condições

NOVA IGUAÇU - Bairro S. Rila .•*•"• 
" condicionado, acobamen

- 2 terrenos 744 m2. ólimo pre-l'0 ÍJ-I0' Ia .¦__' p"nc"- htM

ço. Décio leal - 22-8885
Cl 958.
(.OVA IGUAÇU
do centro, lotes c' ruas calçadas.
luz, esgoto, podendo ir a pé pa
ra a Estação. Construção Imedia
ta. Cr$ 55 000 mensais, sem en
trada e sem jures. Tel. 31-1431 e
31-3714 cu diretamente na Rua

Tratar na Rua do Carmo, 38,
A 3 minutos -j|0ja |.A. _ Tels. 42-1228 ou

42-1217 - Sr._Antônio.
ESCRITòóRIOS prontos no moder-
níssimo e exclusivamente comer-
cia! Edif, Pancreto. Conjuntos co-
merciais de 44m2. Sala, vesti-

*» ¦--v i *t _,u uneiatiiciii. na i\un . , . - n .
Marechal Floriano n. 1744, ¦a-:b*'10' closet e banheiro. Podem

MEIER — Vondcim-s© ótimos apar-
f-monto» - )a. locação - em
•dificeo sobre pilotis, com dois
quartot, tala, lendo cozinha .
banheiro « a j,e] #m t5r_ j,.
pendência^ da empregada • ga*tagom. Todas as poçot são am-
pias. Para entraga «m 90 dias.
Entrada CrS 3 000 000 • o sal-
do «m prestações do Cr$ 529 430
financiado pela Caixa Eccnôml-
ca ou Institulos. Tratamos do fi-
nonclamento - Ver na Rua Pau-
Io Silva Araújo, 276 (esquina di
Mario Calderaro). — Tratar cem
MELIO AFFONSO ENGENHARIA

VENDO hoje casa v. de luxo,
i com todas dependências. Rua Fi-

gueiras Lima, 91 no local até
. - _..__.. .„ 18 heras. Tratar Rua 6, n.° 55,

LTDA., na Rua Ccnstança Barbo-:«P. 302 - IAPI da Penha - Sr.

VENDESE casa c*n sala, dois
quartos, copa, cozinha. NCr$ ...
5 000,00. Rua Coronel Tamarindo
78 - Padre Miquei.
VONDO terreno, com projeto p|
loja de 100 m2 e 3 pavimentes.
lnf. pj tel. 46-9734.
VENDO uma casa, sala, 2 qts.,
e_ dependências. Preço e condi-
ções a combinar. Trat. Rua Ar-
quias Cordeiro 316, tala 501 —
Meier.

sa, 152, grupo 401
29-2092 . 49-326).
MEIER Vende-so apartamento
vatio com 4 quartot, sala, topa,
cozinha, banheiro, depend. em-
pregada, área . quintal. Entrada
d. CrS 4 500 000 • o saldo tm
prestações d. CrS 250 000. —
Ver na Rua Barão d. Santo An-
oelo, 232, ap. S-101 - Tratar em
MEUO AFFONSO ENGENHARIA
ITDA., na Rua Constança Barbo-
ta, 152, grupo 401. Telefones:
29.2092_ • 49.3261.
AicIER — Vendem-a» apartamen-
tes, ns Rua Pedro de Carvalho,
£54, »m prédio do 3 andares com
12 apís., toda alvenaria pronta,
faltando aponas embôsso, parto
«létrica, hidráulica, louças • aiu-
lojei, aps. cem 2 quartos, sala,
cczlnha • banheiro — 2 lojas c/
90 m2 • 3 vanas d» garagem.
Praço: CrS 90 000 000 com CrS
36 000 000 da entrada e o tal-
do em prestações dm CrS 
1 800 003 sem juros. Tratar com
MEUO AFFONSO ENGENHARIA
LTDA,, na Rua Constança Barbo-
fa, 152, grupa 401. Telefones:'
59-2092 • 49-3261.

T.lefon.s _RANGEL.
VENDO casa cj entrada ol carro.
R. Cachambi, 438 - Méier -
Te!.: 29-3101.
VENDÊ-SE um apartamento de
frente com 3 quartos, sala, cozi-
nha e banheiro cem Jardim de
inverno, per motivo de mudança.
Tratar no local com Dona There-
sinha. Rua Getúlio, 349 ap. 304
-_ Meier.
VENDE-SE grande ap. de frente,
entrego 15 dias — Rua Paraná,
346, ap. 201. Piedade.
VAZIA - 2 qts., 1 sl., varanda,
peq. quintal, entrada 3 000, res*
tante como aluguel. — Bento Ri-
beiro — Tratar pelo tel. 90-2027
— Rua Bsroneza, 764.
VENDO uma casa ern construção
em Santíssimo, Parque S. Vítor,
Lote 3, Quadra 8, Rua 9 — Tratar
Rua_ Embaiba, 239 - V. Carvajho.
18 CASAS e 3 Icjas, renda um
milhão. Tudo 15 mil. à vista. R.
Minas Gerais n. 450. Mesquita.
5 minutos a pé. Aceito VV/.

LEOPOLDINA

COMPRAMOS CASA - Bonsuces-| Rua Esperanço, quadra J. L. 5
so — Higicnopolis ou Ilha do Estrada Velha da Pavuna, 1290.
Governadcr c| 2 q., i quinlal,Trotar: Lobo Júnior, 1 736 - Tel.
negocio à vista, para atender 30-1643 — Francisco

r!on,'l.í,an5,.',eB0tf4lT*!n!lnSR"l*"NHAUMA - Albano Fragoso, Malheiros'.

rS 9*1 
' ' ~H -P- --'• «"•¦ Álvaro Mlran-"LKfc-' 9"U- da, 

vendo 3 qts., sl„ coz., bonh.
compl., área entr. 5 300, rest.
prest. Org. Orlando Manfredo.

Tel.: ..
480804 

"— 
CRECI 82.

IRAJA' — Vendo ap. vazio c| 3
quartos e mais dep. lnf. 58-3672
ou 91-1621.
MERITI — Plédio - SeTá vendido

troco per Vollcs de 63 em diante
— Rua Domingos Segreto, 282 —
Jardim Ipitanga. Chave nos fun*
dos cu pelo telefone 30-6204 -

EDIFÍCIO MELO - Bonsucesso
Excelente oportunidade. Aparta- ... ....^. .._
mento. Sinal NCrS 7 000,00, sal- Barão Iguatemi, 86
do financiado pela Caixa Econô-
mica. Tratar diretamente com o
proprietário — Rua Bonsucesso,
383, ap._401.
HIGIENOPOLIS - Al 3 úTiTmãs ,
asas c| ent partir de 2 800. V-.™"',;^ jSa| em terreno aa.

1 o 2 quartos, tala, coz., banh., 20x40 h Rua s. João Batista, 710.
ver Felix Ferreira 150, dos 14 as Ui,-0 dia 30 _.., „„___.._, à, _____
17 dom 10 as 12. Org Orlan. 5o do pa,ácio da jus|tça
í° ^"''Â^ir,?™0^'^ 

^iGB, pelo porleieo de auditórios,Tel. 48-0804 - CRECI 82.
JARDIM AMêRICA - Terreno 10
x 25 ponto final ônibus. Ent.

500 p. 100 000. Tratar A..
Brás deJPina, 849 - Tel. 30-3062.
JARDIM AMERICA - Ap., vendo

do 2 quartos, saia e depen-
dências. Aceito IPEG. Negocio
urgente. Tel.: 36-6325, nlé às
13 heras e à noite.
JARDIM A/WERICA - Ap. vazio,
2 q., s., c, b. v. Ent. 5 000. P.
130,00. Tratar Av. Brás Pina, n.
849. Tel. 30-3062.

Assis.

ESTADO DO RIO
NITERÓI

Ia 10 — Nova Iguaçu
ve sábados c domingos

Inclusi- ser usados também como cônsul
tórios. Av. Princesa Isabel, 323,
esq. de Barata RibelVò, Lojas de
45m2, cnm salão, jiríu, banheiro
e depósito. Tudo p. ocupação ime
diata — Informações também no
local. Construção e acabamento
de-. Gomsi-de - Almeida,-- Ferr-ín*

_ des. Av. Almirante Barroso, 90,
NILÓPOLIS - Vend. casa ent.jgrupos 517-519. Tels. 42-5099 e
vozia 2 qts., sl., banh.. coz., qtal. 42-3512 - TAL - Taubaté Admi
Enlr. CrS 3 COO 000, sido., prest.lnistradora - CRECI 84.
CeSJOOOOO - Ver Rua Mário VENDE-SE conjunto comercial, de
Arauio, 1 159 - Ofil Av. Rio]frente com ou ,em telefone, na
Branco, 183, gr, 503.-.Telefo-|av. -opacabana, 540, duas .sa- crit6rioJ _ Representado de

NOVA IGUAÇU - Caxias e Mes-
quita. Vend. casas vazias de 1
e 2 qts., tl., coz., sítios e grdes.
áreot. Ofil. Av. Rio Branco, 183-
5.» gr. 503 - Tel. 52-5850 -
Crccrj-38. 

Loja e sobrado
Por motivo de liquidação ven-

demos à Rua Camcrino, 166 loja

130,00 m2 e tobrado 125,00

rn2. Trator tel. 43-0123 —

43-9400 — Aceitamos oferta.

Marmoraria
Com loja, galpão e aparta-

mento. Vendemos bem locali-
rada a 20 minutos do Centro
contendo: máquinas serras 2
de polis, 2 chicotes, furadeira

c todos os móveis e utensílios
e instalações. Contrato 5 anos.
Base 60 milhões. Tratar Const
Marabá com Sr. Elias. Telefone:
52-8629 - 22-4227 - 22-4278
CRECI 132. (P

Agenda
NAVIOS — Chegam hoje ao Porto do Rio o Del
iiiontü, americano, de Neva. Orléans, Houstin o
i_p.lv.ador, para .Santos c Buenos Aires, e, os car-
sueiros Grobntk, Lucho V. LMAe. Cuba, De vis,
Drcsnica, Svcnsksund, Santa Anita e Alapavsk.
PAGAMENTOS — A Despesa Pública enviará aos'
bancos, no dia 22, para pagamento no prazo de
quatro dias, as folhas dos pensionistas seguintes:
Pensões Especiais Militares, livros 6001 a (1006;
Pensões da Guerra do Paraguai, livro 6020; Pen-
íões Judiciárias, livro 6030; Pensões Especiais da,
FEB, livros 6040 c 6041; Pensões Especiais Civis,
livros 6050 a 6052; Pensões Especiais Civis, Lei
3738/60, livro 6070. ••• A .Secretaria de Finanças
paga hoje os servidores do lote 6. *** A Caixa
Econômica avisa que creditará em contas-corren-
tes, hoje, em suas Agências neste Estado, os pa-
gamentos das seguintes categorias de servidores
públicos federais: Aposentados Ministério de Via-
ção — livros 4901 a 4010.
LOTERIA — Os NCrS 250 000 da dobradinha da
Loteria Federal saíram para o Estado de Minas
Gerais. Resultado da extração de ontem:
1.° Prêmio — NCr-S 125 000.00 — Bilhete n.° 3.18
— Minas Gerais. 2." Prêmio — NCrS 24 000,00 —
Bilheie n.° 18 483 — Guanabara. 3.° Prêmio —
NCrS 5 000,00 — Bilhete n.° 36 142 — Minas Ge-
rais. 4." Prêmio — NCrS 4 000,00 — Bilhete n.°
39 6S2 — Santa Catarina. 5." Prêmio — NCrS
3 000,00 — Bilhete n.° 8 602 — Espirito Santo.
Foram premiados com NCrS 500,00 corresponden-
tes às .nove aproximações anteriores e nove apro-
ximações posteriores ao primeiro prCjmio, ven-
didos nos Estados da Guanabara, Minas Gerais c
São Paulo. Foram premiados com NCrS 500,00
correspondentes ao milhar fina] do primeiro prê-
mio: 10 318 — Minas Gerais 20 318 — Estado do
Rio 30 318 — São Paulo. Os cinco prêmios de
NCrS 500,00 tiveram a seguinte distribuição:
9 034 (São Paulo), 393 (Goiás), 9 132 (São Pau-
lo), 4 814 (Guanabara) e 19 130 (Rio Grande do
Sul). Todcs os bilhetes terminados com a cen-
tena 318, íinal do primeiro prêmio, estão premia-
dos com NCrS 80,00. Todos os bilhetes terminados
cem as tíe7.3nas 15, 16, 17. II), 20, 21, 83, 42, 82 e 02
estão premiado.s com NCrS 24,00. Todos os bi-
lh:tcs terminados com o algarismo 8, final do-ri-
meiro prêmio, estão premiado» com NCrS 24,00.
GUAIiDA-VIDA — As inscrições para o Curso do
Guarda-Vida Voluntário estão abertas até o dia
25. Os interessados deverão procurar o Inspetor-
de-Dia, no Posto 6 — Base da Carreira — poden-
do, somente, inscrever-se, candidatos de ambos
os sexos, de 18 a 25 anos. O Curso tem a duração
de um mês. Está marcado para o dia 27 do cor-
rente, um teste para comprovar a habilitação do
candidato. O início do Curso está previsto para,
o dia 28. Ê con-lição primordial para o candidato
obter inscrição saber nadar.
EMPRÉSTIMOS — A Carteira de Consignações da,
Caixa Econômica recebe hoje a.s propostas de cm-
présfcimos de números até 29 300 já informadas
peltts repartições a que pertencem os servidores. O
posto de recepção funciona diariamente no Edi-
íieio Sede da Caixa, sobreloja, entrada pela Rua
Senador Dantas, no horário de 8 ás 13 horas. Se-
rão chamados, hoje, os portadores de contrates de
numeres até 11 200, para fins de averbação em
suas folhas de vencimentos nas respc:_vas re-
pcrtiçces ende trabalham.
ESFIiG — A Escola de Serviço Público do Estado
da Guanabara — E3PEG — convida cs funciona-
rios do E-tcCo para a Aula Inaugural de seus
C;:r.:cí, às 18 heras, no seu auditório, à Avenida
Carlos Peixoto, 54. Botafogo, Túnel Nôvo.
CONCURSO — O DASP comunica que a Prova
Escrita de Contabilidade do concurso para Tesou-
reiro-Aüsillar da Caixa Econômica Federal do Rio
de Janeiro, realizada no Estado da Guanabara,
será identificada no dia 19 de março próximo, à.s
14 heras, no Liceu de Artes e Ofícios — Rua Fre-
de.ico Silva. 88 — Praça Onze, Estado da Guana-
bara.
MÚSICA — Hoje, tis 22h30m, a Rádio Ministério
da Educação e Cultura apresenta o programa O
Século XX e sua Música, uma produção de Maria
Lufsa Va_5, que foealliza o compositor Hermaim
Reutter c bus, Iliixão- em 9 Invenções. Na interpre-
tação da Maria Luisa Vaz serão apresentados Cela,
Crista no Gethsemanc, A Prisão, A Flagelação, A
Coroaeão úc Espinhos, Caminho do Calvário, Cru-
cificação, Sepu!tamento e Na Manhã da Páscoa,
quo compõem as 9 peças inspiradas na obra du
Redenção do Senhor.
SOCORROS — A Cruz Vermelha Brasileira, reen-
centando as suas atividades no Setor Educativo e
de formação de Voluntariado, iniciará dia 10 de
abril, um Curso de Socorros d_ Urgência e Pre-
vençáo da Acidentes, para formação de Socorristas,
com aulas teóricas e prática individual sóbre res-
piração artificiai boca a boca, massagem cajdiaca
externa, controle de hemorragias, imobilização de
fraturas, transporte de feridos c outras emergén-
cias. O Curso terá a duração de três meses e as
inscrições estão abertas na Secretaria da Escola
de Enfermagem, na sede da Cruz Vermelha, à Pra,-
ça da Cruz Vermelha, 12, das 11 às 16 horas.
TAQUIGRAFIA — O Centro Taquigráfico Bra-sl-
leiro iniciará dia 20, tis aula-s de seus cursos de
Secretariado Prático, Estenodactilografia, Portu-
guês, Matemática, Inglês e Relações Públicas, des-
tinados a moças e rapazes que desejam adquirir
conhecimentos práticos para aplicação imediata
em excelentes empregos, indicados pelo próprio
C.T.B. Os cursos de Secretariado Prático e de
Estenodactilografia cm 10 meses, com 8 provas
mensais e duas parciais, permitem aos professores
completo domínio dos conhecimentos de cada alu-
no, auxiliando-os nas deficiências e orientando-os
com segurança. Os interessados deverão dirigir-se
à Praça Floriano, 55 — 12.°, na Cinelandia. Teie-
íone 52-2972.

Posto é
garagem

Amplo terreno — Lojas — Es-

Botafogo - Praia
Vende-se amplo apt. com cerca de 200m2.

2 salões, 3 qts., 2 banheiros sociais, grande cozi*
nha, espaçoso jardim de inverno c/ pérgola, de-
pendências p/ empregada completas e garagem.
Pronta entrega. Tratar pelos tels.: 26-4999 e
22-.-7.4r- 

ne 52-5350 - Creci J-238
Vendem-se ier-|ç_"'ll.»d»"'(10 kvVA) - T.iefone.lconceituada marca de veículos,NOVA IGUAÇU  . .

renos, 25 000 por més. Posse 45-7516.
imediata, sem entrada. Tratar na
Rua doi Andradas, 96, sala 1 101-
C jcu pelo te.efone_ 43-8690.

Vende-se casa

Ias, saleta, banheiro

LARANJAL - Vende-se irea de;,— ,. ir,,fri,
10OOni2 com agua t luz. Ju-to!N,ov„A IGUAÇU
à condução. Preço a combinar c/ 2 quarte-, sala cozinha e
- Traiar tel. 5475 - Sr. Paulo.iy;,,*inda próximo todo comercio.
nn.,,—nc iTaioiiárie a/ — Motivo mudança para Sao Paulo.
PRAIA DE ITAIPUAÇU - Ven- pri_,ç;- 5 mil_,6ol f^ntados. Av.
dem-se rerrenos, sem entrada e Tapajét - Heliópolis - Tratar:
som ,uros,_apena__50 prest. men- Ru» ).<¦ de Março, )7-.*> andar,
sais de NCrS 10,00. Traiar Trav.
do Ouvidcr, 9-4." andar com Sr.
ANTÔNIO DE ARAÚJO - Tel.
22-8111 e 22-8777 - CRECI n.»

Gb.

TRANSFERE-SE hipoteca da Caixa
PILARES - Casa de luxo, vazia, 22-8111 e 22-8777 - CRECI n.°|Econômica de uma casa, residên-
Vendo, cie 2 qts., amplos, sala11047 - Gb. |cia com loia, em Nova Iguaçu,
30 m2, toda adornada, armirios|TERRENO-_-Vendr 375'm2" ^nP°'l76P'T.ítVr 1.-2548 Sr"embutidos em todos os cômodos, Praia de |_ajpu Mar-Azul. Infor-'?"?: 27-2548. 

5r.
hall, cisterna, garagem, coberta, „„ Morais. Tel. 52-8437. i-orrtia.

sala um. Telefone 31-3686.

gás da Light, ampla copa, cozi- rrrrnrr-Tr^-—T7rr~Tp-,.'--r.—"_=— 'TROCA-SE uma casa residencial
nha e banheiro em cores, 2 pa. ,A„_E?,„ 

'T, 
„ 

' J!""m 
..*"*-•¦• 'oi». *m N°-- l--».-. P«

vimentos. Espelhos, quadros, jar-l 
»"""• ,c,n,co '""AQ ".rreno. Me- um bar ou mercearia em qual-

dim, aquário elc. Enlr. facilita-l™^. D"ia*o„,e_.?f Lc w.e__.'.a: Hnuer lugar. Tel. 27-2548. - Sr.
da, saldo cm £0 me:
aceito parcela inte-rmed
ro como parte de entrada. Do-

etes , \Z,&' *ri4P'0,e*r' -VílT% -1*W'"> >¦
-nediária, c,r. *™j,«¦ ><• ~ Gi-.--. d», 8 „L-^..^,

TRANSFERE-SE terreno em Caxias,
*-  r— -,- - .;;-¦ -.- iVrMnn ¦„-, y= jjr- vv-T"T.— jParque Nôvfe Rio, Qudara 10, Lo-
cumentot em ordem. Va oo Io.. VENDO lores 10.x 40, Niterói - 

,_, 7 _ NCr$ mo0 c prestaç5o
lABnín Aucoira _/._,_j_. o ,V cal todot ci dias dat 9 àt 17h.Mlha Conceição, luz, égua, condu-

sas d 1S\7,,Vi"Í°.?«' Rua Jacinto Rabelo n. 3. Tratar,5-0 na porta, faclllta-te. lnf.sas de 1 quarto, sala, coz. e va- 
4? ,Ç9Ó s - Av. Rio Branco, 81-1105 - (Cre-^sd.?,„r^.h.dpo:,ur,i.im_'. - JV,"»»«?/«- -«sr-a .¦ ™\ r_T_u______=_?«íHL.

Preço ,3000 c| 50% mensal^mj^f > ..T «!>«• 
JJOg-; ^.'pETRÓP. - CORREIAS -

de NCrS 20,00. Traiar à Rua Ura-
nos, 705, ao. 102 c/ Sr. Válter.

LOJAS
Tratar mesma rua
go vazias. I bodo. ITAIPAVA íCENTRO
JARDIM'AMERICA-Terr~eno bem! PI-ARES -Vendo ou alugo uma
localizado 11x23 ent. 2 500 Tra.'"sa cam P "'."'L "*a- co'- PETReSPOlIS - Ceniro - Veneie- IOJA - Estácio. Passa-se centra-
tar Rua lucat Rodrigues, 6 i\ 305 *>,as,rua• T'* Joeo R|b<;"0. 393,!se casa de deis andares, em cen- to loja na Rua Estácio de Si
_ P. lucas. Ií1 *' em. "cn,,e esíl* Maranhaio. tro de terreno plano, com gaba-lPreço base, loja vazia CrS

Tratar: Av. Joao Ribeiro, 430-;r;to para 12 pavimentei, cem 4:3 000 OOO. Tratar tel.: 32-5686 -
Sr. César. [quartos, dois banheiros sociais c! Garcia.

JARDIM AMÉRICA _ Vendam.to!c
2 casas novas • vailas, cada <]
2 qts., sala, roz., banh., tudo
20 milhões, ant.: 9 milhõis « o
saído inforior ao aluguel — Tra
tar no Jardim América — Rua

Mercearia
SÃO JOÃO DE MERITI — VendoJdemais dependências, c/ entradaJSOBRE-LOJA

ZONA NORTE
ATENÇÃO - Pça. S. Pena -
Vendo no melher ponto da Pça.
Ed. nôvo, lado sombra, conjunto
5 salas cu separadas. Excelente
p| clínica, livraria, escritórios em
geral. lnf. - 31-0547 - CRECI
953.

SÍTIOS,
CHÁCARAS,
FAZENDAS

ZONA NORTE

mecânica, garagem de 1 000 m2
— Ótima localização — Tratar
das 12 às 20 horas com Sr.
Zenon de Oliveira. Fone ...
36-4736 — Vende-se ou faz-se
contraio.

AREA, 44 000m2, Campo Grande
Av. Brasil, Km. 42, plana, 7 000* „., .¦ ' 

bela casa.:""' "'""dos no entroncamento

São Lourenço
Vende-se conjunto quatro lo-

tes, área aproximada de 1 500

Indústria
ireira

Vende-se em CANOINHAS (SC), exce-
lente propriedade de 500 alqueires, com
20.000 árvores (pinho e imbuia). Nova e
moderna serraria com serra fita, locomovei
110HPE, gerador 42HP, diversos motores
elétricos. Base: NCr$ 675.000. Cartas para
portaria dêste Jornal, sob n.° 204 334.

eucaliptos, grande
NCrS 50. e comb. 42-7750 -
Creci 497.
JACAREPAGUA - Freguesia -
Estrada do Bananal, 1 546. Ven
do sitio, 30 000 en2 — 150 mi-
Ihões. Tcl. 22-5924.

ESTADO DO RIO
GOSTA DE PESCARIA? Vendo ó
beira do Rio Suruí, casa dc mui-
to bem gSsto, m;bil_ada, barco
e mot=r Johnson, luz elétrica e
água, tel.: 52-6403.

.. _, __ Vende-se Praça.FAZENDA DA GRAMA - Vendo
terreno 720 m2 tedo murado, IP-"'a garagem, na Rua Roberto j Tiradentei c| 170 m2. lnf. tel. !nP* 

"m °e ¦J*-"*™-!-1. ferias C/M,L ' "'"" ' """'"' ... 2 
e 3 qtS-í sala, banh., cozinha,

tratar c/ Corrêa Leo — Tel. ...
52-1067. |

. cem 3 casas com água e luz, va-|Si'v«'r-- n.° 205 -- Tratar no lo-123-2503
i zias, sendo 2 de laje e uma de|c---_Çu pelo tel. 3265. I— -

..ÀT-ARVAIHO veÃder na" Ruali-"*-11»'' g"-ld°, „¦•«& *-•)¦_. rllalha 
vS' Entrada de tudo 7500 TERRENO X APARTAMENTO Pe-ZONA SUL

MEIER - Lins. Vende-se boa ca-iAntônio Rego, Olaria, ap. de lí'^,..1-5335 ' '"¦•M-- • *CR--|5 -*~,Por m"' lnf* -52-0432 - tripolls - Aceita-se troca de
sa, var. envd. 3 qts., etc. p! frente, c| 2 qts., s„ coz., banh. cl m>- lUaz' 3^v
MCr$ 23 000 fin. R. 20 de Mar- e qaragem cj porta dc aço. Ent.
_o. Tr. R. lucidio Lago, 138 8 000, prest. 250. Trat. Av. Brás
si 6. 49-9907. Moreira 

'& 
Bran-de Pin;-, 914, t| 205. CETEl

dão, 91.1219. - CRECI 590,

de duas vias, grande trânsito,

próximo Parque das Águas —

Preço: NCr$ 12 000,00 (12 mi-
IhÕes antigos). Pagamento a
combinar. Informações: Fone:
.6-7449.

Terreno
Vendo, com 600 mis. de

frente, na Estrada Jacarepaguá,

próximo à E. Grajaú e Largo

Laboratório

jterreno ou obra parada, no Rio, AVENIDA COPACABANA
n-p-ir bens «ps. em construção,Ido no melher Edificio C

FAZENDAS para ledos es fmj —, ,. ,
Ven-jVendo em 18 municípios do Esla-;ciu Freguesia. Condução na por-

Ccmerciatjdo do Rio a vista e a prazo cen. f^, lur, força, telefone etc. —LARGO DO BICÃO - Ap. v.izio,lTERRENO - Honório Gurgel jun.
2 Q., S., C., B., v. com garagem.'tr> à estação. Ver na Rua CrisóÜe, psr.to central Petrópolis. No Rlot j da zena. B-_!a sobreloia 70 m2.!o proprietário José M.r.a R-üas
Ent. 6 500 p. 170 033. Traiar Av.158, tratar 48-1361 e 28-30:10 - Rua 7 de Setembro. 66, 7.°, Apenas 60 mll ceuzeires novos fi- Tel. 42 6836 - Av. Rio trance
Brát de Pina, 849- Tel. 30.3062.|Jerônieno. CRECI 314, Facilito, and. fone 42-9543 e 32-8641. |nanciadoi. 37-4990. CRECI 971. n.° 154 - 2 728.

Av. Graça Aranha, 174 salas
607 e B08. Tel. 42-0789.

De produtos farmacêuticos e perfu-
maria, em ótima situação, com ou sem

produtos, bem instalado. Valor do imóvel
NCr$ 450 000,00. Dispensam-se curiosos

Tels. 49-4562 ou 36-4983 à noite.
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IMÓVEIS - ALUGUEL
ZONA CENTRO

CENTRO
ALUGA-SE cas» na Rua do Rc-
«ende n. 113, c| 3 - Aluguel
220 OCO — Fiador idêneo. Tcl.:
32-4U5.
ÂIUGUEIS? FIADORES? - For-
ruço ótimo* fUdoras. Irroaisá-
veii. Solução ripida « segura. —
Não cobro 9»x* do inscrição nem
¦contraio. Ru» México, 74 s| 1103.

ALUGO casa de qlo. e sala, cop.
cor., na Rua Conselheiro Zaca-
liai n. 112 — Prox. Moinho In-
nlèi — Telefone 23-2801.

ALUGUtIST _ Arranjamos casn,

CENTRO — Alugn-se sobrado ci
3 pesas, na Rua Miguel de Pai-
va n. 182 — Chaves no n.
- Tratar: 34-5454.

ALUGA-SE uni quario para ra- BOTAFOGO
par. Rua do Calote, 206 op.'_301;

CENTRO — Aluga-se quarto pe-
queno, 1 só pessoa, 3 500, dor*
meses depósito. Rua Maia Lacer-
da, 447 -- Estácio.

ALUGAM-SE em hotel familiar
bons quartos com elevador, tel.,
água corrente, boa comida. A pes-
soas de trato. Rua Machado de
Assis, 26. Tel. 45-8177 — Fia-
mengo. ¦ 
ALUGA-SÉ vaga p| moça com di-

.,,, reitos, ap. de luxo, na R. 2 de
""'Dezembro - 80 000 - Tralar

45-3908.

ALUGAM-SE quartoa
caba. 239.
ALUGA-SE um qunrto ã uíii ae-jLEME
nhor ou rapar de respeito. R.
Voluntário^ da_Pátr!a, 1 ap. 316.
ALUGA-SE na Rua'" 19 

"do 
FÕvc-

eiro, 154, .ip. 304, sala, 2 quar-
los e dependências

CENTRO 
'— 

Aluga-se, 2 quartos,
grande. Rua Aníbal Benévolo n.
135, cl 4, e outro 181, ap. 101.
Salvador de Sá.
CONJUGADO — Alugamos, na
Av. Gomes Freire, 740, ap. 1 009,
NCr$ 160,00 mais taxas - Che-
ves c[ porteiro Sr. Jcão — Tratar

. - na "ORSEG" Av. Rio Branco, 106,
ap»., loias • fornecemos os me-;s| . a02i6. Tel. 22-6381. - Tel.
lhor» fiador»s d. Guanabara. — 

[42-0313.

ALUGA-SE Pr.-i.i do Flamengo,
98, ap. 701, fte., sala, 3- qls.,
garagem e dep. Chav. port. Trat.
IGAB. T. Otoni, 72 -'23-1915 -
CRECI 183.

ALUGA-SE ap. conjugado,
veis c geladeira. Cr$ 250,00
Praia do Botafogo, 460 — Cim-

es ns CIPA SjA — Rua MÔ"iT* 'iT t""-r 
*i "'nn ttmjy òõ"oVcc'Í*> diiis. Baslllo A Cln. Run Do min

41, i|lo|a, Tel. 22-8441 e 22.8155. plh"flr- 87 „|„ ¦___

Rua do Res.nd., 39, sala 1 103.

ALUGUEL FIADOR com 6 imó-
v*It — Irrecusável — Forneço —
Fraca Tiradentes n.° 9, aala, 802
— Junto ao Cinema São_José.

ÃLLÍGÁM-SÉ vagas para moças
que trabalhem íorn. Av, Mem
de Sé n. 93 - ap. 601.

ALUGA-SE ap. sala, 3 qusrtos,
dependências empregada. Rua
Carmo Neto, 232|202 - Fiador
idôneo, próximo SaIvedof__Sá. _
ÃLÚGÁM-SE vagas e quartos em
ambiente de respeito — para
moças qut trabalhem fora — a
partir de 45 000. Rua Senador
Oantas, 45 ap. 902.

CENIRO — Alugo, Praça dn Ban-
deira — 2 andares, Rua Pedro
Alves, 163, perto da estação Ba-
rão de Mauá. Informações Av.
Graça Aranha, 174, sala 807. Tel.
42-0789._ Antônio _Jo_só Copeda.
CASTELO --" Aluga-se o ap. 20*2"
cia Av. Presidente Antônio Car-
los, 25, Com frente para a Av.
Beira Mar, com 2 salas, 2 quar-
tos, banheiro, cozinha, dependén-
cias para empregada. Chaves cl

porteiro, informações — Tel.:
52-1333.

ALUGAM-SE quartos para casais e
solteiros. R. Andié Cavalcanti, 110
- perto do Riachuelo.

AIUGO na Rua lavradio n. 70.
apartamento com 2 salas, três
quartes, bnnheiro compl., cozi-
nha, áreo c| tanque, terraço. —

Chaves-no op. 105.
ALUGA-SE quarto pars rapazes
—¦¦' R. InváKdos^S?, _sob.
ÃLUGA-SE, Pça. jião Pèsso"i!, 9,
op. 806, fte., sala, qt., depends.
Chav. port. Trat. IGAB - T. Oto.
"1lJ3 ~ 23-1915—CRECI-183.
ALUGA-SE um bom quario para
casal ou senhoras ou moças ou
costureiras, Rua André Cavalcan
10; 148, ap. 202. - Cenllo.

ALUGA-SE um quarto eduai va-

gas para rapazes em casa de fa-
milia. R. Joaquim Silva, 115
Lapa.

ALUGA-SE cl fiador ou um mês
depósito, casas e api. n partir
de NCr$ 110, 150, 180, 200, 230,
280 e 300. Tratar lg. São Fran-
cisco. 26 si. 1. 119 -r 38-4031 -
23-2232. - CRECI 743.

ALUGA-SE. Almte. Tarnandaré, 41
ap. 912, qlo. bnnh. kitch. Trat.
IGAB. T. Otoni, 72, 23-1915. -
Creci 103.

CENTRO - Aluga-se o ap. 302
dá Rua Azeredo Coutinho n. 42,
còm 2 quaríoí, sala, coz., ba-
nheiro. Chaves C/ zelador. Tra-
tar na Rua dò AHSndega n. 338-A
- 1." andar. Telefone 23-9805.

CENTRO - . Aluga-se ap. 703,
frente, Rua do Resende, 99, sa<
Ia, quario amplo e depend. Chô
ve; c/ o porteiro. Tratar R. T-eó
filo Otoni, 72. Tel. 23-1915.
CENTRO — Aluga-se o aparta,
mento com linda visla, 3 

'quar

tes, ;alü e dependência de om-
pregada.' Tel. 32-1470.

ALUGA-SE ou vende-se ip.
— Rua Joaquim Silva, 3 **

702
3 "*- Cine.

landja, com _5r._BrÍlo.
AIUGO em ap. de solteiro c/
tel., ampla sala de frente, a ra-
pazes ou srs. c/ referências. R.
Teotonlo Regadas, 34/401 - Lapa.

CENTRO - KAIC aluga na Rua
do Riachuelo n.o 217, o ap. 907,
c| sl.-qto. sep!; coz., banh., árua
cj tanque. Chaves c| porteiro.
Tratar nn Rua do Carmo 27-A.
Tel.: 32-1774. CRECI 283.
CENTRO — Alugamos, na Rua
Ubaldíno do Amaral, 41, np. 803
c\ hall, sala e qt. conjugado, ba-
nheiro, co?.. — Chaves porieiro,
Tratar CIVIA — Trav. Ouvidor,
17 - 4." and. - Tel. 52-8166,
CENTRO - Santana, 77,"ap. 

"r504

— Alugo qto. mob., a um sr." ou
doís_ rapazes, ¦ 

CENTRO — Alug. np. conjugado.
Av. Henrique Valadares, 41, ap,
30). Tralar 22-5627.

ALUGA-SE - Vaga para rapa/,
casa de família. Rua do Resende
21 .ap. 601. Tcl.: 52-0024.

ALUGO, sala, de frente indepen-
«fonte, fartura d'áqua. Avenida
¦Pres. Vargas, 2 0071607. i_
"ÃLUGA-SE 

quario mobiliado a lc*-
tlhor, 55 000. Rua General Cald
¦ivall, 218, ep. 301.

CENIRO - Aluna-se, ap. 704, n:
Av. Mc-m de Sá, 253, cl hall.
sl., qt., banh., coz., área c|tanq.
Ver no local chaves cjo port.
rratar na Predial Canadense Ltd,
R. Álvaro Alvim, 21, gr. 1 206|t).
Tel. 22-7808, das 9 às 17 horas,
de 2.a -e ó.a-íeira.

CENIRO — Alugo np. com sala,
quarto, coz. c banheiro — "tudo
amplo. Ver Frei Caneca, 148, np.
208. Tratar tel. 28-8693 - Srta.

ALUGA-SE — Rua Santo .Amaro,
196, ap. 310. Sala, qt., coz., dep.
Chaves port. Tratar IGAB. - T.
Olõni n. 72, 23-1V15. CRECI n.
183.

ALUGA-SE, na Prai» de Botafoflo, 37-1133.
356,
gsdo
Alüg. NCrí 170,00. Chaves na\Í° _"\„„ , ,
CIPA S|A. Rua México, 41, ,||T«moi illmoi da I,

loia. Tel. 22-8441 e 22-8155.

ALUGO varioa quattos para ca-
sais. Rua Senador Vergueiro, 111

Flamengo. Run Tavares Bastos,
4, Cntete. Run Maia Lacerda, 652.

ALUGA-SE ap. 702 Senador Ver-
queira, 219, ao lado da prata,
l.a locaçíj dois quartos, sala,
dependências garagem. Chaves
porteiro 36-6734. '_
CATETE — Alugam-se qunrtos d
senhor que trnbnlhe fora. Pe-
dem-se referencins. Rua Pedro
Américo 300, casa 11.

CATETE - Aluga-se ap. coniu-
nado. Rua do Catete, 310. ap.
90ó. Chaves c] porteiro. Tratar:
Predial Palermo. Rua S. Cantas,
117, s. 905. Tolefone: 52-4325.
Creci 455.
CATETE - Aluga-ie na R. Bento
llsboã, 97, o ap. 201, frento, c'
ampla snln" c quario conjunado,
banh. o cozinha. NCr$ 250.00 •
encargos. Chnves no local. Tra
lar na R. Buenos Aires, 90, sala
707.. Tel. 52-7344.

CATETE - Vagas paro moças
CrS 50 000. Telefonar 23-5961.
Ramal 227.

CATETE - Aluga-se o 
"ap." 

403 da
Rua Santo Amaro, 29, com sala,
quarto, cozinha e banheiro
Chaves com o porieiro. Tratar
na Trav. do Paço, 23, gr.. 1112-
(Atrás da ¦ Igreja São Josó).

CATETE - Casa família trato
Alügn-sc quartos seni movei;
Pede-su referência -- Tel.
25-0351.
CATETE - Alugo np .Irenle, ll,
qto. separados, banh., co;. -

Aluguel NCrS 180. Rua Santo
Amaro, 184 ap. 402. Ver porteiro,
Tratai 22-4374.

ALUGA-SE ap. coniugado, na R.
Frei Caneca, 148, ap. 207 - Cha- _.
ves na CIPA S|A - Rua México,|S5S
41, s| loja. Tel. 22-8441.» 22-8155 ESTÁCIO - Alugamos na R
—1 A|U9. CrS 170,00. ¦--,

ALUGO qt. NCr$ 55 e qt. e coz.
NCr$ 100, Indepl. Sto. Cristo —
J6-0990. _

ÃIUGA-SE ap-, saia, 2 qts., dep.
emp. NCr$ 250,00 - Rua Paula
Matos, 211.
ALUGA-SE Rua Frei Caneca, 148,
ap. 1 107, qto., banh., kitch.,
banh. Chav. pert. Trat. IGAB. T.
Otoni, 72 - 23-1915 - CRECI
183.

ALUGA-SE — Ótimo quario inde-
pendente, podem cozinhar.. La-
deira do Castro 33 — Centro.

ÃlÜGA-SE sala, quarto separados,

tÁa-
chado Coelho, 119, ap. 802 çom
sala e qt. coniugado, l.n loca-
çao — -5inteco — Chave; portei-
ro. Irntar CIVIA — Trav. Ouvi-
dor, 17, 4.° andar. Telefone
52-8166.
ESTÁCIO DE SA - Aluga-se ap.
quarto e 3.ila. Rua Norcnha San-
tos, 127Í304 - 180 000 e taxas
3 meses em depósito. _____
ESTÁCIO — Aluga-se casa para
família, pensão ou pequena in-
dústria. Travessa Rio Comprido,
14 esquina Haddock Lobo, 3 me-
ses depósito, ÍOO aluguel.
FIADOR — Pari- casas, apnrta-
mento, • lojas irrecusáveis. To-

banheiro"e kitch. Ver nã Rua Vo-,™» proprietário e comerciante.

luntários da Pátria, 329, np. 708. Solução rápid» em 24 hera.. -

Chaves com o porteiro - Tralar Av. 13 de Maio, n.» 47, sal»
n«_Rua _SãoJos|,_50,_grupo 702.; ___________________
ALUGO ótimos quartos e vagas
is partir de 60 mil cl refeições
de primeira. Edificio novo, Run
tios Andradas, J6K
ALUGA-SE op. 2 quartos, sala
ele. Rua Estácio de Sá, 115, ap.
303. Chaves c/ porteiro. Telefo-
ne_58-9438 — Hernani. j_

ALUGO 6timas vagas. Rua Sere
de Setembro, 211 — 1.° andar.
Não falta água. 

ALUGA-SE uma casa 3 quarlos,
sala, 

' 
coz., banh., ótimo lugn:.

R. luir Pinto, 33 - Esq. Presi-
dento Vargas, Tratar no local
iodo dia.
ÃLUGA-SE quorto mobiliado pa-
ra cavalheiro. Senado, 181-601.

FÁTIMA - Alugo ap. S-502 da
Rua Guilherme Marconi, 121, —
Tratar c|" Genaro, na Praça Aguir-
re Cerda, 17-A.
FIADOR — Aluguel imóveis. Ca-
tns, .ips«, lojas, proprietário, i
comorciante, credenciado por ban
co « comercio. Solução na hora
Av. Rio Branco, 185, 1/ 604, Ed.
Marque» dt, Herval.
FIADOR pari aluguéis, forneço

URCA
Rua Soro-

URCA — Alugo op. conjugado,'
banheiro i. cozinha, NCr$ 200 s>
raxas - Tal. 26-6308.

COPACABANA I
ALtlGUIt

AILTON — Alug. nps. mobiliados
1, 2 e 3 quartos, temporada lon-
qa ou curla, IV Ribeiro, 90i2IO.
57-1264 c 57-7599.

~,—".-'ALUGAM-SE apnrtomentoB parn"' hemporácla complotamenta mohi-j
liados tedos tain.inhi)) tt>in
zenm do Posto I Ao (*». Mírv

i.-i.-i..

p; V.B: !"!o S-.-T' íon|u*ÃNflTbTMÜGÃirbanheiro leitchnette lolilllfl.
trmpííi.iiki, rÒliiUllft>ttOi,

1 . 3 qlíi.
com yel.idttitfi, roupa dti tnnift fctC
Dasimar. Uarabin Kllifllro, V0,
conj. 203. leis. 36.3U2S, 36-3972.
AlUQUEL IIAIIOI! Illlll * llll*.

ALUGA-SE uni qunrto em casa v«!t — Irrotüiiv»! • Font«(o -
de faml lia paro um casal «/ f 1- pr,iç» TirtuUntot n,a 1, »¦!¦» U0V
lhos ou tres pessoas, End. Praia — junto a» Clnamfe Sa» IoiA,
de. Botafogo, 360, ap. 908. Ed,
Maragato. Tratar no local.

ALUGA-SE quarto moças c/ café.
Tel. 46-8239.

ALUGO vaga a rapar. Rua Vo-
luntárioi dn Pátria, 136-A, c/ 12
— Botafogo.
ALUGA-SE quarto c| refeições, n
pessoan de fino trato. Ótimo nm-
biente de todo respeito. Aceitam-
ae senhoras até 70 nnos. 1 ratai
no local, Rua Martin* Ferreira 81.
Tel. 26-6899.

ALUGAM-SE ótimo; vngns n cn-
alheiros c| refeições — Exlgo*lQ

referènctt. R. Voluntários (Ia Pj«
lrla,_97. TeL__46-6472._
ALUGÃÃVSE quario c vãgã p|
moça, com reíoiçâo, «nt Aparta*
mento térreo. FornoCciiMQ mat'
mi tas. Prai.*i de Bbtnfot)0# Ififlj
tp. 02 - Tel. 466738.
ALUGO ap.' sala, banheiro, cosi-
nha. Diàriamcnto 11 ix H OU
18 às 20. T«l. 26011! ou 44 .'5.v.'
— Vendo guarda vaitldo.
ALUGO I quãTto raiil). 

'.' 
ra|i«tet

ou casnl trabalha loia. tliitfncjn
indep. Cr} 70 000. K. I'alin,li.i,
ll.° 30.
ALUGO quario Qrninip (¦«"= 3 \\y_.
ças qup trabalhsnt fofa. Prsía tlt
Dotafogo, Joo ap, 226 •- Ultima
bloco.
AIUGO ap. com toloMii», «la.
potado, 2 a... sr comlU>om.vK',
duns íala», 2 qiirtflOl * ^l^t». *rtt«
pregada. Rua tlatita dr Lucntta n,
8 ap, '2, Chavm no Apartamento
4 com Dona Rutli. limar M..13I7,
Sr. José.

ALUGAMSE v«o-i' n-11" HVÍCiU
cam tcl. e mal* direito}. Iratat
Rua da Passageiii n. i'!t ak 704.
ALUGO ótimo quarto dr ftanto
mar. mob., roupas dr can\a a jp-
nhor He (tno trato em ctiia il«
família portin)vfs.i. T.d. 46 lli.',?.
ALUGAM.S[ Vp«. na Rua Volun.
lirlos d. Pálrij. 41» - íolafo.
go, «-in Ia. loca^SOi loiiktaridj tia
ampli mx\» d* jinUr, 2*3 tjrati-
dos quafto», toitnb*, hanhslio to*
ciai conipUto, 1 ír«i d* iervi
_o • dapandèncUl d* «mprvgA*
da. ir."it.ii na Avenida Lobo Jú*
nior, 1 672 — P»nSa Circular —
no horirio dit. 3 is 16h30m «u

K Pãiísantíu, 94, polo» telefonoi 30*7160, 30-1947,
3aln, 2 q„ bf-iêO-6862 . 30-6865, tom o Dr.

CATETE — Alugamos 6timo au
(junto à Sen. Porluguèsa,) «p
109 c] saieta, 2 qts., co:., banh.
a área c| tq. Rua Santa Cristina
n.° 9. Tratar F. P. Veiga Ennf
nharla Ltda. 42-7144 • 42-5231
CRECI 832."flamengo" -
aluçi. ap. 802
nheiro c. boxe, cor. e dep. dc
empregada, área o tanque, ele-
vjdor privat., entrada serviço
indep., chaves com portei ro.

FLAMENGO - Aluçiarnos ap. r.1
sl niobilia, tol. 2 qts., sala,

saieta; cor., banh., em cor, gara.
gem* etc, na Ru» Marques de
Abrantes, 152, ap. 202. Ver hoje

12 às 20 horas e tratar na
Imobiliária Sagres Ltda., Larqo
da Carioca, 5,' salas 401-2. Tele-
fone 42-0072. 

FLAMENGO - Alugo ap. 401
ds Rua AAnrques de Abrantes, 41,
;/ 2 qts., sala, 2 varímdas e
dep. completos. Chaves portaria
NCrS 450,00 e taxas, tratar tel.
32-7323.. CRECI 382. .

Eduardo cu Srta. Manoelim
BOTAFO~GO_-" Aluga-se ap. dl
2 ais., 3 qts., b.mhs., dcp. de
empregados, garagem ctc, último
findar, linda vista, na Praia dê
Botafogo, 422. ap. 1 205. Ver c
o 2elador Francisco e tratar na
ICISA.

FLAMENGO - Alugamos, na- R.
Almte. Tarnandaré, 41, ap. 817,
c| sala e qt. conjugado, banh.
e kitch* Chaves porteiro. Tratar
CIVIA - Trav. Ouvidor, .17, .4.°

nd. - Tel. 52-8166. .
FLAMENGO — Alugam-se os aps,
714 e 1204, da Rua Senador Ver-
gueiro, 98, conjugado, cozinha e
banheiro. Chaves com o porteiro.
Tratar na Trav. do Paço, 23 1112
(Atrás da Igreja S5o José). 

FLAMENGO — • Rua Cruz. lima,
33-101. Alugo apartamento rm*
blliaclo — 3 quartos, ar condicio

BOTAFOGO - Aluga-se, ap.
1 236, na Praia de Botafogo n.°
460. c |sl„ qt. coni., kitch e
banh. Ver no local chaves c|
port. e tratar na Predial Caria-
dense Ltda. — R. Álvaro Alvim,
21, gr. 1 20618 - Tel. 22-7808,
das ? ii 17 horas, de 2.a • 6.=-
feira. ,

BOTAFOGO -, Alüqãmos, na R~
Vise. Cruzeiros, 150, ap. 601 c|
sala, 3 qts., banh., coi„ depend.
empreg., área c| ianque, l.a lo-
cação — Chaves porteiro. Tralar
CIVIA - Trav. Ouvidor, 17, 4.»
°ild'_- Tel. 52-8166.
BOTAFOGO' - Alugamos, na
Praia de Botafogo, 428, ap. 508
c| hall, sala, 2 qts., banheiro cl
box., coz., depend. empreg., área
c| tanque. Chaves porieiro. Tra-
tar CIVIA - Trav. Ouvidor, 17,
4.o and. Tel. 52-8166.

3006, up
himhnln

no lc. ..I
manhA

Tal, ..

AUIGA-m: ótimo op. com <|tu.
i separado», banheiro e tni

nha. Vet cotn t> porl*lrO| na lti
Barata Rlljolto, 460, m>. 309,
tratar pelo tal. 22 16/4

AVENIDA AIIANIH A,
424, .ilugn rl quail,.
completo o Ml., vor
de 9 As 17 Iioim ¦!«
NCt$ 180,00 a ia."
37.0995,
ALUGAM-Si: .|i>. hlll.iloi |>/
tvinpürait» tmni» OU t U| tu. Adm.
Oollvai •- Av, C<i|i».Ii.ii«, 603,
• / I 004 - 3<l-35aV
AiUGUtlir - Atiuifiiunt •«<",

p»., lo|a» • fòtlttítlltú* U( iti*-
lhorat fiaüüi** «I» OuannUat*. •-
Ru. .Io Rix.imL, 39, •«!« I 103.

ÃÜJGO ií|). «Ta lÔiãiTo « liiã
sepatodui, mobllliulo, ualnilolto,
cleltula, N.millui, no Kun Snnlí
Claia ii." 113 ¦ liaini 36-1 Vi-,
•\i'AKJAMÍNI('l ireiiin, -¦ llainla
Ribeiro 500, np. '<!, «al". 'I'1'-

ml., hanhi.lt,,, Hlilimell. Ira-
lai St. Atlellimi 42-lilÍS,

MUOA-Sr np. Iumi mobliindõ,
il lli» 3 qts., 1 banhí., ll. nlm.,

«il>. «mp„ iiainiiem. Garagem,
Kl,.. Sit Iniielrn, 113. Chnvei c|

portplrOj __ .
aTUGO ap, mob., sala e t|t. sep..
,* v.iiandn*. bnnh. e cor. -- 250
mll » taxai, dfp. 3 mesoi. —

gjaliiia Ultlrli, 217, Chaves 401,
•\Uii'.A SL * RÜã Anlla Gnrlbnldl
i. 30, np. 704, quarto e sala
only, (peças grandes), banh. e

•tainha. 250 mll e taxas. Por-
loiro.'

ZONA SUL
« IEBLON — qto. o sala

conj. bnnh. e kit c/ cor li ¦
nas. Timóteo d.i Costa, .5*11
np. 107. NCrí 210,00. Chn-
ves c/ porteiro.

O COPACABANA - c/ tl,,'.\ 
.., 

'1 b., co7., írea c/
i.in»i., c dep. ompreg. itua
Leopoldo Mlguoz, 211/1002.
Chaves c/ porteiro — NCr^
-r)/7,50.

O COPACABANA - jnl.l *
quario cen]., banheiro e co-
zinha. Ruo Dócio VUares,
300/402. Chaves c/ potlei-
it.. - NCrí 210,00.

O COPACABANA - para
eoniârclo snla v. bonhelro.
Kua Sla. Clara, 33 i.v.i 816.
Clinvoa c/ porteiro - NCrt
160,00.

fl COPACABANA - -ala,
2 ttlní., banholro, coz., Arca
(7 Ianque. Av. N. S. de
Cop., 107» np. 203. Chaves

110 np. 202 - NCti 320,00.

A COPACABANA - Qlo.
al, topi, b., c, lírea c/ lan*
quo o b. ompreg. — Run Siq,
Cnnipos, 282/1002 -- Chnves
nun potltito - NCt$ 230,00.

« FLAMENGO - Olo. sl.
conj., b. e kitch. Rua Pedro
Américo, 166 Bloco "B", ap.
107. Chaves c/ porteiro —
NCtí- 130,00.

e FLAMENGO
conj., b, ti kilcl

Qto. ti.
Rua 2 dc

Joíórilbro, 73/102. Chaves c/
porieiro - MCr$ 240,00.

O COPACABANA - Qlo.
sl, cenj., b. e ccz. — Rua Ft-
llpe dc Oliveira, 4/311. Cha-
ves c/ porieiro — NCr$ ....
210„00.

« COPACABANA - SI., 3
<|ts., 2 b., coz., área c/ tnn-
quo e dop. empreg., qara-
gem — Av, Rainha Éllza*
belh, 650/402. Chaves c/
porteiro. - NCrí 577,50.

O BOTAFOGO - Sl. e qlo.
conj., b, e kitch. Chaves c/
porteiro. — Run Conde de
lrai,í, 619/306. NCrS 210,00.

e CATETE - Sl„ 3 qls., b„
ccz. Rua Sto. Amaro, 5/804
-- Chaves c/ porfeiro —
NCrí 300,00.

O BOTAFOGO - mansão
nebre, luxuosa, .3 pav., 26
peças e jardim — NCr$ ....
5 250,00.

COPACABANA - Aluga-se ap. 3
ciuartos, frenie, mobiliado, per 3C
ou 40 dias. Rua Guimarães Natal,
19, ap. 701. jn/cio Toneleros.
COPACABANA"-~"Alugo ap!"ften-

!te, P. 5, mcb., Tempor., 2 qts.
conj., sl., coz., banh., depend.,
3 por andar. Crí 340. Chaves c/

' porteiro. Av, N. S. Copac.. n.°
i I 171/1001.

JCOPACABANA - Aluga-se quat-
to moça tiue trabalhe fora. Exi-
r;e-sfi refurèncicis. Telefonar ...
36-3410.
COPACABANA - 3 qts.. 2 sis.,
2 halls, yaragern, telefone, de-
pendências — CtS 800 000 -
37.6743.
COPACABANA - KAIC aluqa de
frente o op. 301 da Rua Siquei-
ra Campos ri." 243, c| hall, sl.,
2 qts., coz., banh., 2 varandas,
W.C. empreg., área cl ianque.
Chaves c| porteiro. Tratar na R.
do Cnrmo 27-A. Tel.: 32-1774.
CRECI 2B3.  

ZONA NORTE
t> SAO CRISTÓVÃO - sa.
lutii, s!., 3 qts., banh., coz.,
nrcn c/ tanque e banh.
omproq. Rua Abdon Mila*
ne/, 12. Chnves mesma rua
n. 10 c/ 2. NCrí 250,00.

Cl SAO CRIS1ÓVAO - 2
snlas, 2 qts., banh., coz.,
jirea c/ Ianque. Chavea c/2.
NCrí 200,00 - Rua Abdon
Mllanez, 10, c/ 1.

O ENG. NOVO - sl., 3
qtos., b., coz., área com
tanque o dep. empreg. Rua
Barão de Bom Retiro, 388/
203. Chaves c/ porteiro —
NCrí 300,00.

O PENHA - entrada, sl.,
2 qic!)., b., coz-, área _/
tanque e dep. empreg. Rua
Jequiriça, 426/302. Chaves
c/ porteiro. NCrí 180.00.

9 PARADA OE LUCAS -
SI., 2 qtes., b., coz., Ruo
Mauro, 391/301. NCrí ...
160,00. (Apear Estr. Vig.
Geral, 2052).

O GRAJAU — magnífico
apartamento c/ entrada, sl.,
2 qtos., arm. emb., b., coz.,
área c/ tanq. e dep. empr.
Rua Graiaú, 64/202 - NCrS
350,00. Chaves no ap. 201.

COPACABANA - KAIC aluoa m
Av. Copacabana n.° 945, o ap
704 cj sl.-qto. cenj., banh. e
kitch. Chaves c| perteiro. Tratar
na Rua do Carmo 27-A. Telefone
32-1774. CP.EC]_283.

COPACABANA - Alugo np. 703
R. Mal. Mascarenhas de Mer,
129. Sala, 3 qts., b., c, àtc-s,
wc e qt. emp., NCrS 550,00. lei.
28-1492. Chave porl. 

IPANEMA
dep. de
monto Sllv
22-5627.

— Aluijo op, saia, qt.
imptagada. Rua Nasci-
i, 136, iip. 406. Trata;

IPANEMA - Alugr.-ss ap. 202 da
Rua Alm. Pereira Guimarães, 72
com quarto e sala separados, ba-
nheiro o cozinha. Chaves cem o
porteiro da Rua Ataulfo dc- Pai-
va, 31. Informações tol. 43-3113.
IPANEMA — Aluçrt-$ft apartamen-
to, sala, quarto e dependências
completas, Rua Visconde de Pi-^'B^WnS: __iusrv ssx: nii«°°
300,00 e taxas.  na Rua Ministro Aríur Ribeiro
IPANEMA - Alugo np. tipo casa|3B4' »P- 302 - Tralar 48-3831.

2 sis., var., 3 qls., derna

GÁVEA - J. BOTÂNICO

ALUGA-Sü um quarto com duat
vagns. Rua Marquês da Snbnrí,
17 np. 301 - Horto.

ALUGA"-SE~luxuosa casa de tria
salas, 4 riujtlc:, 2 banheiros, co-
pa-cozinha, dependências dc em.
pregada e garagem. Ver na Rui,
Nina Rodrigues n. 93. Traiar pelotel. 47-9015.

ÃLUGA-SE li,Tc

Ver

dep. — NCrS 60,00 mais laxas.
Rua Nascimento Silva, 115 — 2.°.
LEBLON -" KAIC alúgã o ãpT309
da Ruo Jcsé linhares n.o 117 c|
saleto, sl.-qto. íep., ccz., banh.,
W.C. empreg., área c! tanque.
Chaves cj porteiro. Tratar na R
do Carmo, 27-A. Tel. 32-177a
CREH 283.
LEBLON — Ãluga-se ótimo ap.
20], Rua Canning, 26-F, tipo
casa, c/ 3 qts., iala, ante-sala,
2 banhs. sociais, dep. compl.
de empren. cl área. Tratar BAN-
CO AUXILIAR DA PRODUÇAO
S|A. Trav. Ouvidor, 12. Telefo-
ne 52-2220.

AO.-, MILHARES _ Alugam:.;.;

00, 150 l/o, ,80, 200. 250 .J00. Da Z iul a Z. Norte. Tr,-..
Mlç-uel Coulo, 

'27 
i| 403

38-4031 - |U,«

COPACABANA Aluga-se ap. LEBLON - Aluga-se ap. 2 qlos.
218 da Av. Copacabana, 1 150 Grnc?tr-inhf 

"57 "TlnS" 
tV

| para fins comerciais, de sala. . %_%»*?*& %'J_ v«% 
T^

"P- 303, com porteiro.

fins comerciais, de sais
quarto conjugado e dependén- -j^J-
cias. Chaves com o porteiro Sr. | ca}'ri"l3
Peixe to — Informações telefone: "-colON

43-3113.

COPACABANA - Aluqa-se o ap.
102 da R. Barata Ribeiro, 2B6,
c/ sala, 2 qts. e dependências
completas dc empregada. Chaves
c/ porteiro e tralar na Av. Rio
Branco, 156, sala 1714 - Tel.
52.5917 - 12 às 1 Oh.

COPACABANA - Alugo frente
np. sl., qt. coniugado. Aluguel
NCrí 250. R. Fig. Magalhães, 219
ap. 706. Ver porieiro, tratar tel,
22-4374.
COPACABANA - Alugo" ap. sl.
ql. separados, dois por andar
R. Barata Ribeiro, 471 np. 602
Vor_ porieiro. Tralar 22-4374.
COPACABANA - Aluga-so ap.
mobiliedo, quarto, sala separa
dos. Aluguel 400, Informações
tel. 43-3661.

APARTAMENTO 2 qts-, 2 sis.,
pa i» dopetutònefftii Kua Bolívar,
tl, ap, 202 — Chaves com por-

teiro. Tel._37.4298.
AIUGASE quarto pata 2 moços
OU icnhof que trabalhem fora.
Av. Copacabana, 643, ap. 302. I

ALUGA-SE na Rua Domingos
ferreira, 219 ap. 606, ricamente
mobiliado. Aluguel 250,00 «
outros mais do centro a Zona
Sul. Trabr H. V. Cruz ix Irmão.
Tol. 22-1016. Ed. Odeon, sela
903 - CinelSndia.
ALUGO np. mob., fino gosto —
Com gel., tel., gar. Temporada.
Toneleros n. 89, ap. 704. Tel.:
36-3157.
ALUGA-SE npartamento conjuga-
do, frente, 250 e taxas. Ronaldo
dc Carvalho n. 250, ap. 704.—
Copacabana. Tratar Banco Sivia.
Trav. do Ouvidor n. 76, ou lei.
2-4245.

íADMlNlSTRADftRÂlDf IWttl
¦'¦¦ se;- .'..*: ¦'•¦•- •>¦ -!ÍV. '..v ';'»;'. -:"-¦¦ y^i 

-<¦%>¦?¦ -.•«¦':*¦'?

'' ' ^;V;í^V'&^a^J^»V'lrí^wri%.^í^'

FIADOR para aluguéis, forneço,
I taxa dc Inscrição e centrato grátis

— Tratar Run Senador Dantas, 117
l_ 1.229. Tel. 52-9705.
FIADOR PARA ALUGUEIS - For-
neço com bsoluta garantia. Sa-
luqáo rápida. Rua Sant?. Clara, 33,
sala 815.

ALUGA-SE o ap. 304 na Av. Co-
pacabana, 673, sala, 2 qts., banh.
compl., dep. Trat. IGAB. T. Olo-
ni, 72 - 23-1915 - CRECI 183.

ALUGO 1 vaga grande * moça
que trab. fora 65 000. Leopoldo
Miguoz, 19 ap. 901.

APARTAMENTO - Aluga-se de 1,
2, 3 quartes com s[ fiador. Rua
Quitanda, 49 s| 210 - Telefone
22-1784.

COPACABANA - Alugamos np.
1 qt.; 1 sala, banh. kit, na Run
Min, Viveiro de Castro, 54, ap.
306. Chaves c/ porteiro e tratar
Imobiliária Sagres Ltda. Largo da
Carioca, 5, (/ 401/2. Telefone
42-0072.

FIADOR — Par* casas, aparta
mento, e lojas irrecusávois. Te
mos proprietário * comorefanto.
Solução rápida nm 24 heras. -
Av. 13 de Maio, n.° 47, laia
1 603 - Teb_42.9957.

GRANDE qt. c| arm. emb. a Sr.
:| ref. q. trab. fora. Ap. luxo s|
nq,, si criança. Muito respeito,

Alugo ou vendo ap.
sala e quario conjugado, vazio
novo, amplo, frente, garagem^
condeminio. Rua Timóteo da Cos

tel. 37-6726. das 9 às 13 ho
ras. CRECM842. _
LEBLON - Alugo ap. frente sl-
qt. coniugado. Aluguel NCr$
200,00. R. Aristides Espinola, 88,
ap. 501. Ver porteiro, tratar
22-4374.
LEBLON - Alugo ap. sala, qt..
banh. kit. R. Cupertino Durào,
n.° 147 ap. 306 — Chaves pert,
Inf. 42-7144 - F. P. Veiga En-
genharia Ltda. CRECI 332.

CRECI 743.
mé» depósito).

202 da Avenida Rodrigo Octívlo-[26, c| sala, 2 qts., cer. e ban.Chaves portaria - 26-4fi65.

f_^\~ 
KAIC~^a na RuiPadre Leonel franca n.o 146 o,»p. 405 c| ll.-qto. sop -„2

banh. Chave; cl perteiro. Tfatarna Pua do Carmo 27-A. Tel^rône 32-1774. CRECI 283.

JARDIM BOTÂNICO ^TÃÍC~ÍÍ„'
ga de frente o ap. 301 da Ru.,Araucoris n.o 66, c| sl„ 2 „)„."*\ 1 duplo t outro c( ar refrí*
gerado, coz., banh., varanda, di-p
compl. empreg., írea e| tanque
e vg. garagem. Chaves c| Sr
Ari no n.o 12. Tratar na Rua dó
Carmo, 27-A. Tel.: 32-1774.
CRECI 283.

MUDANÇA? GATO PRÊ-
TO armazena, transpor
ta e embala desde 1940
- Tel. 45-8128.

JARDIM BOTÂNICO - Alugo lu"xueso apartamento tm pequeno
fcdifício,_ (ipo casn com 120 ni?,
com talão, deis ampla*, quartos
sociais (um deles com 18 m2),
banheiro social, cozinha, depen-
dencias de empregada completa,
área de serviço, além de duas.
areai externas com íardins dç70 rn'2, armários embutidos, em
cada sala, revestido dt lambris
de pinho de Rieja. Kua Nina Sc-
drigues, 49 ap. 102 (próximo l
esquina da Rua Jardim Bolinirc
em frente i Hípica). Tel.: .,
46-7506.

Aluga-se mobiliado, S. CONR. — B. TIJUCAira rnnA7 ou unk». * «¦•*w^.^\
QUARTO
no Leblon; para rapaz cu senhor
em cara de família. Tralar com
Pedro. Tel. 47-7280, das 12 às 14
horas.
TEMPORADA - Alugo ap., sala,
2 qts. e dep. mobiliado, gel. etc.
Linda vista, indispensável. Praça
A. Quental - Tratnr tcl. 36-4465.

BARRA DA TIJUCA - Alugamo»
ap. 304, cam mobília <í. qt, con-
iugado, na Av. Sernambetiba] 780.
Chaves com o perteiro e trotar na
Imobiliária Sagres Lida., Largo da
Carioca, 5, solas 401-2 - Telefon»
42-0072.

ZONA NORTE

çoi»mWY»8;v v?nd? 
css" 2'""''

ALUGA-SE — R. Raimundo Cor-
reia 60, ap. 312, com sala, qro.
coz. dep. tratar IGA3 - T. Oto-
ni 72- 23-191.5 - CRECI 183.
AÍUGA-SE — Lindo quario de
frente, mob., imb. distinto. Uni*
co inquilino. Troca-se referências.
Av. Copacabana, 583, s/ 813.

ALUGO quarto de frente ou me-
tade do mesmo a um rapaz de
tratamento. Hrado Júnior, 237,
ap. 401 — Cop.
ÃLÜGÒ Semana Santa ou 10 me-
ses, ótimo ap, mob., telef., 2
grandes qts,, 2 sis., varanda,
deps. comps. Inf. 56-1389.
AVENIDA ATLÂNTICA, 2536, ap"
Ó01 — Aluga-se frenie mob., 3
qís„ sl„ dep. telef. Ver dià*
riamente.

ALUGA-SE np. frente, mobil.,
q., a., gel., vaga garagem. Do-
mingos Ferreira, I25|l 209. Cha-
ves potreiro, «lug, 300, temp.
até 6 meses.
AVENIDA COPACABANA
Posto 6. Alugo ótimo cjuarto de
frente p\ 2 rapazes. Tenho tam-
bém I vaga. Ambos c| roupa de
cama, em casa do família. Tel.
47-9643.

COPACABANA - Aluga-se ap.
j por temporada a turista, todo
mobiliado, geladeira, roupa de
cama, ap. de quarto e s.ila, 350
mil. Rua Domingos Ferreira, 125,
apartamento 1 102.

taxa d« inscrição « contrato yrá- nado. 2 banheiro? aociais, 2, salas,
Tratar Rua Senador D«nta$|coiÍnhà (dep. empregado. Gara-

117J1 229. Tel.: 52-9705.
HOTEL NOVO RIO - Recém-
aberto, nlugü apartamento c quar-
ro?, preços módicos. Av. Mem de
Sá, 262.__
LAPA — Alugamos, na Av. Mem

ALUGAM-SE duas ótimas vagas de Sá, 215, ap. 902, c| varan-f 
da envidraçada, sala e qt,

gem. InformaçSes 37-9415.

a.moça ou senhort que trab. fo-
ra, tem todos ca direitos. Av.
Mem de S5, 252, sobr.

ALUGA-SE uma casa iur.to da
Praça Mauá, 1." locação, _para¦família grande. Ver das 9 às 11
horas. Rua Jogo da Bola, 79.

ALUGA-SE Rua 20 de Abril, 0,
ap. 705, saieta, qlo. banh. coz,
Chav. po-i. Trai. IGAB. T. Olo-
ni, 72. 23-1915. Creci 183.

ALUGA-SE Kua Card. Dom Seb.
leme, 411, »p. S/304, íala, qto-,
dep. Chav. port. Trat. IGAB. T
Otonl. 72 23-1915 - CRECI 183

ALUGO — Ouarto frent* mobili*-
do Sr. rtspeito * trato, Referên-
cias, Av. Nossa Sra. Fátima 67,
702.

CENTRO — Alugo-se um sobrado
na Av. Mem de Sá. Informações
pelo lei. 22-4697.

parado, banh. e ktich. — Cha
ves porteiro. Tratar CIVIA. Trav.
Ouvidor, 17 - 4.° ond. - Tol.
52-8166. ¦

MUDANÇAS? A Lus ita-
na Guarda Móveis —
Embalagens 28-7532 —
34-1796 e'34-8230. 

'

PRAÇA ÁÃAUÃ - Aluga-se, na
Rua Sao Francisco da Prainha, 41„
grande prédio 2 pavimentos, em
concreto armado, com 2 salões
para comércio ou indústria. Ver
diariamente no horário de 8 às
ló horas. A; chaves no Adro de
São Francisco ri.0 15.

FLAMENGO - Aluga-se o ap. 702
de frente, ã Rua Marquês de
Abrantes n. 16, com quarto, sa-
Ia, coz., banh., dep. de emp.
Chaves c/ zelador. Tralar. à Rua
da Alfândega, 338-A, l.o andar,
Tel. Í3-9805.

BOTAFOGO - Alugo ap. sala,
2 quartos, dependências comple-
taa. Rua Voluntários da Pátria,
31 r.p. 805. Chaves na porlaria.
Tratar Rua Ouvidor, 88, 3,« an-
dar, Carlos.
BOTAFOGO - Aluga-se ap. 905
da R. Geri. Gols Monteiro, 156,
sala, qt. sep., banh. e coz. Cha-
ves cj porteiro. Tratar lowndes
Sons. Pres. Vargas, 290. Telefo-
ne 23-9525. Creci 204.

CENTRO — Alugam-so .quartos e
Apartamentos na Rua da União
«." do.
CENTRO — Hotel, alugam-se
confortáveis quartos e aparta-
ijipntos, corri água corrente, na
Rua Monto Alegre 6. Telefone
32-1220.

QUARTO — Aluga-se um mobilia-
do cj colchão de molas a sr. ou
rapar c| refer. Tralar à R. cio
Riachuelo, 191 sebr.
CENTRO - R. Senado, 230
Cedo ap. fte., 1 qt., sala sep.,
coz., banh., obra c| alvenaria
pronta. .Recebo npenas o que po
guei. Tel. 22-7226 ou 37-4794.

CENTRO - Sla. Teresa - Alu-
gam-se apartamentos na Rua Mon-
to Alegro, 482.
CENTRO — Alugam-se quartos
na -Rua do Lavradio, 159.
CENTRO — Alugam-sc quartos
na Rua do Livramento, 151.
CENTRO — Alugam-se aps. de
1 . 2 quartos, sala, cozinha, ba
nheiro social e área de serviço.
— Todos com sinteco na Ladeira
Felipe Ncri n. 21 — Praça Mauá

ALUGO bom quarto mobiliado,
senhor distinto ou 2 rapazes —
36-2666, próximo a prai».
ÃLUGÒ' — Ap. mobiliado, Tempo-
rada cu não. Geladeira, TV, r|
cama. Sala e quarto. Av. Copaca
bana 3711803. Tratar porteiro.
AVENIDA COPACABANA - Alu.
ga-sé c| família, quarto cie fren-
te pi uma ou duas moças diitin-
tas que trabalhem fora. Telefone:
47-3883.

COPACABANA - Aluga-se, ap.
204, na R. Barata Ribeiro, 668,
c| sl., qt., banh., coz. e uma sa-
leta. Ver no local chaves cem
port. e tralar na Predial Cana-
dense Ltda., R. Álvaro Alvim, 21,
gr. 1 206:8 - Tel. 22-7808, das

s 17 horas de 2.'1 a ó."-feira.

ALUGO vaga rapaz. 80 000 -
Café. Av. Copacabina, 115J209

_ Lido- _
ALUGA-SE: R. Carvalho Mendõn-
ça, 35, ap. 201, fte. 3 sis., 2 qls.
depends. Chav. port. Tratar IGAB
T. Otoni, 72, 23-19)5. Creci 183

ALUGA-SE ap. conjugado. Sá
Ferreira, 223/219. Tel. 42-3330.

COPACABANA - Av. Atlântica,
2 388, ap. 401, frente, 4 quar-
tos, 2 salas, 2 banheiros sociais,
depend. e garagem — Ver no lo-

al e tratar na Financial Admi-
nistradora S|A. Av. Franklin Roo-
sevelt, 194, süoia 233 - Aluguel
NCr$ 1 000,00, c| Reis - Tel.
42-7645.

ALUGA-SE np. de sala, quarto,
separados, cozinha e banheiro,
mob, com geladeira c sinteco,
Tel. 42-3330 - Posto 5.

ALUGA-SE quarto independente,
cavalheiro. Referência, perto
praia, 150 000, 2 meses adianta-
do. Tel. 57-5008.

BOTAFOGO - Aluga-se ap. 104
Praia Botafogo, 154, de sala e
qlo.. coni. kit., banh. Chaves e
tratar Lowndes Sons. 

"Pres. 
Var-

gas, 290. Creci 204. - Telefo-
n» 23-9525.

FLAMENGO - Aluga-se um qt.
com ar refrigerado, n um Sr. de
responsabilidade. Temporada ou
não. Tel, 25-4790.
FLAMENGO^—* Aluga-se ap. con-
jugado na Rua Ferreira Viana n.r
56'. Aluguel CrS 180 000. Chaves
na portaria. Tratar com o pro-
prietário, no meSmo local, dn:
12 às 13 horas. ._
FL"AMENGO"-"Ãiugo ap. 701 da
Rua Marc|uès de Abrantes, 107, _
com 3 quarlos. sala, dep. Chaves BOTAFOGO" - Aluga-se^aTu-
corn porteiro, lnl. 27-12'Q. manto de írento com 2 quartos,
FLAMENGO — Alu^am-i. Msajjsala,
de - salas,

BOTAFOGO - Aluga-se ap. 722
da R. General Severiano, 40,, cj
sala, 2 quartos, banh. cozinha e
vaga garagem. Tratar Predial Pa-
lermo. R. Senador Dantas 117,
sala 905. Tel. 52-4325. Chaves

porteiro. Creci 455.

ALUGO ap. 3 qts., salão, coz.,
banh,, depend. empreq., garaqem

Av. Copacabana, 1039, ap. 302.

A 1 OU 2 MOÇAS o. trab. fora,
alugo ;ip. frente, mob., colch.
molas # roupa cama, 60 cada
Av. Copacabana, 583Í608. Tel.:
32-3461.
ALUGA-SE ótimo ap. sl., qt. coni..
banh., coz. completos, área com
tanque. Rua Maestro Francisco
Braga, 442. Chaves ap. 101,

ALUGA-SE "quarto 
para moças —

Av. Copacabana, 914, ep. 603.
Tcl. 36-3914

ALUGA-SE quarto mobiliado a ca-
valheiro, c/ banheiro anexo —
Praia. 37-0203.

ALUGA-SE ótimo quarto mob. ç|
tel. a 1 ou 2 pessoas. Av. Atlân-
tica ao lado do Luxor Hotel. Tel.
57-8349.

APARTAMENTO mobilado tem-
porada curta ou longa. Roupa ca-
ma, utensílios cozinha, geladeira.
Rua 5 dé Julho, Tralar 23-5431.

APARTAMENTO E CASAS - In-
dico Zona Sul pi alugar com més
adiantado pi fiador, todos do*
cumentos *m dia, ótimas refe-
rências bancárias, resolvo na ho-
ra. Av. Rio Branco, 186 i| 1819.
Tel. 32-2503.
ALUGUEL Fiador para casas,

Branco n. 161, ll 313. Tal.
31-1361.
FLAMENGO - Aluga-se ap. cx-
cepcional com salão (30 m2), 2
quartos com armários, amplas
dependências -- pintura nova —

piscina e salão de festas. Ver
na Avenida Pui Barbosa n. 636

:r_ap._l 010._Tel._32-9352.

MUDANÇA? GATO' PRÊ-
TO armazena, transpor
ta e embala desde 1940

QUARTO ind. e livre. Só p/ lio
mens. Lad. Livramento, ló-A -
Térreo.' 60 mil. Ver com Baiano,
à noite.
QUARTO E COZINHA - ?5,Òo. T , ,-.,,,,
Tipo ap. no Edifício Coimbra, na— I el. 4D-Q XÁQ
Rua Gamboa n. 161, 2.° andar, QUARTQ'peer, mob., junto praia,
ap. 26. Tel. 58-3264. Icondução.' Alugo a moça distinta

quarto de empregada, ba-i -,- « ..-'..-' ' --'aps. Nao ha r.cusa, garantimos.
com ótima

,m.rA,,. .. —ificha bancária • comercial. Solu-
BOTAFOGO - Aluga-so ap sala, {í(, „, hor, ,| ,|otum,n,«i0 i
3 quartos, 2 banheiros sociais, de- d|!pc)iç;0. Av. Rio B,nnt„-, „.o
V.Z? Snnmmp,íi" 

* 
,8,/'.9.*H«MÍ«. »l ' »»• Tel.: 32-7655.Base: 520 OOO « taxas. Inf, tele

fone 36-1285.

t ou 3 qts. • d» nheiro. Praia de Botafogo, 42B "pl- 
_?.h*.,'?""'

mais dependências. Ru. M.rqu6s'ap. 1204 - Tratar 45-7923. |Proprietirio idon»,

des Santos, 42. Tratar Av. Rio

ALUGA-SE ap., sala
separados, eozinhn

quarto
banheiro

403 .404 la locação Rua Kii «""Pi- Ru3 Sitlueira Coml>°!' 85/
1~ e «w, ia. locação. Kua Real o,» Tr.i»r iv Pi„ Hr..r. m

COPACABANA - Alugo ap. sela,
qt., cozinha, banh. Çya Sã Fer-
reira, 234, ap. 2. Tratar íeíífone
22-5627.
COPACABANA - Alugo np. con
iunado de frente. Av. Rainlia Eli-
zabeth, 186, ap. 403. Tralar lei,
22-5627. _
COPACABANA - KAIC aluga' na
Rua Felipe do Oliveira n.° 17,
o ap. 1 001 c/ sl„ 2 qls., coz.,
banh., dep. compl, empreg., ár^a
c/ tanque. Chaves c/ porteiro -
Tratar na Rua do Carmo, 27-A.
Tel.J!2-1774 - CRECI 283.
COPACABANA - Alugamos) na
Rua Pompeu Loureiro, 56-A, ap.
203 c| var., saieta e qt. conju-
gado, banh. e kitch. Chaves no
ap. 204 — Tralar CIVIA - Trav.
Ouvidor, 17, 4.° and. — Tel.:
52-8166.

PÇA. DA BANDEIRA .-
S. CRISTÓVÃO

ALUGA-SE ap. 401 da Rua Ma-
ior Ávila, 455. Preço InCrJ, ...
270,00, Tratar pelo tel. 23-35SS-

12 horas.
HOTEL — Alugam-se quartos
boni para turistas, asseio e con-
forto, perto da praia, diárias

ódiens. R. Saint Roman, 74.
Tel. 27-5700, esq. Sá Ferreira.

quarto e uma sala separados, em i banh, completo. -¦

edifício novo com' elevador.l""" Pi,n,°„ °uec!e.! ,67 ci 7, dià
riamentecontraio com fiador. Ver e tr<*-|

tar na Rua General Argolo, 72. | _$WGO
ALUGA-SE casa cem dois qu-jr-
tos, sala e grande quintal. Cqn*
trato c| Fiador. Ver na Rua Mi-

MUDANÇAS STAR - "VrÍ «_%&'»%*%

12 00 A HORA — Tele-.M-"teiro, 44, em São Cristóvão.

fone 22-9264.
LEME — Aluga-se quarto mobi-

do para casal que trabalhe ío-
- Tratar pelo tel. 37-4188.

AlUGAM-SE quartos a R
224,_ S. Cristóvão.

ALUGA-SE apt. n. 302

ela,

Rua

às 12Jio_
Saia com entrada 

~ír>.

dependoníe, com móveis, pensãa
corrente, a casal de fino
Av. Paulo Frcntin, 467„

íiçj
trato
ALUGO - Ap. 301 Rua Barão Pe.
trópolis 194, frente, sala, 2 qls,dependências. Tratar 30-4791*
Chaves c| Fernando
NCô 300.

porfeirct

ALUGA-SE quarto peq., pesse. ló

São Cristóvão n. 1259, cl 2 q.«.,|6R°ua t* mT*' 
-,?flt',-3i m"

snla e demais dependências. Tra-j., tirrri^r ^1 i,.l I^.^ORO «,. 'M.R7C0 rl!"luüu..ii^.kT^-TW r- at^ nnf"l'" Pi lel- 34-2989 ou 34-8799, c"1,"",'
MUDANÇA? GATO PRÊ- Sr. Daniel, de 2.a a ó.a-feira. _ 

"pjç0"^[

TO armazena, transpor-
ta e embala desde 1940
- Te[._45-8128._
LEME - KAIC 

" 
aluga' mobiliado

na Rua Gen. Ribeiro ds Costa,
230, o ap. 103 ci sl.-qto. sep-,
banh. e coz., jardim inverno. —
Chaves c| perteiro. Tratar na R.
do Carmo, 27-A. Tel.: 32-1774.
CRECI 283.

ALUGO sebrado grande na Rua^cl 3 — Tijuca
Joaquim Palhares, 31, quase es- A, _,_-. .- ;—-,
quina Haddock Lobo. Ver alé às £anh 1, "L.'1 

l'h{ 
3, flls-

6 horas. píegáda! "' '"'"

MUDANÇAS? A Lusita-
na Guarda Móveis —
Embalagens 28-7532 -
34-1796 e 34-8230.
POSTO-ÕNCO - AÍügo~a~p. qt.~ê
sala separados, kitch. e banh. em
primeira jocação. Aluguel 230 000
- Tel. 57-8573.

AVENIOA PRADO JÚNIOR, 135
ap. 912 — Sala, quarto, banh. e
kitch, Chnves cl porteiro. Admi-
nistradora Nacional. — Av. Pres.
Antônio Carlos, 615, 2.° pav. —
Tel. 42-1314.

COPACABANA - Aluga-se ap
903, Av. Copacabana, 945, con
jugado, varanda, banheiro, kitch
Ver cem Jorge na portaria. Tra
tar na Adm. Adriática. Rua Eva
risto da Veiga, 35 sala 708. —
Tel. 520135.

AVENIDA COPACABANA, 360
ap. 605 — Sala e quarto lepa-
rados, banh., coz., área. Cr$ ..
230 000. Chaves no local de 16
às 18 horas. Administradora Na*
cional, Av, Pres. Antônio Carlos,
615, 1.0 pav. Tel. 42-1314.

QUARTO p. CBsal ou rapar, p. trab. fora - 70 mil. P. ref. -

Grandeza, 74, de 1 sl., 1 qt,
1 sl., 2 qts., b„ cj q. e WC de
emp. Tratar F. P. Veiga Enge-
nharia Ltda. - 42-7144 t 42-5231
- CRECI 832.

BOTAFOGO - Alugo 
"ótimo 

ãpT
201 da R. Humaité, 77 de 1 is-
Ia, 2 qts., banh., cor., qt; e
WC. Tratar F. P. Veiga Enge-
nharia. Av. Alte. Barroso, 90

. 1108 - 42-7144 e 42-5231-
CRECI 832.

902. Tratar Av. Rio Branco, 277,
grs. 809/10 - Tel. 32-7726.
ALUGA-SE um quarto mobiliado
uma moca distinta, NCrí 90,00

Tei; 37-4481.

CENTRO — Aluga-se ap. quarto,
sala separado, área com tanque,
jardim de inverno etc. Aluguel
220 mil. Edifício rigorosamente
familiar. Rua Tadeu Kcsciusko, 15
— Chave portaria, Esta rua co-
meça R. Rezende, 169.
CENTRO — Alugo casa 2 salas,
coz. mais 1 sala e ccz. R. Ebrcl-
no Uruguai n.° 113 a 5 mínut;is
a pé do Central do Brasil S
Cristo.

lavar e c. R. Anibal Dencvbto 45-6086.
81, iip. 101 — Salvador de Sá —
100 mil.
RUA" 20 DE ABRIL, 28, ap. 305.
Aluçia-se fie., l.a loc, quarta,
kitch. e banh, c| boxe. Tratar
IGAB. T. Otoni, 72. 23-1915. -
Creci 183. 
RESIDÊNCIA, CONSULTÓRIO OU
ESCRITÓRIO - Aluga-se Álvaro
Alvim, 33, s/ 1 202. Chav. port.
Hotel Rex. Trat. IGAB. T. Otoni,
72 - 23-1915 ou 36-1892. CRECI
I83._
VAGA ein ap. de Sra. só para
moças que trabalhem fera. Ruu
Caries do Carvalho, 60, ap. 1402
— Centro.

RUA PEDRO A.VIERICO, 166 blo
2 ap. 116 — Sala e quarto

conj., banh.; kitch. CrS 
150 000. Chaves c| porteiro. Ad-

nistradora Nacional ¦*- Av. Prea.
Antônio Carlos, 615, Z.° pav.
Tel. 42-1314. ¦

SANTO AMARO - Apartamento
quarto, sala, ¦ cozinha, banheiro,
orande área 230 000, taxas. —
Banco Auxiliar da Produção. —
Trav. Ouvidor, 12.

BOTAFOGO - Alugam-se vagas
com direito a lavar e cozinhar.
Rua Fernandes Guimarães, 59, ca-
_____________• Pre;o: 45 mil.
BOTAFOGO - Alugo frenie «p.
dois qts., sl., banh., ccz., dep.
emp. Aluguel NCr$ 450,00. R.
Marquês dc Abrantes, 92, op.
802. Ver porteiro. Tratar 22-4374.

AIUGO ap. R. Santa Clara, próx.
Tcneleroí, sl., 2 qts., int. • 2
«xt.f copa, coz,, WC emp., ''
•ereno lateral de 10x100. Prop
32-7959 . 47-0102.
AIUGO ap. 803, R. Duvivier n.

QUARTO — Copacabana — Alu-
ga-se um grande, mobiliado, so-
mente p| sra. ou moca. Preço 100

, Rua H. Gcuveia. Tel
260237, Sr. Nel.

QUARTO" GRANDE 
"ÍRENTE, 

mob.,
roupa de cama, moca que trab.
fora dè inform. NCrí 180,00 -

37-4161.

COPACABANA - Av. Atlântica,
2 672. Aluga-se ap. 1002, c| am-
pia sala, 4 quartos, 3 banh., to-
das demais depend., garagem.
Chaves c| zelador. Tratar Lown-
des & Sons. Pres. Vargas, 290.
Tel. 23-9525. Creci 204.
COPACABANA - KAIC aluga na
Rua Santa Clara n.° 352 o ap
404 cl sl.-qto. sep., coz., banh.
Tratar na Rua do Carmo 27-A e
chaves cl porteiro. Tel, 32-1774.
CRECI 283.

COPACABANA - KAIC aluna na
Praça Eugênio Jardim n.° 39, o

34_— tijuca.
hom ^quarto cl móvei-T,
or idôneo cu 2 rapazes.
diCD. R. Uruguai, 530-A,

ALUGAM-SE quarlos mobiliados,)ci 2,
para 2 ou 3 meças e 3 rapazes
que trabalhem fora. Rua Barão
de Itaguaí, 77 ap._203.

ÀIUGA-SE ap. 302, na Rua Tei-
xeíra Soares, 117, salele, sala,
2 quartos, c/ arm. emb., cozi-
nha e dep. empregada. Ver e
tratnr no local.

Rua .Jcsé Higino, 249-
101. Inf.t 22-9611.

ALUGA-SE ótimo quarto com pen--
são a uma cu duas pessoas —•
Ambiente selecionado. Rua
Aguiar, 34 — fijucü.

APARTAMENTO - Alugo c| nt-
\u, 2 quartos e depend. R. S.
Luís Gonzaga, 867 — Ver 8 à:
17 c| Couto — Tratar Telefone:
52-1433.
ALUGO quartos com direito a
lavar e cozinhar, 3 meses ein de-
pósiío, na Rua Nogueira da Ga-
ma^l B.
ALUGA-SE quarto para casal, po-
de lavar e cozinhar. Rua do Ma-
toso n.° 111 — Praga da Ban-
deira.
APARTAMENTO - Aluna-se,
Rua Marechal Aguiar, 87 — 2
q., sala e dependências — NCrS
220,00 — Tratar no local com
zelador.

QUARTO GRANDE - Cede-se a
uma ou duas moças func, èdu-

das do familia de moral e
respeito. Tel. 27-0510 - Co-
pacabana.
OUARTO — Copacabana. Aluga-so
em ap. confortável cl Tel. Untco
inquilino, Tralar lei.: 57.4494.

QUARTO para casal e 3 vagas
para rapazes, Cr$ 60 000 cada.
Rua. Almte. Gonçalves, 15, ap.
202, tel. 27-9651, Copacabana -

Posto 5.

QUARTO - POSTO 2 - Mob.
ou não, um indep., outro de
frente, nluno a senhores idôneos.
Tel. 52-0283, das J2_às 18h!jL

QUARTO mcb. a pessoa de todo
respeito, exijo referências — Av
Copacabana, 872/802.

ap. 402, c| sl., 3 qtos., ccz., 2.RAPAZ solteiro cl ap. mobiliado
banhs., varanda, dep. compl. de aceita outro p| dividirem despe-
empreg., área c| tanque. Chavesjtas. Tel. 23-5554, das 12 às 16b,

37,. «sq. Av. Cep. Entro lldojci perteiro. Tratar na Rua do
Palace Hotel, 2 fias., 3 qts.,

2 sis. «tc. Elev. priv. p/ 2 aps.
Prop. 32-7959 • 47-8102^

ALUGO luxuoso gde. dorm., c/
banh. em côr, p/ 1 ou 2. moças
c/ direítc* em suntuoso ap. P.
3 1/2, junto praia. R. Flgueire-
do Maqalhães, 108, ap. 1 201 —
Tel. 37-2197.

ALUGA-SE quarto grande, mobi-
liado, para casal que trabalhe
fora.ou moça de fino trato. Rua
Barão de Ipanema, 68, ap. 1003.

ALUGAM-SE vagas a moças que
trabalhem fora — Av. Copacaba-
na, 796 - 1 003 - 50 mll.
ALUGA-SÉ. ap. 501, frente, ll..
qt., dep. empregada. Tratar c)
porteiro. R. Figueiredo Magalhães
n.o 663.

ALUGO mobiliado, 3 ou 4 meses
conjugado, cozinha, banheiro,
NCr$ 200. R. Sá Ferreira, 228,
inform. tel. 25-1492, ap. 724.
Chave ap. 102. 

IARANJ. - C VELHO

BOIAFOGO - Aluga-se ap. 1 114
da Praia de Botafogo, 360 cem
2 quartos, sala e dependências.
Chaves na portaria com o Sr,
Jcsé Fernandes. Informações" lei.
.13-3113.

ALUGO quarto a um ou dois ra-
pazes ou vaga c/ rouoa de ca
ma • niáveis, NCr$ 70,00, Rua
Barata Ribeiro, 87, ep. 604,

ZONA SUL
GlÓRIA - S. TERESA I GLÓRIA — Aluga-se ap. 704 da

AGÉNCÍÃ FEDERAL DE" IMO"- 5=mP; _^ IV"1?-. "*•• banh
VEIS aluga na Rua Monte Ale-

|gre n. 356 — ap. 305, amplo
[conj. cozinha comp. NCr$ ....
-160 - 52-4211 - CRECI 781

Ver local 5r. Antônio.

ALUGA-SE Rua Figueiredo Maqa
Ihães, 248, ap. 403, sala, 3 ats.,
rararem e dep.' Chav. pirt. Trat.
IGAB. T. Otoni, 72 - .23-1915
CRECI 183.

BOTAFOGO - Alugo casa ò Rua,ALUGÃ-SE Av. Prado Júnior, 335,

AlUGA-SE 1 quarto bem mobi.
liado, íront» da jardim, parto
da elevador - Preço módico. Ver
• tratar na Av. Copacabana, 1118,
ep. 33.

ALUGAMOS por temporada aps
mobs. ds 1 ou mais quartos. -

Av. N. S. Ccra-abana, 374, sala
304. Tel. 37-9358.
ALUGUEL? FIADORES? Náo -peça

favores, venha buscar um bom
fiader proprietário comerciante

Carmn, 27-A. Tel. 32-1774. CRE-
Cl 283
COPACABANA - KAIC aluna o
ap. 503 da Rua Cinco de Julho
n.o 63, c| sl., 3 qtes., coz., ba-
nheiro, dep. compl. empreg., área

tanque. Chaves c| porteiro —
Tratar na Rua do Carmo, 27-A.
Jel.: 32-1774._CnECI_283._
COPACABANA - Aluga-se op.
612 da Rua Barata Ribeiro, 90,
c| sala, quarto, banh., cozinha.
Chaves c| porteiro. Tratar: Pre-
diai Palermo Ltda. R. Senador
Dantas, 117, j. 905. — Telefone
52-4325. Creci 455.
COPACABANA - Av. Atlântica.
Aluga-se de frente o ap. 501, cj
entrada p| Rua Djalma Ulrlch, 23
cj 2 amplas salas, jard. inv. cj
piso em mármore, 3 qtes. de-
mais depend, c garagem. Chaves
c| zelador. Tratar Lowndes &
Scns. Pres. Vargas, 290. Telefo-
ne 23-9525. Creci 204.

AIUGO ap-, JuKo cl 3 quarlos,'General Dionisio, 16, cem 6 qts.,
2 sa'es, 2 banheiros etc,'próprio 4 s., .2 b., cez.. copa etc, NCrS
p/ diplomatas, c/ telefone e ga- 800,00. Chave n. 14, Sr. Fran-
ragem — Ver e trat. c/ porteiro, cisco, tel. 28-1492.
nua.Gen. Glicerio, 85/501.

ap. 806, fte., sala-qto., banh,
ermo!., kitch. Chav. port. Trat.
IGAB. T. Oloni, 72 - 23-1915 -
CRECI. 18?.

ALUGA-SE Rua das Laranjeiras,
210, ap. 1 205, sala, 3 qts,, va-
ca na paragem e dep. Chav.' port.
trat. IGAB. T. Otoni, 72 - Tel.
23-1915 - CRECI 183.

BOTAFOGO - Alugo ap. 201, R,
Passagem, 117. Sala, quarto, b.,
copa, cozinha. NCrS 280,00. Tra-
tar 28-1492. Chaves ap. 101.

ALUGA-SE — Apartamento
quarlos 

"Hotel Bela Vista, 8 mi-
nutos Largo da Carioca, residen-
ciai*e familiar, diárias c/^ refei-
ções.ao alcance. Rua Mauá, 5 —
Santa Teresa — Bondes P. Ma-
tos. - Tel. 42-9346.

GLÓRIA — Aluga-se, na Rua Her-
menegildo ds Barros, 8, ap. 510,
ap. conjugado, c! sinteco, todo

pintado. Alug. CrS NCrS 180,00.
amento elQiaveJ na porlaria.- Tratar na Rua

México, 41, slloja - CIPA S|A;
Tel.: 22-8441 e 22-8155.

ALUGA-SE Largo do Machado, 29,
ap. 827, aala, qto., dep. Chav.
port. Trat. IGAB. T. Otoni, 72 -
23-1915 -• CRECI 183.

GLORIA -SANTA TERESA -
AAóca que trabalha fora aluga
parte ou quarto de op. confor-
tável a moça de fino trato. Pe-ALUGA-SE ap. inteiramente mo. ,- ,.

biliado, hall, 2 salas, 3 quartos, dem-se referencias. Ver depois
demais dependências. Telefone, ar [oas 

18 horas. Rua Cândido Men-
.condicionado, cortinas, tapeles.des n. 101, ap. 804.

etc. Inf.: 45-3074. QUARTO" ou duas vagas, aluga

ALUGO timo ap. somente 2 por• ender, com ou sem móveis por 1
ono — Praia do Russel, 680, ap.
12 - Junto ao Hctel Glória. Ver
das 7,30 às 9h ou 19 is 22h.

se em ótimo apartamento
45-0319.

; ALUGAM-SE aps. tipo easa - Ver
c tratar na Rua Correia Dutra,
149, com Sr. José - Catete.

Tel.

ALUGA-SE Rua Cardoso Júnior,
76-B, casa de fte. 2 pavtos., 4
qtos., sala. saieta, demais dep.
Chav. local. Tratar IGAB. T.
Otoni, 72, 23-1915. Creci 183.
LARANJÉÍR"AS - Alugo ap. 1211
d.'. Rua das Laranjeiras, . 210, c[
3 quartos, sala, banh., dep.
completas, chaves portaria, NCr$
450,00 e taxas, tratar 32-7323. —
CRECI 382.

Sr. Antcnio Carlos.

ALUGA-SE um apartamento com
3 qunrtos e quarto de empregada,
com mais dependências. Rua Dr
Garnier n. 65 ap. 201. _
ALUGA-SÉ ap. c/ quarto, sala,
cozinha, banheiro c| área. Rua
Monsenhor Manuel Gomei, £9 —
São Cristóvão.
ALUGA-SE ap. coniugado — R.
Campo de São Cristóvão, 182,
op. 112. Cri 150 000 mensais e
mais a taxa. Tel. 28-2421.

ALUGA-SE c| liader ou um mér.
depósito, casas a aps. o partir
de NCrí 100, 150, 180, 200,
250 o 300. Tratar Lg. São Fríii-
cisco, 26 l| 1 119 - 38-4031 -
23-2232, - CRECI_743.
APARTAMENTOS"- Alògam-sa do
lt 2, 3 quartos conj. sj fiador. R
Quitanda, 49 «J 210. - Telefone
22-1784.
ALUGA-SE ca.ci novd com 2 quar-
os, 2 talas, cozinha, banheiro

completo, quarto de empregada «
garagem. Rua Cândido Oliveira,
572, esq. Barão Petrópolis. Cha-
vei no iocal. Tratar na Rua dos,
Andradas, 69, Sr. José.
ALUGA-SE ap. 314 R." ÃlTnTcõ;
chrane, 56, c| sala, 2 qls.,' cc-.,
banh,, dep, emp., garagem, Tr'.-
tar APSA. Trav. Ouvidor, 32
2.°, de 12 ás 17 hr-.ras. Tel'
52-5007 - Aluguel NCr} 300,00!

ALUGA-SE Rua Fagundes Vare'
la, 140, ap. 104. sala, 3 qlos.,
dep. Chav. ap. 101 d Sr. Alayr
Trat. IGAB. T. Otoi, 72. 23-191S
Creci J 83.
ALUGO quarto grande, casal cen;
filhos, ambiente fítmiliar. Podo
lavar e coz. Rua Conde de Bon-
fim, 845 - Muda.

PRAÇA BANDEIRA -- Alugo casa
3, R. São Cristóvão, 70. Chaves
casa 20. Sala. qt., b., C, NCr$
130,00. Tratar 28-1492, 48-3017.

PRAÇA DA. BANDEIRA - Quar.
to com direito banhos quente a
duas pessoas que trabalhe fora.
Exige-se referencia 75 000, dois
meses adiantado. Rua Sáo Va-
lentin, 72, ap, 201

PRAÇA DA BANDEIRA - Aluga-
se quarto, independente a senhor
distinto. Rua Senador Furtado n.°

RUA DOMINGOS FERREIRA, 236 o8.B _ 2." loja, cl Sr. Ângelo,
ap. 1 007 — Sala, quario, j. inv.,  -

banh., coz. Chaves c] porteiro.
Administradora Nacional, — Av.
Pres. Antôhio Carlos, 615, 2."
pav. Tel.: 42-1314.
RUA BARATA RIBEIRO, 759 - ap.
405. Sala, 2 quartes, cenendèn-
cias empregada. Mobiliado com
telefene e TV. Tralar: Í2-3732.

RUA LEOPOLDO MIGUEZ, 133 -
Aluqa-se ap., qt., sl. separada,
banh., box., coz., qt. emp,, área
c/ tanque.
SÓCIO — Apartamento próximo
ao Castelinho. Rua Sousa Lima,
263-606. Posto 6 ou lei. 22-8482
à noite com Roberto.

RUA VISCONDE DE ITAMARATI,
77 ap. 104 - Sala, 2 quarlos, ba-
nheiro, coz., dep. emp., área c|
tanque. Chaves c| porteiro. Ad-
ministradera Nacional, Av. Pres.
Antônio Carlos, 615, 2.» pav. -

Tcl. 42-1314. 

ALUGAM-SE 2 casas, lendo fie.
Rua Maria Amélia, 783, <| 2 —
Ver e_J_ratar na mesma.
ALUGA-SE o ap. 502 c| sala, 2
quartos, dependências. Rua Costu
Pereira, 43. Tel. 56-0771, Donr
Cecilla, chave cam perteiro.
CATUMBI — Aluga-se ótimo apar-
lamento. Rua Vista Alegre n. 10,
Chaves no n. 8. Tel.: 42-9946.
CATUMBI - Aluga-se ap. ds
frente, saio, var., 2 qts., cor.,
banh. compl., área tanque, dep.
compl, de empreg. Rua — W-qc
Visccnti n. 8, ap. 201. Chaves no
ap. 103.

SENHOR PROPRIETÁRIO - Ven
demos o seu IMÓVEL mesmo altf-ir"
rado. S-rlicite-nis sem ccmnrrmts-Gom^s n._2._

S*ÃO CRISTÓVÃO - Aluga-se sa-
la, 2 qts., banh., coz., dep. de
emp., área cj tanque. R. Sena-
dor Alencar, 19, ap. 204 - Tra-
tar tel. 52-8166.

SÃÕ"CRISTÓVÃO - Áluõã-se ap.
com 2 qts., ampla sala, banheiro
de emp. etc. Rua São Januário
n.»_60l 
SÃO CRISTÓVÃO - Aluga-se
quartos p| casais ou moças cem
pensão. Rua Monsenhor Manuel

Hê às 21 horas. Telef rno
57-7309 - Arilson - CRECI 1 112.

ALUGA-SE vaga a moca que fraba-j _• »„. íne j,
lhe fora. Rua Barata Ribeiro, 344, «<¦• c"": S'u.t",V.".4 

\_í 
d8

,_ 904 I frento, sala, qt., kitch., hanh. —

_',_%_ T- Tm Ver no Ir-eil desd. 15 horas. -
ALUGO — Av. Copacabana, 403, T(,| 47.40U.

PRAIA DE BOTAFOGO, frente, «P- 50'> b-> quarto independen
lindo, coni. mobilia, pint. sin- '? « "• ou ?«£.-»• 

Tran-M-, dia-
teco, colchão molas, tudo novo. na ou mensal. Tel. 57-7920.
300jnil e taxas, 26:3677. 

' ALUGA-SE - Rua Raul Pontpéia,
PASSA-SE contrato casa em Bota- _• 

ap. 204. ía|a, qt., banh. com-
fogo, alugada, dá lucro de NCrS Ple,°' deP- Chaves ap. 205. Trat.

para aluquel d» casas, >"S. cu COPACABANA — Av. Prado Jr.,
h;ai. SrlffSo na nara — Visc:n- 297, ap. 801 — Alugo em ed.
de' r"a ?it-'.i, 572 c| S. das 9(novo, c|'sl. e qT. sép., b.é kit.
às 20 híras. imíustv» láhados «de frente, c| sinteco, só 4 ap. p|
dcmingal. Em frente a TV Ex- and. Al. 240 e taxas. Ch. c)
celsier. ^__^ P=rt. Tratar c| pr.-.pr. Av. Ria, .
TTriHTic p„> RrllJ.r—ST Branco, 108, s 201 - Telefonedeps. Bem mcb .
ALUG<\-SE - Ru» Beliv»r._a*,|52_5]3j, , cama_ Tudo novo

COPACABANA--~ÃIÜgãTsíTs P7;6'"2' ;——=
aps. 632, 839 e 1025 da Rua Sá VAGA a moça que trabalhe fora,
Fereira, n. 228, conjugado, co-
zinha e banheiro. Chaves cem o
Sr. Júlio. Tratar na Trav. do
Paço, 23, gr._ 1112 (Atrás da
Igreja Sao Jcié)

TEMPORADA Ccpacabana, perto
praia, qto. e sa'a sep. saieta e
dcpemlrricrõr, ífeh, retjpa" de—ta»

390 NCrS mensal. 57-6102.

TEMPORADA — Cop. Perto praia
Ap. qt. e saía sep., saieta e

gel., utens.,
Tel.

SÃO CRISTÓVÃO - Aluga-se va-
ças p| raparei cem pensão. Rua
Monsenhor Manuel Gomes n. 2.

SÓCIO — Procura-se Sr. de resp.
para sócio de $p. — Per -favor,
carta para o n. 206996 no porta-
ria deste Jornal.

SANTA TERESA - KAIC aluga
na Rua Almte. Alexandrino n.°

-ni,-/, cc •.¦ —,1340 o ep. 202, de frente, c| sl.,
ALUGA-SE olimo op. trenle, e| 3 qtos., cei., banh., dcp. c-.mpl
grande 

varanda, sala, 3 qts.,1 empreg., área c| tanque. Chaves
banh., coz. e banh. de emprega-;c| porteiro. Tratar na Rua do
da, .'Rua das Pa meiras, 93, ap. Carmo 27-A. Tel.: 32-1774. CRE-
703. Inf. 22-9711. Cl 283.

LARANJEIRAS - Aluga-se ap.
fte., -mob. | cl tel. Rua São Sal-
vador, 38 op. 406, Chaves com
oorteiro e tratar na Adm, flumi-
nense S.A. Rua Rosário,
Tel. 52-8281.

129,

LARANJEIRAS - Aluga-se 6timo
ap. R. Laranjeiras, 130, ap. 103,
cj sala, 3 quartos, cczínha, copa
banh., dcp. compl, empreg. e te-
lefone. . Chaves porteiro. Tratar:
Predial PVtermo. R. Senador Dan*
tas, 117, s. 905. Tel. 52-4325
Creci. 455.

400,00. Informações Rua Aristides
Espinola, 81, ap. 2, leblon.
PASSO apl 2 qts'., 1 sl„ b.,
coz., dep. emp. Aluguel Cr$ 120
mil. Cartas para portaria deste
Jornal sob o n.° 203 302 — Bo-
tafogo.

QUARTO PEQUENO -' Aluga-so
Cr$ 60 000 - Rua S. Clemente,
176, casa 9 — Botafogo,
QUARTO -Botafogo - Para ra-
par. Fins de descanso e praia. -
Tel. 46-2203. Nei. Não i mora
dia.
QUARTOS - BOTAFOGO Al.
dois c/ móveía a moças'c/ ref.
peq." 80 000 e grd. 120 000 (p/
duas). Voluntários da Pátria tt."
11516.

IGAB com o Sr. Francisco. T.
Otoni h. 72, 23.1915. - CRE
Cl 183. 
AIUGO apartamento 1 por an
dar, c| 2 salas, 3 quartes, 3 ba
nhelros, cozinho e dep., mobília-
do,. c|'telefone,,a familia de tra-
to, por 3, 6 ou 12 meses. Tel
57-3031.
ALUGAM-SE para rapazes, _vagas
em ap. com cu sem refeições -
Trat. c[ D. Margarida, Av. Copa.
1 200, fdos. ' 

BONS FIADORES - Ofereço pa.
ra aluguéis em toda a Guanaba-
ra. R. Alclnd* Guanabara. 24. '-

702 - Cinelandia. Tel. 42-2667.

BELÍSSIMO apartamento finamen-
te mobiliado, c| geladeira, TV,
ar condicionado, alugo têmpora-
cia a casal ou senhor, NCr$ 530,
Tel. 57-6622.

COPACABANA - Pequena fami
lia aluga ótimo quarto para 2
rapazes ou senhores trabalhando
fora. Perto da praia ,e roupa Ia-
vada. Tratar 27-6005.

COPACABANA - Apartamento
— aluga-se à Rua Figueiredo Ma-
galhães, 219, ap. 303, lendo
s/quarto conjugado, coz. e ba-
nheiro. Aluguel 250 mil cruzei
ros. Tratar Av. Rio Branco, 156,
s/908/9. Tels. 22-58)4, 32-5735.

ALUGO ótimo ap. mobiliado —
gde. sala, qto., banh. comp. c
cor. c' geladeira. Junto Praia —
Paula Freitas, 19. ap. 304.

COPACABANA — Aluga-se para
temporada, 6 meses, conjugado,
mobiliado, luxo. Tel. 45-0817,
até 11 h ou ò noite.

COPACABANA - Aluoa-se ap
403 à Rua Figueiredo Magalhães,

r— 219, composto de sala e quarto
ALUGO temporada curta cu. .'c«-iConiucado, kitchnetle a banheiro

QUARTO, aluga-se em c. de fa-1- ¦ — . ,T ,1()C
mília pi senhoras ou môçai com'ílnt"!5!j.c3?»J?,i^lJ7-Í2íi.
direitos, 30 000 - R. São Cle-lAlUGA-SE ap. Rua 5 de Julho,
mente, 250, c| 22. Botafogo.

ALUGA-SE um quarto mobiliado,5ANTA . TERESA
LARANJEIRAS

IRUA GENERAL POIIDORO, 55,
KAIC aluga na ap. 204 — Sala, 2 quartol, c|

|.j™-.,^ . mun — Aluga-se um Rua Estelito Uns n. 20, o ap. 101 armário» embutides, banh., coz.,
na Rua Santa Cristina a 2 môçasiap. com deis quartes, sala, cozi-, de ¦ frente, c| si., 3 - qtes., coz.,W&randa, dep. emp., Cr$
ou *¦ senhoras. Tratar com D.
diza. Tel. 28-8560.

Al-

ALUGA-SE Rua CSndido 
"Mendes,

173, ap. 601, fte., sala-qto., banh.
compl. e kitch. Chav. pert. Trat.
IGAB. T. Oloni, 72 - 23-1915 -
CRECI 183.

CATETE - FLAMENGO

GLÓRIA - KAIC aluga mobilia-
do na Rua do Russel n.o 496 o,

813 cj vestíbulo, sl.-qto. con-1

nha, banheiro, área coberta. Cr$
260 e taxas. Saltar Vista Alegre.

ALUGA-SE quarto mobiliado pa<
ra ca:al, meça cu rapaz, à Rua
Marquês do Paraná, 128-403 -
Flamengo.
ALUGO 1 qt. c| banh.. independ

ga ap. mcb., 2 salas, qt., dep.: Chaves com o perteiro. Tratar am
empregada, arm. embut., írea cl.cORDEIRO GUERRA & CIA.

ITDA. è Av. Rio Branco n. 173,
14.o andai Tel. 31-1895

202 ap. 904, aala, 2 quartos,
dep. ccmplclas. Chaves 304. Ver
local. Tratar IACOL. Rua Ouvi-
der, 87-A, 4.o andar. Tel.
31-2355.

banh., írea c| tanque, dep. ccm-|350 000. Chaves cl perteiro. -

píeras empreg. Chavea c| 5r. Se- Administradora Nacional — Av,
verino, na Rua das Laranjeiras/Pres. Antônio Carlos, 615, 2.°
n. 475. Tratar na Rua do Car-!pav._Tel.:_42-1314.

?i0'ioi7"A' 
T<!'' 32",77',• ~ CRE-|RUA GEN. POLIDORÔ, 47, casa 5

Cl 3- -1  •- grande sala mobiliada para ca-
LARANJEIRAS — Alugo «m l.',sal, comercio ou duas senhoras.
locação, apartamento d. frent.,|URCA — Alugamos ap. T cjt;, 1

ADMINISTRADORA Imobiliária
L. H. aluga. op. salão, 2 qts.,
e dep. comp., frente, todas pe-
ças grandes. Chaves porteiro. —

|nf. 52-0982 - Creci 636.
ALUGO ou vendo ap. mobiliado,
2 qts., sl., coz. depend. emp.,
gar. Rua Constante Ramos, 99

com salão, 3 quarlos, 2 banhei-s3|a, coz., banh., área, na Rual°P- 902- Chaves por tel. 36-6757,
Iros >ociais_ >m côr, eopa-ceilnha Mal. Cantuárir, 110, op. 202 - ÀLUGÁ-SE Av. Atlântica, 3~è06,

jugado, banh *,e kitch. Chaves che! café p[ manhã cj 1 refeição,[• dependencins. Rua larin|eirjs,jChaves cl zelador e tratar Imo-ap. 707, qto., banh. c/ boxe e
porteiro. Tratar na Rua do Car-para rapaz cu moca que trabalhe 259, ap. 802, Chavei no Iccalibiliária Sagres Ltda. — largo dat kitch. Chav. c/ síndico. Trat.
mo 27-A. lei.: 32-1774. CRE-(ora, 130,00 e 1 vaga para mô-i.tcm o porteiro. .Tratar peloi U-Cvioca, 5 .', 40112 - Telefonei IGAB. T. Otonl, 72 - 23-1915 -
Cl 283. lCa. Tel. 25-9533. lefone» 22-065Q • 45-3482. 4.20072. CRECI 183.

cem todos cs direitos_— 57-4345.

VAGA — Aluga-se a moças de
respeito — Tel. 57-3136.

IPANEMA - LEBLON

COPACABANA - Vaga a moça
distinta trab. fora, direitos café,
tel., roupa de cama, ap. de tra-
to. 70 mll, tel. 37-9165.
COPACABANA — Aluga-se quar-
to cu vagas a moças ou rapa-
:es, tel. 57-0967.

CONJUGADO, aluguel 182,50
ver Barata Ribeiro, 435. Tratar
Ronald Carvalho, 265-804, de 10
às llh. Ccpacabana,

SAO CRISTÓVÃO - Aluga-se ca-
sa igual a kitchnetle e umquaf-
to Independente, lugar agradável
-_Rua Ana Néri n.° 169.

SAO CRISTÓVÃO -"Aluga-se ap.
101 da Rua Coronel Brandão, 28,
ap. lipo casa, c/ 3 qts., uma sa-
la, depends. de emp.-eg., banhei-
ro completo, varanda, terraço em
cerâmica. Chaves no ap. S/102,
de 10 às 16 horas. Tratar telefo-
ne 22-2833.

ALUGA-SE, Rua Antonio Parrei
ras, 94, ap. 104, frento, sala, 2
qts., dep. Chav. port. Trat. IGAB

T. Otoni, 72 - 23-1915 -
CRECI 183.

SÃO CRISTÓVÃO - Aluga-se
uma casa nova na Rua Major
Fonseca n. 7ó com 3 quartos, sa-
la, copa, cozinha, varanda
grande quintal. Ver e tratar no
local. 

TIJUCA - R. COMPRIDO
APARTAMENTO, junto a praia, ga-
ragem, saieta, quarto, pequena co-
zinha e banheiro completo — Tel.
27-4912.

COPACABANA
c/ 3 qts., salão,
cl tel, na portaria, na Rua
mingos Ferreira, 121, ap. 802.
Chaves 801 e tratar Imobiliária
Sagres lida. Preco 650 000. lar.

go da Carioca, 5, talas 401-2 -

lelefone 42-0072.

ALUGA-SE Rua Alberto de Cam-
pos, 51, ap. 314, fte., sala, 2
qtos., garagem, dep. Trat. IGAB
T. Oloni, 72, 23-1915. Creci 183.

ALUGÃ-SE um quario mcbiíiodo
entrada seoarada. Av. Ataulfo de

COPACABANA - Aluga-se o ap. Paiva, 534/301 - leblon.

305, de frenie, à Rua Júlio de AVENIDA VISCONDE DE AlBU-
Castilhos n. 35, cem quarto eÍQUERQUE, 1 274 - Aps. 104 e
sala ceniucades, ccz., banh. Cha- 203, com sala, 3 quartes etc.
ves c/ zelador. Tratar à Rua da Chaves c| porteiro. Administra-
Alfândega, 338-A, 1.° andar. Tel.: dora Nacional. Av. Pres. Antjnio
23-9805. Caries, 615, 2." pav. Tel.

COPACABANA-"~Aluga o _ap_.|42-1314. __ __
- Alugamos ep. 902, da Rua. Sta. Clara n.° 403,'CASAS E APARTAMENTOS - Alu-
> sala, deps. etc. cem 2 quartos, aala. q. emprega-'gue c| mês diantado pi fladcr-pro-
sria, na Rua Do-da t banheiro completo, alug. prietário irroeusável. Av. Rio Br.-n-

COPACABANA - Alug. ap. 3
qts., sala, banh., dep. empreita-
da, mobiliado c] geladeira. Av.
Copacabana, 827, ap. 702. T-atar
telefene 22-5627.
COPACABANA - Alugamos na
Rua Barata Ribeiro, 211, ap. 503
c| sala e qt. separado, banh. e
crz. Chaves porteiro — Tratar Cl-
VIA - Trav. Ouvidor, 17, 4,°
tnd. - Tel.t 52-8166.

ALUGA-SE apart. casa. com dois
quartos, salíi, todas as depen-
dencias arandes, muito arejado
CrS 200 000 — Rua Elizeu Viscont
n. 203, ap. 201 paralelo à Rua
líapiru — informações tel
32-6631 — Rio Comprido, Santa
Teresa.
ALUGA-SE apartamento c/ quar-
to e sala conjugados eni edificio
de luxo, de frente para a rua.
Centrato c/ fiador. Ver e tratar
na Rua Conde de Bonfim, 59.

..<-

CATUMBI - Alugam-se 2 casai.
na Rua líapiru, contendo cada
uma, 5 quartes, 2 salas, depen ¦
dencias e caragem, InformajÕe.-.
tel. 43-3113.

MUDANÇAS- STAR"
12,00 A HORA. Telefo-
ne 22-9264:
PENSIONATO - Moradia part
moças, na Rua Haddock Lobo

37 - Tel. 2B-8509.
PRAÇA SAENZ PENA - Aluga-se
ap. 204, Rua Barão de Pirassí-
nunga, 7, sala grande, 2 bom
quartes, copa, cozinha, dependei-
cias de empregada e vaga na ga-
ragem. Chaves com zelador, —
Tel._54-l_551_.
QUARTO peq. tem coi. ind. R.
Alzira Brandão, 118-A, 60 mil
Ver cj D. Joca, c. S, saltar C.
Bonfim,. -90,--ondo- comoça-
QUARTO de frente independente
c|s meveis, lavar e cozinha.* —
Rua Aguiar, 21, ap. 202. L. d.?
2a. Feira — Tijuca. ...___„
QUARTO — Alugo p7 coi. 45

. c/ dep. Ver Rua Barão de
Vassouras, 30. Tratar R. Mar-
cilio Dias, 20, %/ 401.
QUARTO — Aluga-se em casa dc-
familia a moça de respeito qun
trabalhe fora. Rua Dona Zulmi-
ra, 94.
RIO COMPRIDO - Alugo op. 306
da Rua Campes da Paz, 108 c|
quarto e snla (sep.), banh. e coz.
NCrS 200,00. Chaves portaria —
Tratar 32-7323 - CRECI 382.
RUA SÃO VICENTE, 45 ap. 202.
— Frente, sala, 3 quartos, banh..
coz., dep. emp., írea cl tanque.
Chaves no ap. 102. Administra-
dera Nacional, Av. Pres. Antô-
nio Carlos, 615, 2.° pav. Tel.:
42-1314.
RUA SAO FRANCISCO XAVIER..
388 ap. 101 — Aluga-se com 2
salas, 3 quattos, varanda, banh.,
coz., dep. emp., área cotn tan-
que. Chaves no ap. 202 — Ad-
ministradorá Nacional, Av. Pres,
Antônio Carlos, 615, 2.° pav. —
Tel. 42-1314.

ALUGO quaMo na^Rua Félix da RUA DR/SATAMINI, 286, ap. n".
217-B — Aluça-se s. e q. sepdra-
do, coz., banh., área c| tanque.

Cunha _n. 62 — Tijuca^.

ALUGA-SE uma sala de frente ,e
um bem quarto independente a
casal cu 2 moças que Trabalhem
fera. Rua Maia lacerda, 666. Tel.
32-8915 -_Tiiuca.

ALUGA-SE um ap. coniugado,

Cri 250 000, 3 meses depósito.
Ver no Iccal, Sr. Afonso. Tratart
25-0646, à noite._ _  _
SAENZ PENA — Alugam-se auar-
tos a preços módicas. Av. Mara-

iNCrS 150,00, 3 meses em dcpó-|canã, 651, sob. Tratar dai 8 lt,
_ pneta _

NCrS 300,00. Tralar pelo telefonejeo, 185, il 1819. Tcl. 32-2503.

í3'9n57^.?Mr-C0m-O-PCMe!'°ÍL1AI)01" - A'U^'. »,?W""y|Sto; RuY'Ã7l.íi<ta tóbo n.o 26.| T2 hora.
COPACABANA, a moça ou se- d, recusa, proprietário irrccusá-j_ R;„ rCmorido cacn7 pcmã A„ ini—<,.„,.
nhora distinta, alugo quarto mob. y.l credenciado vários b.nc;s -]¦_-_-,,. ™ 

, T »,,T. »,, 1 jAÍ' V. ,í
ci roupa de cama e café comple- Ro!c|v<) na hera. Apanhe cs dc-1 ALUGAM-SE climas salas e quar- Rua Desembargador Isidro,32, e/ti ,v»i» « ;, -,.,„, n.sui». "• "oi«. »p«»< «¦» «"¦ ,, 'e avsr _ ccjmhar, Rua;3 qts., duas salas, cozinha, ba-

cumentos .apresento. Indico ca-| c 
y £ 

e 
^ 25 J „ 

'Com-nheiro, 
área, qto. empreg. Ch-

sas . ap. Zona Sul «, Norle, vi. ves ' 
porteiro. Tralar telefon*

nes preços. Av. Rio Branco, 185,'H—. ti oain-'- AlUGA-SE - Ti.UCB, cobertura, 4Z-4U3B.

to,_150 mil. Te[. 37-6706.

COPACABANA - Aluga-se ou
vende-se na R. Belfcrt Roxo, n.
174, ap. 201, c! sl., 2 qts., «en-
do um duplo, ccz., b/mh., dep.
emp., grande Arca coberta e ca-
ragem, chaves cl pert. Tratar na
União Imobiliária Ltda., íi Av.
Erasmo Braqa, n. 299, gr. 503.
Tel. -'2-46S6 ou 52-5008. CRE-
Cl 814.

*'.,,,,.' vnr 
o''ap. c| crande terraço, Rut Urj-jIJUCA - Aiuoa-s» na R. Bati?1-

If £ M,™"."'SS 
"l "."Õoual, 533. NCrS 550? Chaves por-ta das Neves, 22, ap. 202, do

anear o ao. \i, c> ll., í qtes.,!  — —-—¦ ,i, _i _ ai,.
Cl arm. embut., coz., banh,, va-ALUGO 1 sala de frente a casal banh. ccz., varanda e dep. Alu-

randa. Chaves cl porteiro. Tratar sem filho, 1 mes depósito. Alu-jguel 350 OOP, contr. e .fiador. 
-

na Rua do Carmn. 27-A. Tel.:'cjcl 140 000, Barão de ltapnaip2;Ver no local das 13 as 17 ho-

32-1774, CRECI 283. í.° 90 - D. Marlene, Iras. Tratar tel. 52-9721.
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TIJUCA — Alugo apartamento MARACANA — Rua Felipo Camn*|AlUGUEl — Fiadcr, precisa, não
502 da Run São Francisco Xavier, rão, 47, aluga-se bons quartosjporca tempo, c* mo lhe res, só
352, d« 3 q., sal», corinha o ga. o grande sais i
ragem, lem dependência empre» de respeito. V'

gada,. Ver local e Iratar 49-3615. ÓTIMO apartamento do 2 
"saias"

TIJUCA - Alugamos, na R. Cen- 2 ciuartos e dep., «luga-se ò Rua
de dc Bonfim, 90, ap. 701 com
hall, sala, 3 qts., banh., coz.,
depend. empreg., área c jtanque,

c>ir-al ou pesson
r tel. 54-3788.

Marechal Jofírc, 139, ap. 303
Traiar 260152.

Choves pnrtniro. tratar CIVIA
Trav. Ouvidor, 17, 4.° andar
Tel._JJ2-8166.
TIJUCA - KAIC'aluga na Ruã
Cam.iragibe n.° 9 o ap. 218 com
ll.-qto. eenj., bsnh. e kitch. —
Chaves cj porteiro. Tratar na Rua
do Carmo 27-A. Tel.i 32-1774
CRECI 283.
TIJUCA — Aluga-so ótima casa
na R. Carvalho Alvim, 231, cj
6, cj sala, 2 qu.irtos, cor. bn-
nheiro, varanda. Chaves na casa
1. Iratar: Predial Polermo. Rua
Senador Dantas, 117, s. 905. Ie-
lefone 52-4325. Creci 455.
TIJUCA — Aluga-se casa 3 da
K. Maria Amália, 5*1*1, cj sala,
3 quartes, copa, cozinha, banh,
ÁTP.a grande, banh. empreg. Tra
tar Predial Palcrmo. R. Sen.id-r
Dantas, 117, ll 905. T. 52-4325
Creci 455.
TIJUCA — Ap. terreo, prédio
3 andares, 3 quartos, 2 áreas,
sala, cozinha e banheiro amplo.
— R. Gen. Espírito Santa Car
doso, A00, ap, ap. 102 — Alugue
NCrí 400,00. Ve|a hoje dai 13
às_15h.

TIJUCA — Quarto, aluga-se a ca-

QUARTO — Alugs-sc na R. Dou.
tor Garnier, 179 — Ir.itar na R.
Senador Muníz freire, 32 — V.
Isabel, ou p/ tel. 52-4442 tl
Sr. Adérlto.
RUA SILVA TELES, 30-A - Alu-
ga-ie np. gr. saleta, sala, 2 qunr-
tm, dep. emp,, depósito. Ver c/
Antônio.
TERRENO c/ barraco, alugo pe-
queno, 70,CO, Frente de rua, para
qualquer fim comercial. — Vila
Isabel. Tel. 58-3264.

Rua lucídio Lago, 91 — 402. Tel.
49-2373 - Méier. /
BONS FIADORES - Ofofoso pari
aluguéis em lòda m Ctiannbnra.

IR. Alcindo Guanabara, 24, s| 702
|. Cinelandia. ToL_42-2667. _
BENTO RIBEIRO - Aluga-se ca^
%a pequena, Rua Pacheco da Ro-
cha, 446, fundes. Tratar Bonsu-
cesso. Francisca Haiden, 134, 

'ap.

201.

OLINDA - Alugo ap. qt., i|„
ccz., banh. Al. 100. Frente es-
tação. Av. Sen. Salgado Filho,
l/i - sobrado.

banheiro c orca, cemedos gran-
_ des, na Rua Washington de Aze-

OSVALDO CRUZ - Áluga-se ca- vedo n.° 114, transversal a Darke

HIGIENOPOLIS - Aluga-se ap.iPILAPES - Av. João Ribeiro, 91
de ciuarto, sala, copa, cozinha, - Aluga-se snla nova c! banh. cj

na Rua Pereira de Figueiredo,
523, com dois quartos, sala, co-
zlnha e dependências. Tratar na
Rua Jcào Vicente, 539.
PI EDADE - 

~R

Meio — Aiuga-se confortável
sidencia: 3 quartos, laia, salão
copa, cozinha, dependências em

35 rn? pl fins comerciai». Tratar
na loja c| Sr. Alvnro ou Jcsé.

de Matos. Final de ônibus Tira- 
»°C»A. "™A - Aiugy

dente-Higlonópolls - Preço Cr$ ?'.'; d^J »•¦ ' "¦ •»<¦¦ ~ Ruí "'
190 000 com fiador. ,b'" ,9.4 

<">
¦ Leopoldo.

_ HIGIENOPOLIS - Aluga-se ap "

Clarlmundo dêlí?1"'. 2 ?_u.»r,cl- paragem - Ru

SAENS PENA - Aluga-se ótima .CAXAAABU - Aluga-se ap. mobl.
jsnla 

comercial, neva cem sinta-1 liaria c| geladeira, chuveiro c!ó-
ko, banheiro na Rua Ccndc- dei tricô e piscina. Ed. Ely. Telef&n»" saio t09 - Chaves 42-8906.

201. Tc!.: 48-8293,1
Âíüga-ss a Rua Âoüa GarèalâEwuK ^SW^^^-is:

32-3929 • 22-2215. [ate 31-3 - 120 mil - Tr. D. Ai.

Magda, 170, ap. 102 - Traiar
mesma Rua n.° 130, ap. 201.
RAMOS - Alug.vse.' Rua João
Romarir, 366, ap. 102, hall, sala

(COPACABANA)

Apartamento de alto luxo, com 360 metros !c5!)

lf
VICENTE DE CARVALHO - P.ua
Cambucl do Valn, 209 — Alu-
çani-se npt, novos, saietí, zfi\ò,
2 quartos, ecoa, Cdz., grande j ---¦-
área. Pedem ser visilad-s. Ad-Ç^aradOS, Completamente moblllado, aparelho JSALA - Aluga-se

SAIA E IOJA PARA"ESCRÍTbRÍCÍl"'^°- r„,'°''-2!l9?6''¦- Aiujo a partir de 60 mil, Cen-'CAB? n'° ~ Qulnrenij o semi-
Olaria. Trav. Etelvina ?-F na ^fln,°' Aluga-se cas* moder*

Uranos ' 
' 

\no- ó.'.!i.n Iccnlização. leíeíonai
¦ ~'25-0063.

para escr.

BENTO RIBEIRO - Alug.
apartamentos na Rua P

. .. .- « *. -. » »*« *** v,e-.l '82 — Aceita-se desce,
UNS - BOCA DO MATO| folha só está no prídio

duas da tarde
APARTAMENTO DE LUXO com 4'
quartos, todos de frente, fim
da condução, com garagem, no-

BANGU - AÍuaiTi- 
"n~ 

in" 406 PreB0da, iardim e quintal. NCrS
r§Ua «r^dív^»^,^^"^^,' Lq'no ^^^^r^L^;!^-^ó;^'^!c: SWÍÍ™ *™ naei.aaa. e telefone, composto de living Fredcri„ Méier, ,»,-. ó02; 

-j-i-,-¦ 
d-IiVíiSV. ioyyA~Io. 54, cen, s.-a, 2 quartos e ^-^mo^aS l Scnl Pres Varo". 290 Te'e- ?-' T5'^2-'314' ,de 60m2 sala <-e |Cntar, 4 quertes, 2 banheiros "3 lcoi com ° <-'":i"> ' »ra-quente, piscina etc, recebe h6s-

KfüST.ÍÍríite.f "r'£Uade - Ua se um ,p. c| *»" ^^- \ 1^^ ~ ^«^'Si^H8'8' 2 c^os dQ empregadas c/ dependên-k %!£¦ 
noí2° !Cel°" " íl?,1 dími«n'5i 

'í

fe'-Vat V^^Al^^^^^ Te,ef0"ecias, grande cozinha, ar condicionado centralJ^7~^_ ..« > ^.- ™«.

Ver na Rua Ernestina n. 12
com o vigia - Tratar 38-4299 e
32-1921 - Aluriuel de Crí ..
240 000.
ÀLUGA-SE 

"Rua 
Condelsa Bel"

mente, 176, np. 104. fte., sala,
2 qls. dep. Chav. ap. 201. D.
Rosa. Trai. IGAD. T. Clon, 72.
Telefone 23-1915. Creci 183,
LINS DE VASCONCELOS - KAIC
alutja nn Rua Erneslína n.° 79,
o ap. 302 c| 2 sis. cenis., 3 qls.,
Cfl'sal, p. Inv. e coz., 85 mil, am-'c:z., banh., dep. ccmpl. empreg

biente familiar. Rua do Bispo,
210. das 12 às 17 horas.
TIJUCA - Aluga-se o ap. 202
da Rua Santa Carolina, 9 cj ),
com sala, 2 quartos, banheiro,
corinha, quarlo e banheiro de
empregada e área com tanque.
Ver no local, das 15 às 17 horas.
Trntar na Tríiv. do Pa$o, 23, gr.
1112 (AtrÃs da Igreja São José).
TIJUCA — Atuga-so uma sala de
frente para residência ou comer-
tio a pessoa ds rospsilo. Av.
Paulo de Frontim, 176.
TIJUCA - 

~Aluga.se 
o ap. 401~

de írente, F Rua Aristides lobo,
85, com 2 quarlos, sala, coz.,
banh. Chavei no ap. 201. — Tra-
lar à Rua da Alfândega, 338-A —
l.o andar. lei. 23-9805 .

área ci tanque. Chaves ci por
teiro. Tratar n.i Rua do Carmo,
27-A. Tel.: 32-1774. CRECI 283.

LINS — Aluga-se ca-a de dois
pavtos., c| sinteco, 3 qts., sn-
Ia, dep., qaragem e iardim —
Rua Aquidabã n. 1 103. Ver de
9 às 17 horas. Tel. 28-3944 -
OCASIÃO.

JACAREPAGUÁ
ALUGO próx. Lgo. Taquara, óti-
mo ap. Ver Rua Ma.iendi, 579.
Chaves no 101. Traiar padaria
Lgo. Camnínho^ Tel. M.H. 765._

ALÜGA-SÉ casa modesta c| quar-
lo, sola, cozinha c banheiro. Cr$
70 000. Ver Rua André Rocha,
2 354. Tratar te I. 52-1371.
ALUGA-SE ótimo apartamento
com lodo conforto, quarto de
empregada e garagem. Trotar na
Rua Ituverava, 960 - Largo da
Freguesia — Jacarepaguá.

TIJUCA - Alugo o ep. 101, da
Rua dos Arautos, 82. Chaves no
102-A - Casa é. Tratar R. Bor-
nardino de Melo, 1 933, sala 401
— N. Iguaçu. Somente aos dc-
minfini, das 8 às 12hs. — An-ICAMPINHO — Casa nova, qt., >.,
íònio. _ cor., banh. o Ãrea à R. Anália
TIJUCA - Alugo átimo cp. 306. Franco, 460. P. 1Ó0C00, desc.
R. Aguiar, 55, de 2 qls., sa!a,iem f. deposita ou fiaoor.
cor., banh., área, qt. emprega-
da, garagem. Inf. 43-7991 e ..
43-9342.
TIJUCA - R. S. Francisco Xa-
vier, 352, ep. 503. alugo e/ 3
qls., 2 sis., dependências e gara-
gem. Ver com porteiro e tratar
COPEL - CIA. PREDIAL PENA-
FIEL - Av. Franklin Roosevelt,
23, %l 607. Tel. 32-6454.

CAÍ.A — Sala, 2 qtr., banh., cor.,
ôr:'bus i poria, muita agua, luz.

lóÜOuO. Estr. Bandeirsntc: n.c
11079 - Km 11.

TUUCA Aluçia-se apartamento
de 2 quartes, sala, grande cozi-
nha e dependências para empre-
gada, 290,00 na Rua Uruguai,

IACAREPAGUA - Alugamos õp.
c/, 1 qto. I sala, coz., banh.,
orea de frente, na Rua Cândido
Benicio, 1684, pp, -404. Cnaves
ç/ porteiro e tratar Imobiliária
Sagres Ltda,, Largo <lz Carioca
n.° 5, s/ 401-2. 42-0072.

530 ap. 403, fiador idôneo. V^riSOl cl 2 ats.

JACAREPAGUÁ - Aluga-se na R.
Retiro des Artistas, 352, o ap.

com Sr, Narciso (zelídor). Tratar
na Travessa do Ouvidor, 2 loj.i
Sr. Isaac,

dep. Chaves

TIJUCA — Aluga-se ótimo con-
Jugado de frente, pl comércio, na
esq. de Pça. Saenz Pena. — R. í
Conde Bcnfim, 377, ap. 7G4 — área c

CENTRAL

Chaves na CIPA SIA. Rua México,
41, s|loja. 22-8441 e 22-8155.
TIJUCA - KAIC aluga nf Rua
Eng. Ernani Cctrím n.° 155, o
ep. 202, de frente, C [sl., 3 qts.,
coz., banh., dop. compl. empreg., ALUGA-SE apartamento cl 2 quar
Área c| tanque e vg. na garagem, tes e sala, em edifício pequeno.
Chaves ci porteiro. Tratar na R.IConlralo cí liader. Ver à Avenida
do Carn-.o, 27-A. Tel.: 32-1774. Suburbana, 9 836, das Bh às lóh,

lodo e Iratar na Adm. flu
nensr S.A. nn Run do Rosário,
129. Tel.: 52-8281.
JACAREPAGUÁ -Alugo 

'-"fan-

que R. Álvaro Mbério, 7S, ap.
20*1, c] sl., qto., ce?., banh, cemp.

tanque. NCri 130.00 mais
taxai e cond. R. leóf. Otcni, 123
s| 201 - 43-2750 - Creci 727.

CRECI 283.
TIJUCA'"-"" KAIC aluga na Rua
Mariz g Barros n.° 1 021 o ap,
103, cj lelefone, sl., qto. sep.,
cj arm. embut., banh., cor.., área
cj tanque. Chaves no
Tratar na Rua do Carmo 27-A.
Tel.: 32-1774. CRECI 263.

ALUGO 2 casas modestas 50 e 60
mil - Rua Minas Gerais, 450, 2
neset depósito — Mesquita —
Trazer últ. recibo.
ALUGUÉIS? — Arrnniamo* casas,
aps., lojas 0 fomneemo» ai me*

.,,..,. , lhem» findores d» GoanabomTUUCA — Alugamos a casa nt}'Rua do
Ru» Maria Amélia, 106, c/ 2 sa-1

apartamento n.° 202.

quarlos, 2 banheiros, co-
2inha e dependências — Chaves
ns Rus Maria Amália, 112 —
Tratar na PREDIl IMÓVEIS LTDA.
- Rua México, 119 - 16." an-
dar, grupo 1 603/6.

TIJUCA — Alugamos a casa na
Rua Maria Amália, 98, c/ 2 ta-
Ios, 3 quartos, 2 banheiras, co-
zinha a dependências. Chaves na
Rua Maria Amália, 112 - Tf%!ar
na PREDIl. IMÓVEIS LTDA. -
Rua México, 119 - 16.° andar,
grupo 1 603/6,
TIJUCA - Ap. ftòvõ~õiioTis7_2
qts., sl. ele, dep. empr., gara-
nem, sinteco. Aluguel 2S0 rnil.
Tcl.: 38-7487.
TIJUCA -- Alugo apartamento

Resende, 39, ola 1 103.
ALUGA-SE còss com sa!a, quar-
lo, coz. com todo conforto, 130
mil. Fiador idôneo. Trí.í.ir no lo-
cat. Rua Sousa Burros, .678, ca-
sa n. 7.
ALUGA-SE bea cam com 3 quar-
tos e dependências, jardim, en-
trnda para c?sa, ciiferna e bom-
ba, chuveiro elétrico. Aluguel
210,00 cent taxas, Rua Pacheco
de Oliveira, 69. Chaves co lado
Sulacape, 45-9332, M»*jel Ca:-
par.
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ALUGO op. dn 2 qts., garagemLocalizado entre Eng. Novo
Grajau - Tel. 29.2042 das

13 às J4 horas, Sr. ÁUREO.
ALUGA-SE cosa pequena com
quarto, sala, coilnha e banheiro

quartos,
ro, cozinha, ãrea e dependên-
cia de empregada. Aguiar, 55.
Chaves com zeTador — Cr$ ..
300 000.
USINA" DA TIJUCA - Alugn-se
o ap. 202 da Estrada Velha dr,
Tijuca, 38, com varanda envidra-
çsdfi, ampla snla, 2 quarlos, ba-
nheiro, cozinha e dependências
empregada. Aluguel NCrí
300,00 e taxas. Ver , somente
quinta e sexla-feíre, dst, 11 às
16 horas.

«ala, banhei- » casal. Preço MCr$ 100,00. Vei

ANDARAÍ - GRAJAÚ -
VILA ISABEL

a. tratar Rua Mário Carpenlrr n.°
418 - Abolição.
ALUGA.SE 1 vaca com movei)
r. moça t|j» trabalhe fora. Rua
da Abolição, 543 - Tcl. 49-5666
- NCr$ 40,00.
ALUGO grande C|t., entr. indep.

CASA — Aluga-se, na Rua Go
952, 2 qts., sala e dependên
cias, quintal — Favor apanhar
chaves na Rua João Barbalho, 268
- Sr. Manuel - NCrS 220,00.

am-s7"2 í-"L' I«"Ia. cor., banh. Ver no local. --! 
JAZ.tó%- 

Aiuç:a-7e"o ap. 402 com direito ò vsga de gcrEgem. Trat-ir na ICISA' !;.'"° 
l.0lJK™ry - 

y»-- ^'"

das 8|Tr«vuu Bltencaurt 29 - Ver OLARIA - Aluga-so a casa decai c-m o alídrr e Irstcr na «to, 17B, rrupo £07. Ch:v. p-rt.Jsa', desde NCr$ 12,00. Hctelno local. Tr. 52-3946. ,Rue Uranos n. 1103. com sala, 2 Av. Rio Branen 156, sl. 2 503. IJ«l- IGAB. 1. Ctcn', 72 - Tcl. Silva, iunto Parque dos Águas,
s Goiás, IQUARTOS - Aluoo p| 50, ôó.i^artcs, cc:., bnnh. Chnves no|To'efcne 22-6140. _^ 123-1915 - CRECI 18''. Ic^cvisSo, reercoçõo infantil, os-
ipendên- 70, BO e 90. Eslõo pintados e "• I 181. - Tratar Run da AJtân-j VAZTOBÒ - Alunc casa: 2 cts.J LOJAS - salões - Para comer- CENTRO - KAIC alu-a Pun S?o|SAL'S - Âlccam-se - s'." J.-.S-:l!acicnamrni:. Ccnduçjo dcmicl.

DEODORO - KAIC aluga na R.
Tornando Lobo n.o 85 casa n.°
2, c\ sl., 2 qtes., cor., banh.,
área ci Ianque, quintal. Chaves
na casa 85. Tratar na Rua do
Cnrmo 27.A. Tel.: 32-1774. -
CRECI 203.
ENCANTADO _ Rua Pedro Do-
mingues, 40 — Alugam-se aps.
c| snla, \, 2 e 3 quarlos, banh.,
C3Z. e área a partir de Cr$ ..
130 000. Chave; cem 7clador. -
Administradora Nacional — Av.
Prcs. Anlônio Carlos, 615, 2."
pav._Tel.':_42-1314. _
ENGENHO 

"DE 
DENTRO -- AlugS

ap. sl., 2 qts., dep. comp. emp.
Rua Adolfo Bergamini, 372Í404.
Chaves cl zelador. Tratar CIVIA
- Te'. 52-8166.
ENGENHO NOVO 

~ZZ~KMC 
aluga

na Rua Álvaro n.o 31, cara c|
3 salões, jardim inverno, quintal,
2 sls„ 4 ritos., COpa.COjir 2 ba-
nheiros sociais, 2 varandas, dep.
compl. empreg,, área c| Ianque,
garagem. Chaves no local. —
Aceitamos oferta. Tratar na Rua
do Carmo 27-A. Tel.: 32-1774.
CRECI 283.
ENGENHO NOVO - Alugo casa"
c| 3 qts., 2 salas. R. Manuel Mi-
randa, 288. Chaves no local, das
8 às 17 horas. Tel. 42-4546, Sr.
Paulo.
ENGENHO DE DENTRO - Aluga-
si Rua Pernambuco, 1 039, ap.
302, <te, sala, 2 qts., dep. Chav.
oort. Trat. IGAB. T. Otoni, 72 -
23-1915 - CRECI 183.

ROCHA — Ãlugam-se quartos, *
J05 mil — Direito a lavar e co*
zinhar — Rua Henrique Dias n.
31, com _D. Carmem.
SAMPAIO — Alugo caias novas,
fachadas pedras, si. cj sancas, 2
e 3 ats., bnnh. comp, cj box.,
coz. cj arm., tenq. azuwj,, área
cj carâm. e ij candom. Fiador
- R. Paim Pampiona, 220, c! 1 e
n_-_ Chaves cj 1_.__
SÃO FRANCISCO" XAVIER « A^
alg. c/ 2 qts., sl., coz., banh.,
área, ótimo local. Ruo Ana Neri,
750 206, c/ zelador - 180 mil.
TODOS* OS SANTOS - Aluga-so
ap. ci sal-, quarlo separados, co-
zinha, banheiro completo, área.
Rua Major Mascarenhas, 35, to.
104 - NCrí 150,00. Fiadcr.

ENGENHO NOVO - AliTga-s» um
apt. do s., 2 tils., dep. do em-
orogada, prédio novo — Ver na
Ru» Visconde llebaian,., 121 —
Sr. Pedro.
ESTAÇÃO RIACHUELO - Aluga-
mos ap. 2 qts., sala, coz., banh.,
deps. garaoem, na Rus Mal. Bi-
lencourt, 213. fds., ap. 303. Ver
no local. CrS 250 mil e trntar
tel. 42-0072.
ESTAÇÃO DO ROCHA - Áíugã-
ie um grande sobrado com 3
tiuarlcs, sala, etc. Ver na Rua
Grnvataf 60, -fim dà Rua Dr.
Garnier,
ENG EN H 0~¥ÕVÔ~^~Tíü,é~ZZ
Alug. ótimos aps. novos, conlro
de terreno, bem localizados, ga-
ragem. Ctdetc Polônia, 514. Cha.
ves — Sr. Antônio - 31-0957.
ENCANTADO - Ãluga-sé 

"iipãr'-

lamento com 2 quartos, 1 sala,
dependências e sinteco. Ver e
traiar na Rua Goiás, 264 dat B
as 11.
FIADOR - Fcrnecemo» inecusá*
vel. Informaçõoi a qunlquor
hora. Solução imediata. Tolefo*
no 49-5547._
FIADOR - Part casas, aparta-
mento, • lajas irrecusáveis. T«-
mrs proprietário • ccmercianlo.
Sclução rápid* em 24 h^ras. —
Av. 13 d» Maio, n.» 47, sala

Í03 - Tel. 42-9957.
FIADOR - Aluguel imóvcisT Ca-
sas, aps., lojas, proprietário, é
comerciante, rredenciado por ban-
co 0 comercio. Solução n* hora.
Av. Rio Branco, 185, s/ 604. Ed.
Marquês de Herval.
JACARÉ - CaT37~S»ra7"2-qrsT7"ê
dops. R. Baronesa do Enq. Nó-
vo, 1Ó9. Ver de manhã. 240 000
t> taxas. Tel. 23-5738.
JACARÉ — Aluga-se amplo ap,
da frente/ todo pintado c cj sin-
teco, 2 qts., sala, ccz., banh.,

áreas. Rua Dais de Maio, 753,
np. 201 — Chaves no local ou
na quitando. Tratar na Rua Mé-
xlco. 41, slloia. T»l. 22-3441 e
22-8155;
MEIER - Alugo aps. 2021402.
Rua Cônego Tcblas, 158 — 250,00
e taxas, entrar pi Rir* lopes da
Cruz - Porteiro. Tol.: 36-1873.
MEIER - Alugam-s»"-" Rua Tto.
Casta 117 - Fundo, - Aps. 306
« 104, c| sala, quorto • sal» 2
qts. « demais depend. Chaves
cj zoladcr. Tratar Lcwdet & Sons,
Pres. Vargas, 290. Tal.: 23.9525
CRECI 204.

70, 80 e 90. Eslõo pinlados
nceradc3. Rua Oito de Deze

bro n. 271, diariamente. Esta
rua começa na São Francisco Xa-
vier n. 650.
QUINTINO - Rua 21 dõ~ÃbrÍT,
26 -- A.'urio casa tioo ap. em
frenle à estação, cem 3 quartci,

salas, 2 banheiros, copa, cozi-

ccz., bnnh. Chnves no|To'efcne 22-6J40
Tratar Run da Alfün- VAZTOBÒ - Alugo casai 2 qts./ LOJAS - salões

dega n. 338-A — 1.° and. Telefo-j sala, henh., ccz., e área. Rua Ali-cio ou indústria,
ne 23-9805. ! ce de Freitas n. 73. Tel.: 58-7707 rvlja Tenente Pimentel n

915
Para comer. CENTRO-^ KAIC alura Hun SEÕI?.AL5.S

Alugam-so naJcté n.o 46, sl. 401, frente, scm-l"6."'1'

nha com sinteco e armnrio em- leopoldlna Rego, 372. sl., 2 qts..butido com cisterna e entrada pd- ccz., banh., área. Chaves c| IV
Tratar R. México. 41 i 1 203

OLARIA - Alugo c| IX R. leo-Ir N?,$ '20'00'

poldina Rego. 372, sl., 2 qls. VAZ IOBO - Alugo apartamen-
ccz., banh., área, varanda. Cha-. ío grande cem entrada de srr
ves no local. Inf. México. 41-1203 viço an lado da lgre;a. Rua Oli-- Te!s._22-69I7 c £2-6748. _ |veira Figueiredo n. 110-F.
OLARIA 

"-"Alugo 
c| IX

ra automóvel.
RUA CAROLINA MACHADO n.»
834, ap. 202 — Alugo sala, qto.,
coz., banh., irea, Alucjuel 140 000
— Ver heje das 8 às 12 horas -
Madureira.
ROCHA — Alcga-sê na Rua Frei
Pinto, 50, resid. (fte.) cj 2 salas
2 qtes., dep. Chav. fecal, de 13
às 17 h. Tratar IGAB. T. Otoni
72. 23-1915. Creci 103.

IODOS OS SANTOS - Alugamos
na Rua Adriano, 101, casa 12, cj
2 salas, 2 qts., banh. em cór,
coz., depend. empreg. e quin-
tal. Chaves na casa 10 — Tra-
lnr CIVIA - Trav. Ouvidor, 17,
4.» and. Tel. 52-BI66.

LEOPOLDiNA
ALUGO ap. qto., sala, coz., ba-
nheiro e um ccnjuqado, ambos
c| área e tanque, Rua Felisbeio
Freire, 135, Ramos.
APARTAMENTOS ótimos. Aluga-se
Rua Washington de Azevedo,
I10J112 - Higienopolis — Ver
das 9 às T2 horas no loc#(.
ALUGUEL" FIAÒOR~õmT~iiTé".
vols - Irrecusável _ Fcrnejo -jPRAÇA DO CARMO
Preja Tiradentes n.° 9, sala 802.qaurlo com banheiro
— junto ao Cinema Sâo José.

leis. 42-Ó7-I8 t 22-6917 - CRE-
Cl 643.

ILHAS
GOVERNADOR-"

40 -it
do Ou-!-Olaria. Trrlar na Trav.

vidor_n;_32_—_2.e_andar_
LOJA — tijuca. Aluga-so cu ven-
c'e-se cem mrradia. Rua Pereira
de Siqueira, 71, ao Ifidn do Teu-
rinq Clube. Tel. 54 37C3.
MADUREIRA - Loia - Possa-sa
uma. rrande, contrata nâ-'o. Est,
do Portela, 165-C.

S. lei
mm i=!:s pzm escri-

ra, ótimo escritório. Teiefrni-1 ,ol7 ru ccnsullório - Run r.a-
Tratar lei.: 37-4966. CPECI 233.' IU">! Trancisto da Rss.i, V.A -

] Conírr.

ALUGA-SE ao. 2 quartes gran-
des, s., ccz., banh. Perto da praia,
ótimo local. Rua Copancma, .4/0 V—PZ'11--
Tauá, Ilha do Gcvernsdo,
Dinis Valois cu Morcado.

OLARIA — Aluga-se ap. de fren
te, 3.° andar, sobre piletis. Oni
bus na porta, Olaria—Copacaba
na, Ru.í Angélica Mota. Tratar R
Dr. Alfredo Barcelcs, 187. Tel.
30-1193. O ao. consta de saleta! ALUGA-SE Estrcda do Cacuia,
entrada, varanda, 3 qts., 1 íl., 634, an. 201, fte. c| sala, 2 cts.
2 brinheircs, sendo um sccial e dep. Ch3v. n. 624. Trct. IGAB.
dependências. Aluguel 2B0 pcrjT. Ot.-ni, 72, 23-1915. Creci IH3
més, podendo guardar um auto-jILHA DO GOVERNADOR — Alu-
t^ãyel. Iça-se. Jardim Guanabara, ótima
OLARIA — AÍuga-se um quarto casa R. Dcsembar-adcr Martinho
com hall, banheiro, sito á Rua 2'. cl hall, 2 salas. 3 quartss,
Angélica Mota. Iratar Rua Dr. coz., banh. dep. comp. do cm-
Alfredo Barcelos, 187. Tcl.: ... preceda, terraço e quintal. Ver
30-1193. Aluguel mensal 80. Só í° J«»': Tr!'ar Predial Palcrmo
serve para uma pessoa. Ônibus
na porta Olaria—Copacabana.

ME! ER — Lcja e sobrado (grín-
de:} passo crntreio 5 anes dire-
to nome comprador, alugue!, tu-'p a çtpi r\
do 250 mil. Tel. 58-0266 - Ac. iS-Ma ICLU

CINELANL1IA - Aluga-se saa dc
fronto e/ telef ene, mental ]ZQ
mil — Tratar na Av. 13 de Maio
n.° 47, gr. 403 - 22-6730.
CENTRO — Aluga-se para comer-
cio sala 1 «116, frente. Av. Prc-
sidente Vargas, 593. Chaves c/
Sr. Jullo e tratar na Administra-
ção Fluminense S/A., na R. do
Rosário, 139 - Tel. 52-8281.

cvi3:":o, reerc^çjo infantil,
acicnamrni:. Ccndu;;Jo demicf*

Üo n demícilio, pagamento ô-
parle: 56-1254, 3:-9498. Srta.

ALUGO -
_._. _ |Av. Churchill, 129, cenj.

Sr. PASSA-SE c-ntrato de uma lcV_l lAn ™0 « ^1 l„Uí -.
|na Rua Te-lônii dc Brito 264-B |CI 'UU m^' e cl telefone.
Olaria. Traiar te!.: <3-9:C6. '|Ver 

local COm porteiro

OLARIA — Aluga-se ap. no 2.°
Bloco — Primeiro andnr, de fren-
te. Ônibus Olaria-Copacabana
na perta. Rua Angélica Meta. —
Tratar Rua Or. Alfredo Barcelos,
187. Tel.: 30-1193, o ap. tem 2
qts., 1 sl. etc. Aluguel mensal
160.
OLARIA — Álufio apartamento
na Rua Juvenal Galeno, 21, ap.
301, frente, 2 qtoi., sl. coí.,
banheiro ccmpleto, Ares envi-
draçada, qto. de empregada,
Chaves no local. Ver hoje, das
14_as 17.
OLARIA — Aluga-se ap. c) 2 q.,
saln dupla, acabamento luxo,
3Íntcco, armários embutidos. Rua
Antônio Rego, 19, ap. 301. Cha-
ves com D. Gizelda, no ap. 201.
OLARIA — Alugam-se aps. In.
locação, 2 quartes « dependên-
cias, piso c| sinteco. Rua Go-
menscro, 337.

ESCRITÓRIOS E
CONSULTÓRIOS

CEUTRO

Lima.

ZONA RURAL
ÍAO ICURENÇO - Alugo casas
mebiliadas. Tel. 34-1533.

GalpãoC. GRANDE - SANTA
CRUZ - SEPZTIEA |
CAMPO GRANDE - Aluga-re! Transpassa-:e conlrato dn 5

C-tí; 
"l'Z'y°' 

,"'.Dcm!nS,s y^f.z. aluguel de NCrS 341,25Cruto, 4Í-A, c/ 4 ap. 101, . , ,
rala. 2 cts., cor., banh Chaves 0m lclcíon,;' "' « totr3,i. Rua
R. Cel. Agostinho, U3.Á. ' ;-!o.:o Ricardo, 39 — Cancela ~
SEPETIBA - Semana Senta cu São Cristóvão.
temporada, alura-se Prr/.â Dcna
Luiza, casa mtbíliada, erm 2 c tr.. I
rala cr;. Tratar Sr. Paulo, ícle^ 

"""'

frnn 22-0037.

DEMTISTA — Aluga-se crnsuTó-
rio nuderno na Av. Rio Eranco,
te'cfcne 42-5020.
ESCRITÓRIO - Ed. Marqüêr^õ
Kcrval — Aluga-se escrivaninha
com te!cfcne, climo escritório.
Av. Rio Branco, 105, s/ 206, lei.

132-9242.
ALUGO sa'a do frente, escritório

- . ,,-t nr-.r- ,cu «cmúrcio. Senh:r dos Passas.

lei 52-4325 Creci' 455' 
S' ' "4' T""r "" Pir" "' lo''- (EDIFÍCIO AVENIDA 

""CENTRAL--

¦—'- —'--'¦— A(,,.A I Alugo mesa em escrit. rnedem
ILHA DO GOVERNADOR - Alu- ALUGO pavimento COm instalado, ambiente tranqüilo
go ótimo ap. 2 qts., sala e ds. _nãn n prp,;,-|nn,B 3 tels., secretária e boy. Tratamais dependências. Estrade da luw my frpuinpntp „ .. . . 
Porteira, 401. Chaves

D3VERSOS
ALUGAM-SE rm Caíambu, casa:
o apertamenta mebiliado e ce.a-
''eira, a Iret.ir Rio. 32-S10Í -
R. 6 - V/aidlr.

hicitca
i Aluga-íe no Ccnlro Comer-
:i;l '.'a Penha. Rua dos Ro-
meiros, 106 — Tcl. 30-1759 -
Walter.

m2. Presidenle % í?.is'ú,s^.' 22-3107.

ENSINO C ARTES
COLÉGIOS E CURSOS [PRECISA-SE do prefa. prlm. 4.1.

200,00. Tratar Sr. Vieira^Seffi V°r9aS PrÓXÍmO RÍO ESCRÍTÚR.O - CENTRO - G^jÃPREHÕrrdirigir em 
"Vrlk,-'ído ' 

99b" V?™d. Tanha""^dos Passos, 231, 43-2096, ônibus BranCO, 42-7630 - Fer-J° 
3| 'hll! ''.W0 ""f^'-"' °=rdini- *r-»^° a domicílio. -Idepóis das 2 hera, 'n." 326. , l?m. .'"T1""' '••«fon» «xtensao. Preparo documentes • não ccbroVcn-. t j 

"'"•-.... 
.--

ILHA DQ GOVFRNADriP X"t7Tlr)anC,°- nsta.acao p| 3 aparelhos, ar ra.;taxa de inscrição. Trstar 57-7845 P"''5E 
T 

ü",s P^'5"0.'-"|L,-|« uu ouvtKNAUUH - Alu-I |fngorado, banheiro inlernr-. Alu-i _ Maurício :;..man,„ registrada na R. ri-
guel, 400 e luvas. Trater 22-8723.1go ap. pequeno, c| geladeira, íel

e fogAo. R, Combamba 1 201 -
Traiar _49-0fl35.

ESTADO DO RIO

PENHA — AIuga-3e ap. 2 quar-l
íos, sala, dep. em cor Cr$ ....
250 000 chaves Av. Brás de Pina,
274, após 10 h. I

ALUGUEIS - Casas, aps. e
jas. Forneço fiador idôneo
recusavel. Rua Uranos, 1410
fundos — Olaria.
ALUGA-SE casa, 2 quarto!, sala
o cozinha, czn, entrada para cnr-
ro e cutra de sala « quarto. Rua
Delfins Enis, 413 - Circular da
Penha.
ALUGAM-SE aparlamenlos, no Av
Merili, 2 450 - Vila da Penha.
Largo do Bicão.
ALUGO um quarto para casãTqüã
trabalha fará ou senhor ou se-
nhora, em casa do casal. Rua do
Cajâ, 1 396 - Penha.
ALUGA-SE 1 apartamento 

"tipo

tàiti. Sala, 2 qu/irtos, coz., mais
dependências. Rua Armando de
Gcdoi n. óO. _
ALUGAM-SE aps. e casas a 

"pa7

tir de NCri 100, 150. 100, 200,
250 e 300. De Caxias ao Le-
blon. (Um nic-s depósito), Tratar
Lg. ôao Francisco, 26 tf 1 119.
23-2232 - 33-4031 (CRECI 743).

Aluga-se
privativo,

ccniplctaTw-ntí; independente, cem
cu sem móveis. £m casa de famí-
lia Mineira. Ver R. Apia n.° 3,
aluguel CrS 70 000.

ALUGA-SE umõ caso de 3 quar
tos, sala, cozinha c banheiro.
Rua Ccmandanlo Coelho, 33 -
Cordovil.

MADUREIRA - Aluga-se casa de
quarto, sala, cozinha, banheiro •

L^RuaTdé taX"?B -Íir"- Ai"^ CíS ,0b °00 -""i5
Saguir R. MonMéier-CachambI

te Pascoal.
ALUGA-SE — Um ótimo aparta-
mento corn sinteco na Rua lia.
maraca, ó7, Cachambi-Méier, Ver
e trat. no local.

APARTAMENTO VAZIO - Alugo
ou vendo ns Rua Paula Brilo n.iCastro, 101
671, ap. 205-B, c| 2 qts., sala ALUGUEIvaranda * dep. cemp. de em-
p-egada _ 250 000 com taxas.
— Ver com o porteiro • tratar
pelo tel. 34-9460.
ANDARAI

ANCHIETA - Alugo ótirna casa
quarto, sais, cozinha, banheiro
área e quinlal .Rua Cardoso d;

Rua Leopoldo, 775,
«p, 201. Aluga-se com 2 quartosjioajB sj 1 109. lei.: 32-7655c tremais dependências, inclusive1

flAOOR pj <.isas,
aps. Náo há ^ rocusí, garantlmcs.
Proprielário idónoo, tom ótima
ficha bancária o comercial. Solu-
ção na hçra c| riocumenlacão
dispcsifÕo, Av. Rio Branco,

ALUGA-SE ap. na Av. Amaro Ca-
Tra- McSnti, 923, c| sl., 3 qts., co

tanque Trata

completos para empregada. Cha-
ves na porUria em baixo.
tar Banco Borges, Rua 1.0 ,.,.. ,....¦ , .-¦
Marco, 4 e 6, perto da Praça 15. iApSA. Trav. Ouvidor, 32, 2,ü, de
AIUGA-SE qt„ co;„ Ind.'-" R. 

,2!,7,,!' Tel- 52-5007'
Verna MagaHides n. ]4, férrea. —
Saltar B. Bom Retiro, óóó, o/ co-
meca. 130 mil.
ALUGA-SE Preça Edmundo Réçjo,
12, ap. 204, sala. 2 qts., dep.
Chav. no açougue. Trat. IGAB.
T. Otoni, 72 - 23-1915 - CRECI
133.
ALUGA-SE Rua Vise. de Santa
Isabel, 131, ap. 204, sala, 2 qls.,
vaga garagem c dep. Chav. porl.
Trat. IGAB. T. Otoni, 72 - Tel.
23-1915 - CRECI 183.
ALUGÃ-SE R". Vise. 

"Santa 
IsãbíT,

131, ap. 40-1, sala, 2 qls., dep.
Chaves porl. Trat. IGAB. T. Oto-
ni, 72 - 23-1915 - CRECI 163.
BONS FIADORE5 - Oíerocõ pi.
ra aluqu4is «m toda i Guana-
bara. ft. Alcindo Giifinaba-,-». 24.
»l 702. Cinelandia. Tei. 42-2667.
CASA - 3 q., 2 s. Aluga-se ba-
raro, precisando obras. Falar Gon-
zaga Bastos, 280-A - V. Isabel.
EM AP. DE CASAL, na R. Pc-
trocechino, 5ó, íip. 102 — Alu-
ga*so saleta o quarlo com bo-
nheiro privativo a senhora ou
dois rapazes aue trabalhem fora:
100 mil. Inf. tel. 33-4558 - Vila
Isabel.
ÒRÀJAÜ - Alugo ap. K5~rTa
Rua Uruguai, 57, e/ 2 quartos,
sala, banh. dep. completas, MCr$
300,00 c taxas, iratar telefone
32-7323. CRECI 382.
GRAJAÚ — Aluga-se, ap. 402, na
R. Comendndor Marlinelt, 179, cl
tel., sinteco, arm. emb., 3 qts.,
sl., banh., coz., área c| tanq.,
depend. p| empreg. Ver no Io
cal chaves no ap. e tratar na
Predial Canadense Ltda. - Rua
A'vsro Alvim 21, gr. 1 206 8
Tel. 22-7808, das 9 às 17 horas,
çle 2.a a 6.a-feira.
GRAJAU - Rua Visconde dê
Santa Isabel, 559 ap. 104 - Sa-
Ia, quarto, banh., coz., varanda.
Chaves cl zelador. Administrado-
ra Nacional, Av. Prcs. Antônio
C-.rlrs, 61í, 2.° pav. Tel, ..
42-1314.

AOS INQUILINOS - Casas c
aos. da Z. Sul a Z. Norte a
partir de NCr!. 100, 150 180
260 c 300 _ Bom fiador ou 1
mis depósito. — Tratar Rua
Alcântara Machado, 36 sl 406
23-3042 - CRECI_743.
ALUGO ap. novo, U. bcaçõo,
2 q!sv tl., coz. ladrllhada, banh.
em còr, área de serv. e sinteco.
na Rua São Brás n. 322 ap. 203.
Chaves no ap. 201
ALUGO ind., 

"c^a"s^ 
aps. do Rochí

a Austin, Triagem a Caxias, 1
»_? Cl''- tle 50, 70, 90, 100 e 130
NCrS s/ fiador. R. lucídio lago,
IJiL-íZ. 4 ~ Méier, até 17 horas.
ALUGA-SE casa vila casal sem fi-
lhos. Crí 110 000. Quarto, sala,
çozinha.^_Des(tnatn nn\ jfilha Pu'
Jauaperi, 75. Cascadura.

GP.AJA0 - Alugamos ap. c| 2
«ts., sala, coz., baph. em c6r,
área, deps. empreg., na Rua
Caruaru, 615, ap. 302. Chaves
cl porteiro e tratar Imobiliária
Sagres Ltda., largo da Carioca,
n.° 5. sl 40j;2_:-_£j:nn7?
GRAJAÚ - Aluga-se, na Rua Mel-
ra de Vasconcelos, 31, casa gran-
pe para residência, comércio ouIndustria. Ver diariamente
r-no de 7 ás 16 horas.
GRAJAÚ _ AÍÍ
p' andar,

ALUGA-SE ótimo ap. tipo casa,
sala, 2 qts., dep. emp., bôa área
etc. NCr? 130. R. Francisco Fn
goso, 24 ap. 101, Encantado,
ALUGA-SE quarto grande, dirêT-
to lavar e cozinhar. Rua licinio
Cardoso. 277 - Estaca-. São Fran-
cinco Xavier — 38-802B, Silvio.
A"LUGA.SE quarto" a casal quetrabalhe fora ou senhoras em
casa de familia. Rua Caetano da
Silva, 287. Tel. 29-8633.
AIUGA-SE: Rua Maranhão, 157,
ap. 104, sola, 2 qls., dep. Chav.
local. Tratar IGAB. T. Otoni. 72

ALUGA-SE. Ruã" Meira, 7, sp.
^01, frente, sala, 2 qts. dep.
Chav. ap. 101. Trat. IGAB. T
Otoni, 72, 23-1915. Creci 183
ALUGO ciss, 2 quartos, sala e
dependências. Rua Dr. Padllha,
.ZZLr.J"?- út Dentro. Tratar tel.
49-04 52_ - D. lujta.
ALUGA-SE um quarto, cozinha e/
desconto em folha. Rua Perdioão
Malheiros n.o 141 - Estrada Por-
feia.
ALUGA-SE quarto a moca quetrabalhe fora. Rua Oliveira n. 7
Meier. Cr$ 80 000, 2 meses de-
pesito.
ALUGA-SE uma casa na Rua Ge-
neral Belford, 94 - Estação do
Rocha, lado da Rua Ana Néri
com 2 quartos, 2 salas, cozinha,
banheiro, com 2 entradas inde-
pendentes, cem iardim o área
Aluguel de CrS 250 000 t mais
a impostos. Tratar cem Salva-
dor Guedes. Av. Marechal Fio-

no ho- "cn°. 63, scb. Tel. 43-4641.

 ABOLIÇÃO - 
"Ãluga-sc" 

olima~ca".
?o ao. grande, 1 .*« com 2 quartos, sala. bsnhei-

» - rit rtín o n'V dcP' em" íf' c=zInila c aroa com tanque.
l'ê 

"., 
in? x ' UÍ Ç'mr-inas n. Ver na Rua Figueiredo Pimentel,

¦ÍL.!' 
""' fds' 9 *' '2 ho"»-l?'' ch3v" «a casa 3. Tratar noMARACANÃ - Aluga-se Ãv~"M"a ' 

"
racanã 301, «p. 202. tala .' qto

taxa» — Vsr na Estrada do Po
tela, 554, casa 6 — Traiar em
MELLO AFFONSO ENGENHARIA
LTDA., na Rua Constanca Barbe-
sa, 152, 8r. 401. Tels.:" 29-2095
o 49-3261- Chaves na </ 7. _
MÉIER - KAIC alugo na Rua D.
Claudlna n,° AA7t casa 8, cem
sl., 2 qtos., coz., banh., jardir
área c\ tanque. Chaves na ca
n.o 6, per favor. Tralnr na Rua
dn Carmo 27-A. Tel.: 32-1774.
CRECI 203.
MêlER — Aluga-se ótimo ap.
na R. Vaz Toledo, com var., sl.,
2 qís. e dep. emo. Aluguel —
NCrS 200,00, mais encargos. Cha-
ves na R. Miguel Fernandes, 626
ap. 10?. T.-atsr na R. Relação,
15 rom o Sr. Carvalho.
MADUREIRA - Alugam-se 2 aps.
p| casal. Bom preço. Rua Itaúba
n.o 233.
MEIER - Perto da Chave dc Ou-
ro. Rua Borja Róis, 3881201. -
Aluga-se c| 2 qls., sala, varan-
da, frenle t dernois deponden-
Cias. Chaves local. Tratar 42-4546
cem Paulo.
MARECHAL HERMES - Alugam-
se os aps. 204 c 304, Rua Sirici,
*-00, em -frente estação, sala,
quarto, dep. compl.' Ver no lo-
cal com o porteiro. Tratar tel.:
43-3782.
MÉIER - Alugamos, R
Lago, 217, ap. 301. Bloco 6, c/

ALUGA-SE ap. de ll, e 3 qua
tos, Cr$ 120 000, na Rua Conde
Pereir» Carneiro n." 560. Praça
Marco. Aurélio -_Penha.
ALUGA-SE casa, com um quarto, uma sala, 100 mil. Rua Petro-
lándia, 410 » Vi-ta Alegr», com
3 me sei da depósito.
ANCHIETA _ Aluga-se casa de
quarto, sal» e dependências, na
Rua Araújo Rezo, 51, começa na
Estrada do Encienho Novo. Alu
guel CrS 80 000. Condiçõei de
pósito. Tratar tel. 29-9469.
AlUGA-SS apartamento de dois
quartos, sala, cozinha e demais
dependências, bea área, frenle
de rua. Tratar à Avenida des De-
rnccráticcs, 435 — Higienópo-

ALUGA.SE Rua Piricumã, 90, fte
sala, 3 qts. dep. Chav. local, 9
li em diante. Trat. IGAB. Teofi
l?.-°'£ííÍ'_Z2'__^!92í_£ieiLJ83
ALÜGA-SE Rua Cie. Aristldes
Garnier, 116, ap. 201, fte. sala
2 qls. deo. Chav. loia B. Trai
IGAE. T. Oicni, 72. 23-1915. -
Creci 183.
ALUGA-SE7-RÜã~ÃíãrêchãT" Fcci\
329, Idos. sala. 2 qts, dep.
Chav. na caca da frente. Trat
IGAB. T. Otoni, 72, 23-1915. -
Creci 183.
ATENÇÃO - V. da Penha -
Alugo casa 2 qt. sal. coz. banh.
c/ quintal. Tol. 30-7706, Mau-
rilio.
ALUGA-SE uma casa, sala, quar.
to, cozinha, quintal ns Rua Del-
fina Enes, 480, Crí 130 000, fia-
dor c dono ou com desconto em
folha.
BONSUCESSO - Alugo res. com
3 quarlos, sala, 2 varandas, na
Rua Pacheco Jordão, 88. Aluguel
Ci$ 230. Traiar na Rua do Car-
mo, 27-A, loia. Tel. 32-1774. Ver
domingo das 9 às 11 horas.
BONSUCESSO - Aluga-se o ap.
310 na Rua Cardoso do Morais

¦.„,.,. ",¦" 218, 2 quartos, sala, cozinha,Lucuio,dependência». Chaves no ap. 2I1
sl., 2 qts., deps. empr. Chaves no
-?-¦—.2^_lral3r CIVIA. 52-8166.
MEIER" - E„, casa dc fa"iníTilT
aluga-se um quarlo para moça quetrabalhe fera. R. Magalhães Cou-
Í£i 2íi212-
MriER-«¦ Atogs.se unTquafto in-
dependente a rapaz que traba'hefará - Rua Maria Calmon, 58.
MéTÉR - Aluga-se qto. m7b. pa-ra moça ou Sra. em apartamento
familiar. Tel.i 49-0598, D. Dora.
MÉIER - Aluga-se sala, 2 qts.,banh., coz., dep. pl emor., área
Ci tanque e hall. Rua Rio Gran-
r?>„d,° S,U,I 63' aP' 303- Tralar
CIVIA;_Tel.L 52-8166.^
MEIER - Aluga-se ap. 302^"Sl7,
3 qts., coz., banh., garagem -
R. Miguel Fernandes, 675. Trat.
tel. 29-5152__-_NCrí 250,00.
MADUREIRA - Aluga-se ap.Tf
iv«2 ,q' R' Carolina Machado,
712. Tratar com Sr. Cancdo no
-5iL_^5.uiLf''C'^' 200,00.
MEIER - Alugamc:
Lago, 217, ap. 301

PEMHA - Aluoa-sa o ip. 101
da Av. N. S. da Penha n.» 392,
C| sala, 2 qts.f ccz., banheiro,
área privativa c! direito a guar-
da de um automóvel. Ver no lo-
cal o traiar na R. Assembléia 45.
8.0, sala 801. Tel.: 31-0921". -
Chaves no_ap._ 202.
OUARTO c/ cozinha, aluqa-ie
perto ds Estação. Crí 40 000. —
Ru» Sabauno, 311 — Bonsucesso.
RAMOS — Rua Leopoldina Rego,
236 ap. 403 - Frente, sala, 2
quartes, banh. em côr, coz.,
área serv. CrS 190 000. Chaves d
zelador. Administradora Nacional

Av. Presidenle Anlínio Car-
loi, 615, 2." pav. Tel. 42-l3J4._
VIÍTA ALEGRE - 

"Aluga-se 
ap.

novo, 2 qfs.f sala, dep. comple-
tas, incluiívfl garaoem. NCr$
200,00. Ver Rur. Válter Sedcr. 65

Tratar tel. 220262.

MANGARATIBA -
ANGRA DOS REIS
SEMANA SANTA NA SERRA -
Diária NCr$ 10. lugar cercado
de rios, sossegado e êimples —
Tel. 323156.

MANGARATIBA -
ANGRA DOS REIS
ALUGO qt., coz. Aluguel
40 000,00 adiantado, Rua Ama-
zonas, 216, Paulicea — Caxias —
Edson Barbcsâ Araujo.
ÓTIMO negócio em Murtqui —
Troca-se per Vclk* ou Rural, óti-
mo prédio eni final de constru-
ção c, ampla loia ei depósito e
ap. em cima, podendo construir
mais 2 andares. Próximo da
praia. Procurar Amazor no Car-
tóric.

LOJAS
CENTRO

AVENIDA RIO BRANCO, 185
Alugo *a!a frente, Edif. Marquês
Herval — 2 salas, corredor, ban.
completo e kit., 250 mil < taxas
- 37-7485.

APRENDA dirigir. Você dá
:u • sula. Vou „i punpFSCADi

comerciais, e| .ala,, banh social:dícümentoV" sem^Jbrar" InT-ll! ' À* ,."e kitch. Chaves c| zelador. -ITralar: 57.7845 Maurici- bém 'Aí--,™u--
Administradora Nacional. - Av.! ¦..„ . c- — , ,. -
Prcs. Antônio Carlos, 615 - 2,<- ^\M. 

— Inales, parr
pav. Tel. 42-1314. f'°-- '"Slís - Tel. 37-fle2.

EDIFÍCIO JACARAU - Rua doi carro
Senado, 320 np. 705 - Pars fins{domici!io n.

ESCRITÓRIO - CENTRO - Alu'-
ga-se Álvaro Alvim, 21, tl 1205
(fte.) Chav. port. Trat. IGAB. 1.
Otoni, 72 - 23-1915 - CRECI 183.
EDIFÍCIO BÜLlDÓG - Aluqam-
io grupe* de sa!as na Rua Saca-,
dura Cabral, 81. Tel.: 43-8944 -
GEOP.GINA.

M. Hermei.
iVIOL/.O E GUITARRA «m !0 «ü.
Ias, meteria

>y. O. 1. "Guitar.l«sls".
KM Ufen» 47-9904.

To.

AtUGA-SE salão próximo a Pt a-
ça Tiradenles. Tel. 36-1584.
ALUGA-SE vaga: em escritório. —
Vendedor pode ter Alvará. Rua
Senador Dantas, 117 sl 441.
ÁLUGA-SE ã~sôla 2 207, na Av.
13 de Maio, 47, fte. p/ fins co-
merciais. Chav. port. Trai. IGAB.
T. Otoni, 72 - 23-1915 - CRECI
183.
ADMINISTRAÇÃO FIDEX aluga 2
salas independentes cem kitch «'EDIFÍCIO AV. CENTRAL - Escri-..., ,,..,.
banheiro ccmpleto.de frente pa- tório mob. e/ tel., aluno mesa I S'a,. vè„dn «hiln . 

'„„, '|hs« marcada. 29 275° - Prof.
ra Av. Pte. Vírgas, no 583, Ia. ou parte. Traiar sala 1506. ^B J, íl « S7 K 2ní «beires.
Iccayo Infor Av- Copac. 709 EscRiTORIQ-^PasTo 

"conTatí 
- Pro^^a''°' 

"' ^ 2°' 
VIOLÃO - Ensinem minha ,i-

gr. 501 - Tel. 36-4002 - CRE- com móveis, telefone, miquines, fáTSA' oara eur.o r»ÍZÍrtrT~í7>.''"iim'". b="a nove, iê-lê-iê.
tapete, ar condicionado, cofre „„ ,0 

PV"S!'""àJ!'T 
%Jõ"lmé,rdo msderno. Tratar das IS

armário. Edifício luxo, Sr. Borges ,'TC!Ca!,mVl!i": 
"i™ 

T'T F5"" i> 22 heras, na Ru, Cto da
Tel. 42-3529. lei,... "/ 

s?,s,: T". 
T,ecdcr0 ™. Alencar, 14, 5.° andar com Prof,

Hélio

lomena Nunes n. 1160 — Ola-
ria - Oas 12 s 17 heras. _

leciona primário «j¦ies oin*síiij,. iam-
. Tel.: 38-8239.

úliT—z\ PROFESSORAS - Primarias. Pret
i cisa-ce urgente. Diurno e netur-

ADÍÃÍSSÃO AO GINASIAL - Ex-I™,1 Ül 
°'"' °r'V°lt,C C- ^ 

'

celentes resultados nes últimos!
ccncu.-ss-.. Participe de nosso exi- ... ...
lo em 1967. Curso S. O. N. - '.Í-' "' P«»9«fli«e V1DE2A.
Direção de Oficiais das Forças Ar-Ly.0 í'rt.am 'ímpt'' Umt0 no Bf«"
madas. Matrículas abertas: Rim i i"
Barso do Bem Retiro, 501 .
CURSÕ""^-^u^^m"-l^?;i^'?lA^,.^i,i':,(i::. "r,*°' 

f,Vlat
aulas, limpeza de. pele, ™quila-L<~')0 

m£t 
AtdÕ"'0' 

P,í'i"0'
apenas cam

CJ 210.
ALUGO sala em sobreloja
tel. privativo. Ver R. Carlos de.
Carvalho, 34, sl. 113. Chaves c/
porteiro. Tritar tl. lll, c/ Sr.
Paulo. 42-3293 ov 38-1423 -
Resid. (Semente NCrS 150,00).

colega, seu escritório, bem men-
tado, telefene, á Rua da Assem-
bléia, 93 - NCrt 120,00 men-

ALUGA-SE ou vende-se""pTédiT^1!*11 ' melíd,e 
Í", 

d«P?"S. Car-
3 qts.,, sala, coz., banh., loja e1'?-''. co.m 'fft'?ncias p| portaria

LARGO 0A CAUIOCA - Passa,
se pela melhor oferta hoje, cen-
trato escritório c/ ou s/ telf. Tra-

_ lar somente hoje p/ íel. 52-7075
AVENIDA GRAÇA ARANHA, 206'até às 14h. Sr. Pinheiro.
i| 3023 - Alugo duas salas iun-JRÜA ASSEMBLÉIA, 93 sala 1 707

porte-iro. Tratar tel. _ Alucja-se ampla sala cl banh.,_
completo * kitch. Administrado- CURSO OE MÃQÚIIAGÍW

ADVOGADO compartilha, com ra Nacional — Av. Pr^s. Antônio 
'"

Caries, 615, 2.° pav. Tel.i ....
42-1314.

tas. Ver
56-1200.

CARTEIRAS ESCOLARES
do ffrantJn quai
República, fil
CURSO DE FLORES «m 10
lai - Rua Brlivar n. 124
ap. 205 - Tel. 57.7518.

iOLARES - Ven.|—— —,nd.d.. Pr.,, d. Pare-psicoiocría

sobrado 250 m2 c1 íòtzn e
R. Lapa, 113, das 10. ás IBh.

VILA JARDIM DA PENHA -
Atuga-sa um ap. cim aala, quar-
to, cozinha 9 banheiro, ria Rua
Engenheiro Pinho do Maaaihâe*I

[Ias, cem referen

i(,|jdcst« Jornal sob o n.n'446 370.

_ ALUGA-SE ólimo apartamento pa-
CENTRO — Passa-se contraio dí ra escritório ou residenci* em
uma loja ns Rua rio Ouvidor n.i frente s Cinelandi». Rua Evarííto
130-A — Tratar no local. Iria Veiris, 35, ap. 610. Chaves
'A": +TT-. -—no 611, até 2 horas.
CASTELO - LOJA - Alu-cifãRÕ
go cj 160 m2. Ver Av.
Churchill, 129. Ver lo-
cal cj porteiro Lima. Tra- a„d,lr',
tar conj. 1001.

RUA SETE DE SETEMBRO. 63. sa-
Ias I 101 e 1 102 -, Para fins
e-mereiaia. >ala e banh. Chaves
cj porteiro. Administradora Na-
cional, Av. Pres. Aniònin Car-
Ios, 615, 2-^_P»''. _Jehi 42-1314.
RUA MARQUES DE FoMBAL, n.«| I
171 ao. 412 - Pora fins comer- GRATUITO - Português, curso' ri»!

_ 
ciais, sala, banh. e kitch. — Crí|3 meses. Cinelandia. R. Alvsro!

Aluqa-s« sala comer-'!'*0 00a- Chaves cl prrtoiro. -Alvlm, 24, grupo 601. Tels.: ...
ciai com banheiro. Ver na Av. I Administradora Nacional - Av. 37-6249. _
Marechal Floriano, 143, saio 1 002 Pre5- anlônio. Carlos, 615, 2,0 UNIVERSITÁRIO ié Filosofia ofe-- Chaves com o porteiro. Tratar|EÍ^'_ Tel.i 42-1314. .rece-se pj lecirnar Mate
no L. de S. Francisco, 26, 10,° SALAS 

"ÊSCRÍTÒRIÒ""- 
ÃKmãrtMÍID«enho

Os miitérioe da p-vs-ptic.olo-
rjia revelados em aulas teórí.
cai c práticas. Somente para

fisslcnal ou individual." Rui San-í'lc',ul,os: Vencia, clarividência,
ta Clara n.° 50, s|lo|a, psicografia, mesas falantes, te-

Curso.'-0"-'^"!^, aparições etc —
Rua Uruguaiana, 114 a

ENSINO corte • costura
rápido. Combinar ni Ru» Esma.jl.C.B.
raldino Bandeira n. 70, Srta. Va-hlA lo „ oo
lerla - Riachuelo. H*, 

1.° « 2.° andarei.

GRÀTUIIO - Inoíés e Tacuiara-I Tel.; 25-6105
•"¦a, curso de 3 meses Cinelandia,!
Rua Álvaro Alvim, IA, gr. 601.1

376249.

ESTACIÕ — Alugo Icja veria p| fg0*vó

ÚLTIMOS DIAS
ÜE MATRÍCULA

COMERCIAL
EM DOIS ANOS
Português, inglês, niatemarí.

;a# contabilidade, taquiorêíi,»
l_00_3._Tel._43-8009. _Jà R. Mexko/T*sr^rupV"*8Sj,,''el|<'"«'tlu« nível."'"Leciono" ía"m'béni|esfa,ís,ic<1' dactllografia, cali-

>|CENTRO - Alugo sala 
"escritório'Í1le,s' 

3 bc"'- 5slas » SanitaMo! particularmente, s demicílio -jSrafia, corre-.ponclincia, direito

Celegio
emãtica

cursí

37. M. Ario com banh. Edificlolf. ava' P0"c"°- Tratar Av. Pres.|<r0lS.°. _r_.íík..'1?J.0c_8i

n. 121 esq. com
perto do Bicão.

AUXILIAR e RIO DOURO L,0JA «/ 3» <$},'*« ou ven.
de-se nft edifício Avenida 2d,
Isdo dà Rua São Bento, prox.
Av. Rio Branco. Traiar Sr. Anto-
nio tels. 43-4511 e 23-0702._
SAÚDE — Aluga-se, na Av. Bariõ
de Tefé. 107, amplo IoJa com
jirau. Var diariamente no hora*
rio de 7 às lá hore>.
SALA COM TELEFONE - Frente

ver e tratar R. Alcindo*»¦ «•"•'•?rü,nrrAlun:.9Ó2»' ^taí?" -!&»",*«* 54" " "»'""« <"«<
-42-1337 - CRECI 764, |ir' Lu,z'

ALUGA-SE oiimo apartamento c.
3 quartos, sala, cozinha, banhei-
ro completo « dependências dft
empreç-ada, gíu de rua na Ave-
nida 5uburban<s n. 4 045 —
ao. 301._
ALUGA-SE uma casa, quarto, sala,
cozinha. A casal lem filhes. Rua
Franc'sc» Furtado n. 185. Honó-
rio Gurgel.__Traíar_ no local.
ALUGA-SE," na"Estrada Vicente de
Carvalho, AZA, :a!a, 2 qls,, ba-
nheiro cozinha, copa, qt. cm-
pregada c área c| tanque. Alug.:
NCrS 200,00 - Chaves ne casa
432, e| D." Maria. Tratar na Rua
México, 41, s|loia - CIPA SjA.
Tel. 22-844J[__e 22-B155.
ALUGA-SE snla quarlo, coz. Trn-
tar Av. Ministro Edgar Rcmero,
797, ap. 207 _ Var L6bo. Alu-
gueli 60 mil. Mão Serve casal.

22 m2, legalizado pi corretor de
imóveis. Serv» outro ramo Ind.
cem. etc. no Centro na Praça
Monte Castelo. Tratar 48-1361 e
28-3030 - Jeronimo. CRECI 314.

AOS INQUILINOS - Casas <
aps. ds 2. Sul a Z. Norte i
panir de NCr$ 100, 150, 180,
200, 250 e 300 (um més deoó
silo ou bom fiador). Tr?.tar Rua
Alcântara Machado, 36 s| -106 —
23-3042 - CRECI 743.
ÃLÜGA-SE Fonseca Teles n.o 29
ao. 5-102, qto., banh., coz. —
Chav. port. Trat. IGAB - T.
Otonl n. 72 - 23-1915 - CRE-
Cl 183. _
ALUGUEL"- Vaz Lobo - Vicentõ
Carvalho, 709 ap. 101. Alugo c|
íala, qto., cozinha, banheiro.
Marcar visita pelo tel. 23-2014.
Sr. Jcão e Traiar na Rua Gon-
çalves Dias, 85 — 2.» and. das
13 às 19 heras.
ALUGA-SE boa casa. Rua Sousa
da Silveira, 2<10 fundos. Honório
Gurgel. Dois nieses depósito. Crí
70 000,00._Está em limpeza.
ALUGA-SE ótima casa de quarro
e ssla À Rua Catohé, 77 —
Irajá,
ALUGO em São João de Meriti
caía murada, 2 quartos, wla, va-

ou porteiro. Tratar c| o Sr. Al-lranda, jardim e quintal. 120000
ves. Tel.: 28-5220.

R. Lucídio
Bloco 6,

BONSUCESSO - Aluga-se à Rua
Horácio Picorclli, 25 ap. -202, do
frente, transversal Av. Itaoca piPraça das Nações, c| 2 quartos,
salão, copa, cozinha, banheiro
completo cm côr, boa área erva-
randa. Chaves ap. 201. Tratar
Locadora Nacional Ltda. — Av.
Rio Branco, 106 - 11. and. -
salas 1111-13 - Tels. 42-3437
-22-8275 - CRECI 165.
BRAS DE PINA - 

' 
Aluga-se""a,Tar

tamento, NCrS 150 — Taborai
589/102.
BRAS DE PINA - Aluga-se casa
cem garagem — Quinlal, condu-
çâo na porta — R. Orojó, 179-B
— Sr. Manoel.

ALUGO casa, quarto, si., coz.,
de laje, a casnl sem filhei, des-
conto em folha. 110 mil. S. Liei-
nio Barcelcs, 186 — Irajá.
ÀLUGA-SE casa s., 3 qls. banh.
cc?., copn, quintal. Rua Alecrim,
949, próximo pento final ônibus
346. Pça. XV - Vila Cosmos.

BONSUCESSO - CASA NOVA -
Aluga-se de dois pavimentos, 1
sala, cozinha, deis quarlos, ba-
nheiro, demais dependências —
entrada para carro. NCrí 300.
— Rua da Assembléia n. 93, -
sala 701.

ei .1 9 „, 
¦ "j" 

j 
-,-—, -;,f|ADOR - Para casas, aparta-u si., / qls., oepend., local p, monto, e lojas irrecusáveis. T».¦ rro. Chaves ap. 203 - Tratar mos proprietário i comerciam..

Solução rápida em 24 heras. —
Av. 13 do Maio, n.° 47, sala
1 603 - Tel. 42-9957.

CIVIA:

FIADOR DE ALUGUEL, imóveis",

Chaves Rua Maria Augusta, n.
351 - Tel. 27-4464.
ALUGA-SE apartamento
Rua Corcnel Vieira, 684

térreo,
- Irajá.

ALUGA-SE casa nova, 2 qls., sa-
Ia, banheiro Ccmpleto e área. Rua
Vãz d"a Costa, 1Í4 - Pilares.

COELHO DA ROCHA - Alugo
casa nova 70 mil, laje, fino aca-
bamento na Estação, qt., sala, coz.
banheiro e tanque peq. família ou
casnl si filho. Ver e tratar R.
Felisbela ao lado 1140.

2-8166
MADUREIRA'"- Aluga-se ap. co"íi
dois quartos, sala, cozinha, ba-
nhc-iro e área com tanque, pre-ando de reparos, na Rus Do-1 casas," apsT," loja"s, ff.dor pran&m.noos Lopes, 498, ap. 201. -tário .comerciantes, er.denci.do

"oon,Son- 500' c- *' Tratar per Banco - Solução n. ho,.
.52-9498. largo d. Carioca, 5, i| 614

MEIER - Alg. 3 cases", duas rifIWuinle.
sa.a o quarto, uma de dois quar-

COELHO NETO - Aluga-se apar.
lamento eom 7 quartes e tala,
com sinteco, área, varanda e
mais dependências. Chaves na
Rua MojTcá,_96, ap.JOl^
MÃRÍÁ DA GRAÇA - Aluga-so
ólimo ap. de 2 qts., sala e dep.
Rua S"-o Gabriel, 1 109 ao. 301.

TRANFERÊNCIA DE LOCAÇAO -
Transfere-se o contrato de uma
ótima loja, cem Três andares su-
periores, na Rus do Rosário. —
Prédio de cimento armado com
aluguel muito baixo. Cartas por-
torra deste Jornal sob 
203 A54 a fim de marcar eníre-
vista.

ZONA SUL
ALUGO - R. Francisco Sá. 95,
Loja L, c| 25 m2. CrS 370. R. S.
Clemente, 98, lojas 5, 6, 7, 9,

CENTRO - Aluga-se gruj^o de
salas, toda» de frente, área \AQ
m2. R. Imperatriz lecpcldint, 22
¦ P. Tiradentes. Sr. Daniel.
CEN1RO - KAIC aluge ne Av
Pres. Vargas n.° 482 a s/ 354 c,<
kitch. e banh. Chaves e/ porteiro.
Traiar na Rua do Carmo, 27-A.
Tel. 32-1774 - CRECI 283.

Verga», 509, 16.0, depois das I4ÜNTERMATO para menina - Con-hlin j„ho,í!- Iservatória - Mun. Valença. Da. 
''„', "

Ad.|3s 22 hs

comercial. Horário: elas 9,30 às
às 20 e cias 20

SALA >! ESCRITÓRIO Alü \6 a;: ]3 anes. Prir
R. Alcindo Guanabara, 17/21 jm's&50 * ginásio. AAatric, a íní.

tl 1 106. Chav, port. Trat. IGAB'Í!8",'6°'
T^Otcni, 72 - 23-1915 - CRECI

CENTRO - Alugamos, na Rua 13
da Maio, 47, sala 408, ci sala,
banh. e kitch. de frente pj Lgo.
Carioca, por CrS 200 00 — Ch»-
ves porteiro. Tratar CIVIA. Trav.
Ouvidor, 17 — 4." andar. Tcl.
52-8166.
CENTRO -- Aluga-se p) com. a
sala 50S na Praça Tiradentes, 9,
Chave» c! port. e tratar ns Adm.
Fluminense S.A. na Rua do Ro-
sório. 129. Tel.: 52-8281.

CENTRO

183 _
SAÍA ?,l RCRITORÍO~-^ÃTüSÍ
so, Av. 13 de Maio, 47, tf 1 602 if, 0755frente. Trat. IGAB. T. Otoni 7?

23-1915 - CRECI 183.
SALAS — Aluoam-s* 3 CeniUgí-
das ou seoflradai c=m telefone.
Tratar c| Dr. Oliveira. Tcl.l ...
32-6437.
SALETA ou mesa. Alugo no me-lhor ponto ds Av. Rio B"«n-v\

Arf. 99

No

GINASIAL EM I ANO
COM E SEM BASc
is turmas pela münh-v.

INGLÊS, Pcrtugues E MATEMA-
TICA — Preparação Intensiva pa-
ra exames e tedes os fins. Tel.

_Av. Atlântica, 2 440.
INSTITUTO SANTA, MARTHA - i , .
Inglês, Francês, Taquigrafia, Da-,a ,drde e s nc'"'-'
tílcjgrifíd, Cert. final curset em "" *"
15, 20, 30 aulas. NCr$ 6 men-l
sais. Av, Treze de Maio, 44-A,|
sala 1204. 57-0051. • Em um mêt cur30 conl

„ . „ i,NStA.T°th/m ''''W'' '"Upklo t, aperfeiçoamento. -
^«„, -j- -^ 1 ' magnífica «nacars, piscina, 6 ai_. ,c,c,"iq,d, L ¦'*J''{:'on':' Tratar 15 ,„„,, aml)01 „, ,„X0J T| Diplomas no fim do curso.'""- Crea "'¦ í!L6- .! Instituto Comercial Erasil. -

INGLÊS, Alemão, Francês, Audio" Rua Uruguaiana, 114 o 116 —"' '"2 nlC5es- profs- nativos.!Te)s_. Í2.S9Ç7 e 52-8899.

Dacfilografit

SALA ?/ ESCRITÓRIO"- Av. Rio
Branco, 123, salas 904 a 905,
alugam-se fie. l.a |oc. Chav. port!Trat. IGAB. T. Oloni, 72 - lei
23-1915 - CRECI 183.

Alugam-se |do 7 !a,,s no CajtcIo Tr8lar c|
salas no Edifício Ouvi- a. vianna. Tel.i 52-5981
dor, Rua do Ouvidor,

Provas, emprego, viagem. Sen.
Dantas, 117^935 ._^- 52-9649.
PROFESSÕR~Port., Mat., Corresp.
Comercial. Prec^samcs pj leciensr
em n/ cursos de n/ filial Cslete,
rio de 16 às 18 horas. Sal. a
combinar. Entrevistas c| Sr. Lud»
Ho, Av. Prós. Varcjs, 529, 13,°.'

SALAS para escritórios -
Alugam-se no Centro, ótimas. -

165,169. Edifício Cario- y_'_° !"%"8 ^fí."."1"1 flo"!PROFEssos contabilidade"-3S _ Edifício Sênloi|PrMi,amc| p| ,„,.„„ (m n| cur.
sos em n| filial Centre, nc hori

ca, Largo da Carioca, 5 Seabr,
18 horas,.- ¦> r - -,- t , õ-, .• •¦- Ediíí<:io S. Francisco,ísaLa para escritórios - Aiuirio c- .„

lÂ^-Ft^2^^- Rio Branco, 87|97.pMnf Z^^í^!^ ««¦

15 m2. Crs 315. Tel. 27-5416. 'jn° Largo da Carioca, 5,'S A'ia'-
Copacabana"-"Alugo ioja p».;no horário de 16 às 18 pf.l,fd.r,/vZa,' SM,,csní°Tra qualquer ramo. Te.: 36,-5388,'i ^.. |j". ! cXP i • 5' a

ihoras. Diariamente, ex-'. .;."'* 503- T"""' nl »•
-¦-  -ii I1 "'V' w 1^ à« '7 horas

LIVROS E PUBLICAÇÕES

si
LucI-|
18.0.

Livros de
ICM

Coleção cie 3 livros de I C M
NCr$ 15, Registro ÚniCD NCrS
7, Livro de Serviço NCrS A,
Pap. Loia cio Contador. Ruo

Sr. Afonso.
IPANEMA - Motivo ampliação,
passo contraio, loja 45 m2 -
Montenegro. 146-E, das 9 às 12h.
LOJA — Botafogo — Passo cen-
traio. Montada cem agência uu-
tos. Serve qualquer negócio, 110
it>2. Rua Real Grandeza, 193,
lojs }.
LOJA — Cat.r», passo s contraio

troco por apartamento

ceto aos sábados.

casa d» campo. Tratar
à tardo. R. 8. Rib •iro, 602-O.

CENTRO - Aluoa-se sala 521 dr,
Rua do Ouvidor 130, Ed. Onix.
Ver com o poríciro .Tratar nn
ICISA - Av. Rio Branco 114,
13.» andar. Tel.: 32-3743. CRE-
Cl 370.
CENTRO - Salas escrit. Alugam"
sc Rua Dom Gerardo, 46, salas

Eli".,| 1205-6-7-8, 27 m2 c. uma. Cha-

COPACABANA - Sobreloias -
Comércio. Alugam-se R. Gustavo
Sampaio, 542, frente, amplo sa-
lõo cj banh. Chaves c| zelador.
Traiar Lowndes & Sons Av. Pres.
Vargas, 290. Telefone 23-9525
Creci 204..

ZONA NORTE
ALUGA-SE çrande loja em -fren-
te à Estação da Penha — Força
4 ptrtas, 45m2_— Tc!.: 26-7523.
ALUGO ótima Icja, tem força,
ótimo ccnlrolo. Ver Rua Joaquim
Palhares. 31, diariamente até as
16 heras.
ALUGO, ótima loia em Parada
de Lucas, Rua Otranto, 238. Tra-
tar Rua Romeiros, íeó, ll 206.

tos, sala. garagem, Iardim, Rua
Gen. Antônio Serqueire n. 150,
lei. 38-3309, Sr. Augusto, pontofinal ônibus 247.
MEIER - Aluga-se na R. Medi-
na n. 59, ap. 201, «., 2 qts.
demais deps. — Tratar na Ave-
mda Rio Branco n. 138, 15.°. —
Tel. 32-8585. _

MUDANÇAS? A Lusita-
na Guarda Móveis —

INHAÚMA - Alura-se. c| 2,
Rua Sania Rita Durão, 251,
sl., qt., banh., área c| tanque, j
Ver no local chaves na c/ 241 

'

da mesma rua e trotar na Pre-
dial Canadense Ltda. — R. Alva-
ro Alvim, 21, gr. 1 206;8. Tel.
22-7806, das 9 às 17 horas de
serjundn a sexta-feira.

ALUGO, ólimas loias, prédio de
esquina, iunto i Praça do Car-
mo. _ Tem^fôrçaj Tel. 30-0697.
CONTRATO -""Passo loja"" 8x20",
pento de ônibus, alg. 70 000,
melhor pento comercial da Av.
Brãs de Pina, 7 780-A. Base 4 500,
facilito, «em tel. 91-0322 CETEL
HIGIENOPOLIS - Alüga-se ou
vende-se conjunto c| 155 m2 de
2 lojas c 1 ap. de snla e quarto
separados. Rua Manuel Fontenele
47. Fincncia-se. Marcar visitas pe-¦ tel. 22-9524.

INHAÚMA - Alugam-se 2 casas
na Rua Londrina n. 21, preço
a nartir de 90 mil, fica na Es-
trada Velha da Pavuna n. I 320
— Ver e _tratar diariamente.
INHAÚMA - Aluoí

IRAJÁ — Aluga-se ótima lojs,
cem residência anexa. Tratar tel,
25-3628 9/12hs. e 16/18 horas.
LOJA — Aluga-se ótima loja pa-
ra qualquer ramo, também um
sobrado amplo para comércio. —
Rua Urancs, 1563.
LOJA sem luvas, contrato 5
anes. Força ligada. Tem 3x8. —
Aluguel 120 mil cruzeiros. Av.
Brás dc Pine, 759. Rua Viçosa,
37 loja F, Penha Circular. Tratar

ves na portaria. Tratar Lowndes
8. Sons. Tcl. 23-9525. Creci 204.
CENTRO - Salas escrit. Alüganv
se Av. Rio Branco, 123, gr. 605-
Ó-7, 35 m2 c. uma. Chnves nn
portaria. Tratar Lowndes & Sens.
P.-es. Vargas, 290. Tel. 23-9525.
Creci_204.
CENTRO - Aluga-se s7lã 3. Rua
l.o de Março, 17, 5.o andar._-
Chaves c| psrteiro. tratar Lown-
des Sons. Pres. Varres, 290. —
Tel. 23-9525^_Creci 20J.
CENTRO — Aluça-se ótima-sãlã
dupla, banheiro, kitch, tolefe-
ne, sinteco, pintada, cem ou sem
móveis de escritório. Ver à Av.
13 de Maio, 47, sala 2 302 -
Telefene 32-6491 das 9 ás 11
horas.
CENTRO — Ãíugam-se doi& anda-
res corridos, com 160 m2 cada,
iirau 60 m2, telefone, força •
armações, Rua do Constituição, A.
Tratar Maurício. Tel. 54-1575.

3 SALAS VAZIAS
— Santa Luzia, 799,
co. Alugo ou vendo,
Souzí das 15 ho.

PROFESSOR INGLÊS - Precisamos do Ro:éri ]6, 5ob- Tc|_;p/ lecionar em n/ cursos em n/ ,,,,„„
filial Méier, no hsrário de 8 às í^±ZZÜz
10 hsras. Sal. a combinar. En- ,.,___,7. .¦« ,_^""."•jtrevistas cl Sr. luc.Tio, Av. Pres. INSTRUMENTOS'"MVargas, 

529,_18,°. MUSICAIS

57-4019

ZONA SUL
ALUGA-SE p/ fins comerciais cu
residencial na S. do Cõterc, 282
— 3 salões, banh., coz., área. —
Tratar APSA - Tv. Ouvidor. 32-
2.» de I2.17h. Tel. 52-5007.

¦" Ponto bómrREC'^'^^ Professor Matemátl-i

aso. R. Sran-i" 7.f",n?:l 
~ F'!i" 

,~ 
História|ÃAA PIANOS" ESTRANGEIROS iÉi- Ginástica e professora prima-INACIONAIS NOVOS - Casa et.

ün-i ni i 
U°poldin'' Rec-'°.|PecialiraHa vende hem financia-

o02 -- Olaria. ..drs por preços de oessião. Rue
PRECISO professor de dénciv» Santa Scfja n. 54. —_Saeni Pçw..
com registro no ME. C, turno A VISTA - Como7e 1
noturno - Tel. 32-5161.

ALUGO p| escrit. ou resid., sa-
Ia, quarto, coz., banh., por NCrí
300,00 e taxas. Av. Copacaba-
n, 728, ap. 503. Chave c| oor-
teiro. Tel. 36-0318.

piano crtu*
_._  da ou armário, me*mo praclsnn-

PROFESSORA — Alfabetiza adultos |e!a consertos. Resolvr ripido -*
e crianças por mótedo moderno etTelefcno a qualquer hora .....
«dl, Tcl. 26-0387. '36-3653.

ALUGA-SE ep. primeira locação,
conjugado, grande com sinteco
para fins comerciais. Av. Copa.
ca.han.j, _ 819/L202,.7s!j,-. 43-3330
28-9E85, 48-2120.

CENTRO - Alugo o grupo 1505,
do Ed. Civitas à R. 

"México, 
41,

com 2 salas amplas, saleta « sa-
nitário. Ver das 14 is 15 h.
Tratar F. P. Veiga Enoenharia
Ltda. Tel. 42-7144 • 42-5231 -
CRECI 832.
CENTRO - Alugo 6tima aala na
sobre-loia ds Praça da Repúbli-
ca, 93. Chaves ci Dcrteiro. Tra-
tar F. P. Veiga Enoenharia. —
Tel. 42-7144 e 42-5231 - CRE-
Cl 832.

CENTRO Comercial de Copacaba-
na — Alupa-se ólimo conjunto dc
salas comerciais ci corinha e ba-,
nheiro, na Rua Siqueira Campos,'
43, sala 808 - Chaves cem
porleiro — Tratar em João Fo
tes Eng. 3. A. Rua México, 21
grupo 202,
22-2215.

tels. 32-3929 ou

CENTRO - KAIC alura na Rua
Senador Dantes n.° 117 a sala

ga-se ótima ca- cem Feria, 52-6999 |2 03O com saleta, cepa e banh.
sa cem sale, 3 quartos, banhei- fKTÃ _5~. ,,,,, 5—i-j Irí,ar_";,_jPua do Carmo 27-A.
ro, cciinha, varanda, gara-cm ej,?JA Ti..„? 

luca.' 
.Rod.riO"«.|Tel.:_320774. CRECI 283.

cuinta!. Preço 230 000 - Ver —
Rua Embcrai.

Mach

CENTRO - Aluga-se sala vazia,
Rua Buenos Aires, 48, aluguel
250. Informações tel. 43-2661.
CENTRO - Alugo sl., fte. - AÍ".
R. Branco, Edf. Marquês HervaUMffX, pu"ar„,q,uen"! .""'£*! 

"
Aliimi«l im í-v». jo niT ifcd,tlCl° pancret^ na Av. Pr nc*WUfluelj. 250, taxas. 42-1337 - „ |5abe| n,o 323 _ Copacabana

Chaves na portaria, Sr, Reger.

COPACABANA - KAIC aluna p/
fins comerciais, o sp. 1 01} da
Rua Figueiredo Magalhães n.e 219,
c/ sl.-qto. conig., banh. e kitch.
Chaves c/ porteiro. Tratar na R.j
do Carmo, 27-A. Tel. 32-1774 -
CRECI J83.
COPACABANA - Comércio. -
Aluga-se Av. Copacabana, 897,
gr. 805, írente, hall, sl. kitch.,
e banh. Choves ci porleiro. Tra-
tar Lowndes Sons. Pres. Vargas
290. Tel. 23-9525. R. 18. - Cre-
ci 204. _
CENTRO COMERCIAL.. - Aluga*-
se ampla sala, n. 431 c1 sa!?ta
de entrada, banh. e kltch. Rua
Siqueira Campos, 43. Chaves na
portaria._Tratar 22-2838.
ESCRITÓRIO 

"OU 
CONSULTÓRIO.

Aluqa-se conjunto de luxo, n.°
1 012, vestib., sala, kitch, ba-
nheiro, água quente central

CRECI 764.

Embalagens 28-7532 — j-
34-17?6 e 34-8230. '''' 

"K'

HIGIENOPOLIS - Aluga-se, Rua
Tamiarana, 11, ap. 203, de fren-
te. Pento final do ônibus, esq.
da Rua Darke de Matos, cem 3
quartes, salão, cozinha, banheiro
* érea de serviço de frente. Atu-
guel 220 mil cruzeiros. Tratar
Av. Rio Branco, 156, s/906/9. -
Tels. 22-5814 e_32-5735._
HIGIENOPOLIS - Alugo-se~à RÍ^
Darke de Matos, 127, ap. 201 iOthoi
c/ quarlo, sala, coíinhi, banheiro>cr«s. ,va,no,_propnerar,o! chavcJ d p-ftoiro. Tra,.7 ns' R_|l>KANUE salão de frente c /tel.
c área de serviço. Aluguel NCr$ INHAÚMA - Aluga-se casa de 1 LOJ^ d? esquina, grande, aluga- do Carmo, 27-A. Tel.: 32-1774.|- A.ug. p/ fins pr.-fiss.-nsn -
160. Tratar à Av. Rio Branco lísiruarto. aala, cozinha e área, 1201*¦?- J»',d.r América. Rua Gaorge,CRECI 283. \\jAnti__»L4& - Tel.: 25-0464

Alura-se contrato 4 anosVciürpn ~r~Ztr~ ...~m? T,.,i.r „„ t„,.l ... „- i CENTRO - KAIC a.u^a

Dias úteis.
SALA EM COPACABANA - Pre-
ciso de mctcdfi de uma sa'a na
linha de telefene 36. Levo o
meu_ telefene. Trntar cem Gui-

rões, na Rua do lavradio, n.. 4/, esquina ce ür. . .-(.*___ *i jajc e -r c;merc.ais na Av. 13 de Maicillfl _ rrmm
sedo, das 9 is !7 ^ telefone 32-4645 - Sr. Car-'n,o i7 „ „|a 2613 cl banh - 1...7J valho,_pr_opr,etér,o! chjvt.s cl p.ftoiro. 7Cr;,frannn„- R. GRANDE salão de fre,

[?!«•  CENTRO - KAIC aluga 
"na 

AV.I70NIA KrriRTP
m||~ Franklin Roosevelt n.o 146, o gr.:/-WWA 

PiüKIL

•eparadoi, frenle, banh., ro-dep. empreg. e área c| tanque.Cnaves c| «zelador. Traiar lown.

lei, 23-9525. Creci 2b4.

I. de S. Francisco, 26, 10.o „, .
dar, sl 1 003. Tel. 43.8009 MEIER — Aluga-se o Jp. 604
BANGU rZ.l.—Z.7~.-  ds Rui' J* tíe Waio 263, com
„„,„„:, 9a!'- "jy-° »l«9» sala, I quartos, demais depen-ou__comprar junto d, fabrica., -jdéncias. Chaves com oorteiri .

quartes, sala. cozinha e área. l£0iLOJA — Aluga-se — 100
HIGIENOPOÜS - Aluga-se a"S7h íí,r- VeMla da Pavuna, 1296.|Jardim América, com moradia.i<s03i4; el " 

.¦'¦'¦ Te 
J b^"bs Cha.-rr -,-,-¦- ¦- .

¦ 
,-.'2 quartos, .ala « deoendenc"^.!^"-'"- Tel. 30-5175. |ru« Jorge tecerda, 21. h^\ PjCrt.Iro^ Traiar ne Rua do\^?° ."'• .«mercai no Ed

Alura-s. - Tiiuca — R.|CI 2e3
qu-irtos, salfl e decendencias,

a Rua Uarumã, 49, saltar Felix
Ferreira.

n,7,a.^P„"" oP?n'-,""!>a-,-,d"le 
Jo,-|"tsl" na Avenida Rio Branco 156|tamenlo grande na Ruã Washing-nal sob o n.e 203 337, com pre- sala 1714. Tel. 52-5917 (12 Jsl "ço a condições de pagamento. '16 hnmt

HIGIENOPOLIS - Aluga.se apar.
nto grande na Rua Washir

'on de Azevedo, 110, np. 202

PILARES - Aluça-se casa de 2|LOJA - Alura-s. - Tiiuca - R.jci 2e3. '" 
' u" 

.n.o 422. Ver perteiro Moisés 14
qts.. sala e cozinha. Ver e traiarjAImirant. Cochnne, 39, cnm 80 rrT,Tpn— fn^—\ '—r-íà> 22 heras. TraUr tcl 34-r.Í42
na Rua Jcsé Faivre, 220. Aluguel mZ . um jiriu cem 1» mZ. Tr.-!í^"p,,-, K'V'C 

Jlu9s n? A,'Vi 
VÍfTf» g ¦ hl.. r . ijf

NCrS 150,00. lar ci Borges - S4-9647. ?7 oo ri i' 
" 

."•'" 
13, 

ü r,m~ t . ,é% 
CI"-7' M8Í

.^.,.r --,,„. rr i..-f,^—, '' ' J-9. Chaves cl porteiro. - Sr> """• frente, alugo 6timo, ti
'OMAS COELHO - Alugo casa PASSO loia rom hall em Bon-| Tratar na Rua do Carmo, 27-A. sais, saleta, banh. e kitch. VerIratar pelo telefone 37-4700.. 80 000. Kua Pereira Pinto, 163. 'tucesiO! Tel. 300707,.

32-1774 CRE-1 liVyl:' Rue Conde rie Ber.t.m
n.o 422. Ver perteiro Moisés, 14

34.5142
48. I

Tel.i 32-1774. CRECI 283. 'local c| zel. 43-4361 - José.

Centro Taquigráfico
Brasileiro ~-r

Cursos especiais de:

SECRETARIADO PRÁTICO - 10 meses
Matérias: Português Taquigrafia, Dacíi-

lografia, Matemática, Prática de Escritório e
Relações Públicas.

ESTENODACTILOGRAFIA - 10 meses
Matérias: Português, Taquigrafia, Dac-

tilografia — Trio básico indispensável na
formação de perfeitos estenógrafos e ta-
quígrafos.

Ensino essencialmente prático, por pro-
fessòres assíduos e rigorosamente especiali-
zados.

PORTUGUÊS, MATEMÁTICA, PRÁTICA
DE ESCRITÓRIO, RELAÇÕES PÚBLICAS e IN-
GLÊS, em novas turmas. Início: 20/3/Ó7.
TAQUIGRAFIA — Aprendizsdo em qualquer
dia e hora, pelo método: "Prep.-Paulo Gen-
çclvcs", adaptado ao inclês, frrncês, alemão
e italiano, e turmas especiais de aperfeiçoa-
mento (homogêneas), para qualquer meto-
do, nes velocidades de 20 até l-<0 ppm.
1C0% de aproveitamento no preenchimento
de vagas des últimos ccncurscs pera tcquí-
grafo e 95% das aprovações gerais.

DACTILOCRAFtA - Aulas das 8 às 22 ho-
rss, em máquinas novos — Método C.T.I3. —

PRAÇA FLCPJANO, 55 - 12." {CINEUN- 
'

DIA) - TELS.: 52-2972 o 52-C610.



CLASSIFICADOS - Jorna. tt» Brasil, 3. -fnir», 1Í-3-Í7

A' VISTA - Compro um piano. 1PIANOS 220, 450 mil (c/ «>.
Pütja dom * r.ipida. Chamar et sistenclal) cfe estudos. Eslrangei-
Sr. Antônio - 45-1581. ros. Praça II Junho, 403, ler.eo.
A CASA MOTIA -"Piano» euro- Ônibus na poria.
peus nove:, Pleyel, Welmar, Pe-'PIANO 350 mil. Kerz, mod. ap.
trot, cauda, erm_rio. A prazo —:Garanti** relativa. Só 7 ài 11.
Agenor preço. 2 de De.cmbro n. Av. Copacabana, 1150, ap. 5C7
M2 - Catele. _j- Posto o. _| COZINHEIRA pi trivial fino
ACOROEÀO~'E"PIANO - Vendo PIANO alemão, espetacular/ap-J^-Ki»*3 com referencias NCrS
Acordeão Scandalli, import. 30j cepc dc metal, bonito .00 ni"
büivcF, normal, 9 ren. e 

" 
piano urgente. M. viagem. R

francas próprio p' *_tudo. Rua I dina, .70,

COZINHEIRA - ProcurB-se pari EMPREGARA cozinhar trivial <
..-.milia estrangeira de pessoas arrumar^ que durma no emprego
com prálica, com referencias. —Exijo referincias. Fiçiueiredo Ma
tem, que lavar e pa«ar roupajeainSes, 235, ap. 801, Telefone
ni^uda. Tratar pessoalmente no'5/-3319.
Av. Copacabana n. I 334

C01 -- Tel. -17-5113.
ap.

Jítauna, 32 ap. 403 — Penha piANO — Professora prepara alu-
Circular. (Entrar Av. Era; cie PI-Los p;,,,-, 0 Conservatório e Es-
ni. 674). Tel. 30-6697_- Eloy.ícia Nacional de Músico. - Iul.
BAlf.lÀ - Capas aniericaiMil36-0932.
So,-..-. r.-: en; napa, sem uso - 2 pJANÓ - Vende-se um" Brasil c-
cai , bumbo, surdo e -tonvlom. esfdaj cruzada, cepo de meta'.
Tr_.,.r com Eduardo. Tol espetacular est.de,- Rua Eii;a de

Albuquerque, 114 - Todos c:
CASA MIUÀN - Pianos nacio-jSanto:. GB
nais, estrangeiros, cauda. nrmá-jVEN.E-SE um piano em L-onl
rio. 10 anoi de oarantla, A prazo estado dc cor.zsrvnção, me tivo
nm juros. Ouvidor n. 130, 2.°idc viagem. Telefone .0*5403. D
andar. _ lolanda. Base: 500,00.
COMPRO um piano, tenho ur-; VENDO hom piano, à vista ou
gôncia e pago ótimo preco à pagamento facilitado. -- Praça II
viu* — Telefone 37-0960 * qual, de Junho n. 29. Sobrado.
quar hora. IVENDE-SE um acordeão Scandalli
riÁNÓ PÍoynl ap.. cordas truia-,B0 baixes pelo tcl. ÍÓ-M37.
das, copo da metal, maravilho-jVENDÊM-SÈ PIANOS — Eom i\.
toi sons, veindo NCrS .80,00. R. nanciados, por preço de ocasião.
Xavier cia Silveira, 40 »p. 401. Rua Santa Sofia n. 54. Sfleni Pr-
Tel. 36-3652. Ina. — Caia especializada.

EMPREGOS

100,00 — Rua Desembargador
0. Clau-I Alfredo Ru:rel n. 202 - junto

11, Méier. {Cana! leblon.

EMPREGADA - Preclsa.se p/ co-
zinhar « serviços domésticos lo-
ves, *«m casa de família, Paga-
?<i bem, R.fer. e docum. exigi--los. Win. Viveiros de Castro n.°
128/601 - Copacabana. _
EMPREGADA"*"* No parle da tat

DOMÉSTICOS

AMAS, ARRUMADEIRAS"'«"'<"ISA.SE arrumadelra. Paoa-se
r -.-nrln.r bem, dorme no emprego. Exigem.
E COPEIRAS Ite referencia:, Av. Radial Sul n.°

2 130, cp. 501. Tel. 46-3607, fim
OFERECE-SE babá e 1 copeira pri-]Rua Eduardo Guinlbe. Edif. loca-
mas filhas italiano 31 e 27 anos lizado na prnecta.

r-rtíiinícinA- ..."'de. Precl.n-se das 16 ás 21 ho-
COZINHEIRA — Família ras, para cozinhar e lavar. Pa-
r|- inhnionln nrorit-i'oe,"':< refcrCnclas. Paqa.e bemae irammenio precisajjüa David Campina, so
de cozinheira para o 1ri- fos"°- Tb,-! 20-3070.
vial fino Exiae-se refe-'.EW*ADA 'im?*' "u* '*"'"'"'
vkii iiuu. c.iyc oc icic .trivial fino e mais serviços, para
rências. Tralar na Rua : p--?'0"* (pão lava), r. das La.

.anjelras, 136, ap. 703, telafoní

PRECISA-SE aux. ereritório. Av. DACTILOGRArO (A| correspondei. GRÁFICOS
Prer. Vargas, í!9, »/ 1 108. te cl pratica, rotina calculista p|madeira, 700, Av. Rio Branco, 151,

siloja, s| 09.
MóÇAS — Admitimos maiorea e
menores, de boa aparência, ót

PRECISA-SÉ aux. escritório pnra
todo serviço preferência que mo-
ro perto do serviço. Trafor 9 a*
17 hera-. Run Bolivar. 70.
PRECISA-SE da um aux. contabi'
lidade pí meio-expediente (de ma-

mn dactilografia e prática cie usr-
viços fj*rni~ de «jcrilório. Av.

nhã) na Av. franklin Roosavelt,IPre». V.irnrr., S29 ¦ IB.o andar,
23, 3." andar, sala 306.
PRECISA-SE dft umn moça íuxi- sico

[MENOR — Datilografa, curto há-

PrecÍiB-f,9 impreítor
minervista « compositor. Rua R«n-
Io Gonçalves n.o 142 - Engenho
de Dcfitio.
GRAPICOS - Ajudante""Òflset"*-
Precisamc*. ajudantes

PRECISA-SE de of

® ENSINO E ARTES 
'©' 

EMPREGOS
ciai sapateiro

consertais — Ru* Sá ferreira n.
•*>7*B — Copecnbana,
SAPATEIRO - Pricisa^se de 

"pês-

pontadores que tenham bancada

Protiste^t
iar de contabilidade com pratl- ra, 60 ~ fl. <.<. Pina

Rua Abai-

Antenor Rangel 140 — |Í5.'íbm
Gávea - Tel. 47-4391
D. Cristina.
COZINHEIRA responsável, co,n
prática do trivial fino, boas re-
ferências, casal de trat ".mente.

Crf (10 000. R. Xavier da Silvei,
ra 1IB, ap. TOI •_Tel-_"S;5""<r\
COZINHEIRA -Precisa-se. Paga.
ie bem. Exigem-se referencias
— Cop^c*ibnnfi — Rua Professor
C-sstão Baiana n. 43 — 701 -
Pert;) de Miguel Lemo*.
COZINHEIRA -"Para co.inhar""*»
fazer outros poqueno» serviços
qus durma no emprê"io, quo

FAMÍLIA suíça, precisa cozinheira
banquetolra, para caaa de trnta^
mento, que saiba ler t com óti-
mas reíf!n}nci,u e carteira. Pogs
se 90 000. Tel. 57-.c6.'.3.
OFEREÇO - Coiinheira e coo.. 

*

arrumadelra — MSa e filha com
doe. o referencin*. Tel. ...
32-05S.I e 32.535* - AG. RIA-
CHUELO.

Rua Mallnoré n. 3°7'
Jacaré.

BoÍ8**JRAPA2 para uuxÜiiir de escrito
i rio que saiba escrever a ini'.c|t.'i' 
n_. Ordenado da NCr» 150,00
r__"u..._F'í_lix_t'''1_Cll__,,B_ __ •" •
RAPAZES — Admitimos maiores
e menorec, corn ptátlca de seA*.
gorais de escnlór'o, ótlipô cuc«
tilografia, bofl tipíròn :\n. Averii-
dn Pres. Varejas, 529, 13.0 ínr|.
RAPAZ para «rcrit«rÍo — Preci?a-
ee com dactilografia, na Rua
Jequiricí n. 181 - Penh

nha referências ou carteira nt Rua!->2-^604
Barata Ribeiro, 157, ap. 701. Pa"1.1-í» muito bam.

OFESECE-SE parfeilo cozinheira tri
víal fnco qualquer prato, aou baia-
na. Tratar tel. 22-56B3.
OFERECEMOS co/.inheira," di vi-
rí^ns categorias, com ótima; rafe-
réncisr, <t documentos. Telefone:

cada. /IO mij. Tel. 2J-SÓB"
PRECISÀ-S_ de empregada quefrerviço de casal. Ordenado 50
saiba cozinhar, não serve mod* «dl. Av. Copacabana, 21 ap
nha, durmn no emprogo — Rua] 1 C01. Tel.: 37-619'í.
Conde de Bonfim, 611, ap. S01 PRECÍSA-SE empregada todo «er-

COZINHEIRA - Precisa-se de I
boa cozinheira que lave a ttU'
na. Casa de casal, Paga*3fi bem
na Rur. Antônio Vieira n. 22 —
cp. SOI — l-*'11^-
COZINHEIRA 

'- 
Precisais pira

caia!. Dorme no emprego. Re-
ferências — Rua das Laranjeiras

....,«.- - ,- v'n- 5:<) - "¦ 205 - Tel-: ••PRECISA-SE enii.renaaa para Todoj 25.10S3.

TiiIUC.1 'ico 2 pessoas. Ord. 100 mil
PRECISA-SE empregada para todo "iros. Saiba cozinhar b«_
serviço, que saiba eoiinhsr. Pe-
dem-se referencias. R. Mario Pe-
romeiras, ó, ap. 302 (fim de S.io
Clemente).
PRECISA-SE copeira arrumadelra
rrm prática e referência!. Tnfsr
11 horas e^i diante n** Av.
Atlântica, 3 130 « 8.° andar.
PRECISA-SE em cnsa de três pes-
:'".'., empregada para todo o ser*
víco menes l.ivar o passar, Exi-
c_'"v:o rofort-nci"];. R. P*íu!íí Frei-
tas, 8.1. ap; 902 - Copacabana.
PRECISA-SE empregada para to-
dc bervíço de ot^.tro pessoas, rio-
comentos * carteira. Rua t,\z,'-
qud'8 de Sõnio;, 17 — Largo do
»'.'<- cha *!.-.

Pfí ECI SA-SE emp. para pl faml
lia indo iervico. Trivial _impUS|:::

ter. docum. — Av. Atlântica n.
2 672, 12. andar.
PP.Í.CISA-5E - Empregada com
refr.rènc!í_s, pf todo serviço, cozi-
nhfir. Paqfi.ie bem. R. Ronald
de Carvalho 2). ap. 63.

COZINHEIRAS de forno e fogão
e trivia! — Prcciia-se para casal.

1.0 mil. Dorme no emorego
Rua Santana n. 98 — sobrado

COZINHEIRA - Pago 70 » 80
mil para o trivial e paiíor a
roupa leve, dorme no emprego

Referencias. R. Russel n. ..
338 - ap. I COI - Gloria -
25-0382.

ciue

PRcCISA-SE boa empregada pa-
ra casa de uma senhora para co-
zlnhar o trivial variado e f«i"-er
todo o servicD doméstico. Salda
todo* o? domingos. Paga-se bem.
Pedem-se informações. Run Afon-
so Pena n.o 57 - Haddock L5bo.
PRECISA-SE para cozinhar * arru-
mar moço de boa aparêncr.. e
competente para pequena famí-
lia, ordenado Cr$ 70 000. Rua
Raimundo Correia, 71, ap. 902.

RIOBRAS Pretisa.se. Mô^at
Rapaies. Aux. ?.critério • conta-
bilídad*. Aux. Ojo. Pessoal. 150
220. Secretária Esteno-Port. 230
300. Contador 3040 anos c| 3
anos prítíti. Av. Pret. Vargas,
329^ ij <J0.

BAtC. E VITRINISTAS

PRECISA-SE cozinheira com refe-
rências. Santa Clara, 415 — Co-
pacabana — 37-4C04.
PRECISA-SE empregada paro co-
zinhar e passar, que dé referen.
cias. Paga-se bem. R. Dr. Oscar
Pimentel, TA, ap. 101 — Tiiuca
Largo da ^egunra-Ftíir.i.
PRECISA-SE de cozinheira e d»
mais peciuenos serviços na Rue
Décio Vilares n. 330 — ap.

PRECISA-SE de baba, 2 menina5 e 3 anos - Colégio. Exi-iP
gem-íe referencias. Pessoa de
nifl's dç 30 nnos. Paq.we multo
bem — Boa aparência, Rua As-
sls Brasil n. 70_- ap. J02.
PRECISA-SE de empregada paratodo o serviço de casa de se-
nhor só, que durma no tmpre-
go, Rua Paulo Fernander n. 19casa 1 — Praça da Bandeira
PRIMEIRO COPEIRO Para fa-
milia de alto tratamento. Exigem-

referências. Ótimo ordenado.
drrmir i-mprAcio t, ref. Sairia á|Ar_rescntar.so à Rua Marquês de
comiinar. Cometa com 60 mil — S»° Vicente .76, segundo portão.
R. Paissandu, 406, an. 703. —
P"RÊc7*A-TE""de rapaz com práti- COZINH. E DOCEIRAS
cu!dar de icnhora paraiítica, 2]   _.. . 
di.is de trabalho per doir dftjAGENCIA MOTA tem na melho-

COZINHEIRA com refi.
foca trivial fino - NCr$ 7C.ÓÕ J01. Jel._57.4387Rua Urbano Santos n. 72 —

Vermelha.
COZINHEIRA - Precisa-se uma
no n. 143 da Trave:.a Neitor
Vííar — Haddock Lobo, que

fera • d. o Iantar.dur.7"
COZINHEIRA - Precisa-se que
lave rouoa miúda na Rua Ma-
ria Quiléria n. 77 — Ipanema.
COZINHEIRA - Preciso c| pra-

referencies p! peq.bo/is

fclça — Ordenado br.se de -10
mil — Tratar na Rua Bambina n.
110 - casa 8. Tel. 46-49Bi_.
PRECISA-SE de uma empregfida
paro copeirar e arrumar cm ea-
sa de pequena família — Paga-
so bem. Tratar na Rue Aquidô-
bá n. 562.
PS.CISA-SE empregada, R'ja Co"
rot, 191. ao. 401 - IAPC dc
Dsl Castil!.-.
/l""j"ljA-5E copeira portuguesa
«' referencias pnra casa irata-
mento. Tratar na Rua Codajós,
407 - Leblon - Telefon» ...4--1195.

res diaristas, cozinheiras, faxim
ras, lavadeiros e passadelras. —
Tel.: _3^-5533. com documentos.
À 

*AGENCIA 
RIACHUELO tem co-

zinhpjras, cop.-arrum., babás etc.
Com dcc. e informações, Telefo-
ne«: _32-55_54_e^ 32-0584.
ATENÇÃO — Cozinheiras, babás
e governanta {".lando o alemão- Tetros ótimos pedido.. Rua I Copacabana 4M
das Marrecas n. 38-1.0 andar | ;37-t516.

COZINHEIRA""*"

tica _família — Pago 70 mil. Tratnr
R. Sen. Vergueiro n. ]54, ap.
I 102 - Tel. 45-7392.
COZINHEIRA - Av. Gen. 

*S*in

Martin, 211/202 - Leblon. Tele-
fene 27-5I78._Pacm.se bem._
COZINHÈÍRA - Precisa-ia"" baí-
isnte prfiíica em lancher, hora-
rio d.*is 6

PRECISA-SE de empregada pratica de cozinhar, trabalhar de 9
às 15 horas, 50 mil na Rua Doic
deDozembro n. 77, sp. 40).
PRECISA-SE cozinheira. Paga"sè
bem, dorme no emprego. Exigem
se referenciai, Av. Radial Sul n.°
2 130, ap. 501. Tel. 46-3607, fim
R. Eduardo Guin lhe. Edif. locaii-
zado na pracets.
PRECISO cozinheira, uma copeira
cana 70 mü e sô um caeat. Rua
Carioca, 55 ap. 202.
PAGO Cr$ 80 00O**"por 

* 
muito

boa cozinheira, fazendo também
todos or serviços. Exijo boa.
referenciar, e dormir no empre*
go — Rua Ccnde de Bonfim n.

- 412, ap. 604.
' 
_'S 

'l9'7*. 
i!?KI SAM.SE 2 mocinha, 

"*^*Cr$
bem. Rua Haddock Lobo n.° 2-12

Tijuca.

COZINHEIRA - ARRUMADEIRA.
Precisa-se com pratica, car-

teira e rpferencia?, Barata Ri-
beiro n. 814 - 602 - Tel. ..
37.6529.
COZINHEIRA 

"'*"

70 000, para ajudar *m cava d*
familia — Tratar na Rua Soun
Lima, 178, ap. 803 — Posto 4.
PRECISA-SE de empregada para
cn;inliúr e lavar, que durma no
aluguel. Tratar na Av. Vieira
Souto, 690. Ordenado 50 mil. —
Telefone 47-4277.

AGENCIA RIZZO oferece cozi
nheiras de forno e fogão ban
quí-feiras, copeiros (as), arruma
deiras, lívadeiras, pas3í.díir&; -
faxineiro", diaristas e mensais.

PRECISA-SE da empregado tnrtnl- T°l- 52-5644.

Trivial fino, ca-
»al. ^aga-so b*m, referencias. Av.Lo.-.-,,-. ^- . , . ~

903 T.l.fon. P5E coz"<"""> com P'°-
Hcfl para casai. Exígem-sa refe-

Avenida Portugal, 2ó0,

BALCONISTA - Precisa-se com
prátier. para confecçõeu. Tratar
Av. Copíicabann, 637, Sr. Ismar.
BALCONISTA - 

"frirmácia, "que

aplique inieçõej. Trabalhar ma-
nhã f. noite .Tratar Rua Bnrutn
Ribeiro, _735:EJ
BALCONISTA"- Admilimos 2 ra.
pa;es de boa aparência, desem-
barneo, c| prática de 2 anos em
papelaria. Rua Conde de Bonfim,
375, s: Fojo — Tiiuca.
BALCONISTA (homem) e| pr.tlca
de tecidos « confecção. Paga-se
bem, Rua Dias da Cruz, 160. —
Méier.
PADARIA*""- Preelsa-ie de baleo-
nista e ajudante de forno, mui-
ta pratica na Ruo Sao Salvador
n. 87 — LaranjeirEs.
PRECISA-SE moça pj balcão com
prática de artigos de limpeza, na
Rua Profa. Ester de Aíelo, 226-A
— Benfica.

MOCA modftílfl, independente,
que saiba escrever ã maquina,
pnra secretaria de um casal. Dn-
ae salário n moradia. Marcar cj
D, Jacira, 27-0973.
SECRETARIA DACTILÔGRAFA. Pre-
císa-se pnra escritório de dospa-
chama estadual, n.T Rua Senador
Dantas, 117, si I 808, com o Sr.
Soarec.
SECRETARIA***

de offiet para bor, produção. Rua Dom P».para maquinas Planeta. Dlrlglr-te tiro Mascarenhas, 17, srbraloia -•1 Rua Fellsbelo freire, 671, Sr. Catumbi.
D alma Rei-.. ;v«v-7_=;»_^—— —
IMnü.«r-,l..-  ¦--•'- t—SAPATEIRO 

- Preci:_._c cortadorimiKCíaUKti para maquinas Hi. e montador de sandália Rua 17delberq, Mller vsrllcal e Merca, r.o 361
des. Exigimos boas referências
Rua São Januário, 438-C.
IMPRESSOR

- Jardim Gfl.

CHOFER DE CAMINHÃO - Pre-, CAIXEIPOScisa-te na Ruo Carmo Nelo
1 5ó.

PADARIA - Pre.cisam-se cem pratica, na Rua dir,
-~ I--<!_'.jini_lir*ii n .66.

ELElHIClíiA de a.)ton-.óv<»Ír, pre- CAIXEIP.Ã5
çisa.se. Tratar 4 Ru» Barão dr.]^ C*al-re
Men qui ia 615.
ELETRICISTA de

í ria.

Preclsam-sa ns
355-A - Tintu

automóveis

Tnv, Cardosos,

na- CAIXEIRO - p7íí;_. ,. ,l r„~ít\ciona.s a americanos. Preciso ca Certeira, ,_i f"'"""" .'.' P"*'"
competente. Tralar a Rua Gane- su eiiS 1 ,..','_ljd* 

* P*0,l»lon«l.
ral Pedra, |Ü3 - Pr_.,i Onze de 43 - Cascadura'.

ii'ii 'ENGENHEÍRO""- AGRIMENSOB
jdor de sola e mcniadoíes." 

"íu,, 
^rM»'.""?. aÇU»'- Av""-!"" ¦" i^f" 

"* ¦'*-««™'*: - P'-'*
,. Precisa-se máquina Nlpoã, 63 - Realenso. «t.rnbro n 86 _ ai/VY n.„ ' 

"s'í:o 
- 42-6336.'erva, na Rua do LivrnmS.-,,0/ÍA,,A7FI5n "_- 

prsc.^^ "•'•JFAXINEIRq.
cbanfrador, , virador ILANTERNEIROS -' Precisa "" 

'"'
R. Conde Agrolon-|Rua Cintra, 616, Circular

SAPATEIRO - Precisa-se corre- ELETRICISTA

n." 113.
IMPRESSOR OFKSET*

SAPATEIRO
. 'dor e uni

Precisa. p| oficina -
se « competente para maqulnalgo n. 762-B « PenhaUavidson na Rua Conje!heiro:uinAr_op rni Annt.Agostinho n. 159-A - Todos 0, 

VII)A^°^C0'A,">("R. 
^P';» obr.

Santos «sport» ri. i-nlior». Pretisj.se, na
„„ tcT- -„ -. ,« - «|R- Cons.lhoiro Galvio, 454. Ma.u..-__r — Precisa-s» d» ijuilan. I dur.ira.

Preclea-ae moça, tas. Rua figueira de Melo, 220 —*——
c,„, otlma aparência, entro 15 e PRECISA-SE 

"paginador" 
ccmpe,on'.;DIVERSOS

t% fjaglnador compef«nt« precisa^
2? anos, para secretariar no Rio,
um senhor residente em outro Es-
tiido. Pode acumular com outro
emprego.. Tratar tcl. 25-7366,
ap. 1 014, jòrrisnfe dípois das
16 horíis

VENDEDORES
CORRETORES
RAPAZES - Maiores, ativos
carta de flunçE, ótimas condições
serviço, dia ou noite. Av. 13 de
Maio 47 - 2." s| 203 - C|
Byron.
VENDÍDOR DE SABONETES ^
Precisa-3e com prniin no ra.
mo - Tratar na CLAVEL IND.
QUÍMICAS ns Rua João Rodrl-
gues n. 66.
VENDEDORES - Precísa-se pl ca
misaria e alfaiataria, com pratica

eiriz Roupas Ltda. Ru.i do Ca
tete, ?86 - Loja.

PRECISA-SE de rapaz com pratl-
ca de balcão em paifas, mBiafl
bolsos. Traiar depois das 9 ho-
ras na A MALA PRIMOR na Av.
Marechal floriano n. 153.

CONTADORES

ADMITE-SE vendedor. Prat. de
móveis residenciais. Motorista. —
Partic. de 40, 50 A. Solteiro. -
Servente. Av. Pres. Vargas, 435,
s| 605.

.„, Rua Real Grandcsa nV 2*48 BOMBEIRO-ELETRICISTA . Prorura-
««Çiíl__!MC!' !'• <"» senhor aoosantado de
PRECISA-SE pessoa cr pritica d" '"«Ponsabllldad. - Tratar no Lar-
pautação e encadernação de bb. ?° Machado, 51, com o Sr.
cos. Procurar na Rua Propícia n o:Í._íl°'. .d?,-i_"_\_}__l_
51-A -_Eneenlio_Nò/o. ' |DOMBEIRO - Preciso oficial cõm-
PRECISA-SE de compoSroT"^!""*.1';""" 21 

'>:b!j| 
-?« *

pratica n« Rua Escobar- SIMO.

Av. Ccpnceba-

GLORIA - Acoug
um rapas de boa'
todo

TIPOGRAFIA - Precisa-se de um
jmprsiüor pe™ máquina Heidel-
berg. na Rua Costa Ferreira, 77.Paga-se bem.
TIPOGRAFIA - Menor com p"á.tica de alceamento de blocos -
Precisa-se em tipocjrsfia. Tralar
R. Frei Caneca, 51, fundos. Tra-
tar ho|e de |0_..s 11 horar.
TIPOGRAFIA - Precisa-se da lm-
pressores para máquina Minerva,
na Rua Prefeito Olimpio de Melo,
1 382 — São Cristóvão — Tel.'
28-7919.

... ,, , erv. dr
„7;oficina. R. Voluntários da Pátria°' i 46 — H.

i

ENGENHEIRO MECÂNICO E ELE.
TRICI5TA - Precisa.,, d,
registrado no CREA

Admitimos rapa?
, " anes c! prática emt se na ,erv. da limpej». D» preferênci.cia fe- moranoo Zona Sul""''"¦ !n«. 

bl*., 6.0 ;fl(..'
LAl.iSRMEIRO - Precisa-.e bom7
Tratar Rua Marechal Canfuári .,
n.o_30 - Urca.
LANTERNEIRO - 

"*P*"e*iT".re 
<!¦•

oficial competente para lodo ;er-
viço em automóvel.. Rua Campo»
da Paz n." Vi.
LANTERNEIRÒS - Precisam-t* c/
prática em raíorm;. de csrrcc;;-
ria de ônibus. Rua Euctld-ss F.i-
ria, 170 - Ramos.

'8 precit?* di-
e:;<'renci» pa-*-

Trntiir na R.Beniamim Constant n )04 Te-
líío.n.<!-_4."-""-"!' - Paja.ie bem.
A\OCA - Admit- distinta»maior 

ç/ curso „';v.á,;0 „„.
pjeto boa aparência, p,„ Mr.viço ne embalagem
rir, Vita. Av.
I 971, antiga fr.-..-~~r.''5Y~!'',c5° RjachuelcLANTERNEIRO - Preci

bem oficial. Tratar Av. Brás ciei PRECISA-SE co .
Pina, 2 155 — Irajá. caixa, 1 caí««ire

balcão, | ciclista
n.o 251.

o Laborató*
çhBl Rc>*don,

Manuel,

LANTERNEIRO - Precita-se paraautomóvíti — Tratar ns Avení-
da Salvador de Sá n. 51. (PADARIA

pralici o, i
' moça paraR. Ufanleiraa.

LUBRIFICADOR - Precisa-se o-fT-f I?rf',i''0- .'*. "i.ucJinf - forno, 1

ENTREGADORES _ p,.r_ 0 Centrod» cidade - R. São Luís Gonra-
ga, 990/201,

cina d'
5 dins. Francisco Otaviano,

oml— Copacabana.

o n » 335 *.r ,C"."""j.p' MECÂNICO para cravação d.
fe Jomaf 

4"' " P°"a"a d"" 
J*™ * freios . revestim.nt- '' -- ' retifica d

precha I

de automovaiB, semana dn
35

ciai confeiíarro.
n.o 251.

Ifrt, 1|S

TIPOGRAFIA ~ Prcclsa-se de molo
C_néc"°237'!i'ler''iS,a 

° """ F'"''|MECANICO

FERRAMENTEIRO - Apresentar-se
na Rua do Livramento, 138-A.
FERRAMEfíiTÍRÕ com prátkTTTãprojeção e exocur-io c'e matrizesde iniecãn e prensapem do ma-teria plástica, precisa-se na RuaCordovd, P.\5.

CORRETORES para Clínica Medi
ca, ambos os nexos, boa comia'
sao. Tratar à Rui Carolina Ama- ^
do, 280, Vaz Lobo, nos dias úleis
das 12 horas ãe 18 horas, com , „,„ , .
D. Marlene. ' w - Ola

aiustador e talelm-
pressor - Pre:. urrjente práticaanterior. Sal. 250 mil. Av. 13de mato, 47 -- s. 1706.

PRECISO rape; trabalhar triciclo
e dep6-,ito. Rua Riachualo, U2.° andar — Reginaldo.

ASSISTENTE contador até 28 anos,
ótima prática, até balanço, dat
cardex, 220, Av. Rio Branco, 151,
•'loia, sl 09.
AGENCIA LINK: Auditor cl bas-
tante conhec. de cont., lei; fÍ3-
cais e pratica de auditoria inter-

México, 21-JO.o.
ADMITIMOS (2) Auxs. Contablll.
dade 300 mil. (I) notista c| boa
letra 18*23 anos, (2) Boys meno-
rei até 16 anos, (1) moça dacli-
lógrafa, (1) aur.. escrit. c| noções
Contab. At*nde Av. Rio Branco,
185 s| 1021.
CONTADOR - Ácimit.-a". c/ CRC

prática comprovada p/ chefia
Otímo salário — Tratar na

Av. 13 d* Maio, 23, grupos 414
e 613.

o terviço do ap. casai, 3 vezes!ATENÇÃO - Cozinheira," precisa-
p:r semana dns 8 até 17 hora*, tmos, ótimo ordenado. Ruo Se-
Carl.:r_ • reí.,-_n_i_s. Ordena- nador Dantas, 39, 2.» andar, sala
do dc MC-S. £0,00 - Av. Pra-|J06.
do Júnior n. 172 - ao. 1_001 ^COZINHEIRA""'- Pr.cisa',."um»
PRECISA-SE de arrumadelra cem do forno e fogão, com bon apa-

jrência, par* pequona família.referencia? — Dormir nc emore
'• - Ordenado de CrJ 70 000.
Tratar com D. Lúcia - 56-1805
PRECISA-SE de senhora si com-
promísjo parn todo o servido
de 3 pe.*:oa_ — Paf|í.-?e bem -
Telefone 36-7140 — Tonelero* r„"71 - 801- Copacabana. • *

PRECISA-SE umi tmprorjada paríl
ca.cl estrangeiro com 2 filhos —
Pa*ia-!!> bem. Viscond* Piraiá.
4S5/304.

Parjam-so CrS 120 OOO. Tratar
Barata Ribeiro, 437, ap. I Õ0J.
— Copacabana.
COZINHEIRA - Precisa-ia de" unia
com prática e referêncins, orde-
nado 60 000 cru^eiroi. Av. Atlan-
lica, 1186 - 701, ¦
COZINHEIRA*"- Pr.cisa.si-^
familia pequena, Paga.sa bem —
Exigem.se referencias. Rua Bu.
jhÓU de Carvalho, 356/ apfc. 901.

Precisa-se para
o trivial variado, c' referencias •
Píçia-ce bem nè Rua Garci** Da-

Ivila n. 160 - Tel. 27-5417 -
O, Claudina.
COZINHEIRA'""~*~'~~*-*c~~isa.!e~~~*par*a
trivicl fino variado, lavar e pas-
.sar roupa mluda. CrS 80 mil.
Rua Raimundo_Correi;-, 71/702.
CÕ-iNHEIRÃ .- P7ecisa-se para
casal que durma no aluguel. Orà.¦„,._-,*.,.. .... . , „ 
CrS 50 OCO. Iralar no Rua Cesário ,PlfECIS, ^ ,"."",'""'"",• PÍ'J"SÍ
Alvim, 31 - Botafogo. Telefone IH*"?- ]•';. 

*7-à«>õ. Rua Conse-
26-1454. |llieiro Lafaiete, 53, ap. 901. -

Copacabana

tforos
Vrof. 1WAZURKA

Hoje c um dia cm quo deverá
movimen tar-se o máximo <|iio
puder, pois os astros darão co-
foerturn. para as suas realizaçõc?:.

vÍTÍch
ny)_r\2Mr^''

CAPRICÓRNIO (21/12 a 20/1) — Número de
sorte: 14. Cór: roxo. Pedra: turquesa. Não con-
te com muitas coisas e não procure, fazer mudou-
ças em ..eus planos, porque o dia não ajuda mui-
to.
AQUÁRIO (21/1 a 20/2) — Número tí? .sorte: 13.
Cór: cinza. Pedra: jr.eini.o. Muito cuidado com
cs problemas da familia. No trabalho procure ia-
zer tutío que seja preciso, para ter meios de rc-
solver seus objetivos.
PEIXES (21/2 a 2l)/S> — Número de sorte: 49.
Côr: marrom. Pedra: ametista. Tudo mais ou
menos parado para os negócios e a profissão. Já
para o p.mor boas perspectivas para o dia.
ARIES (21/3 a 20/4) — Número de sorte: 35. Cór:
azul. Pedra: rubi. Não se preocupe com a pro-fissão, porque ela está amparada e bons ventos

.trarão benefícios satisfatórios. No campo sen-

.tiinental deixe que o tempo trabalhe para você.
TOURO (21/4 a 20/5) — Número de sorte: 45.-Cór: creme. Pedra: saflra. O dia é favorável pa-ra as realizações, tais como escritos, compras de
Imóvel e trato; com político... Na vida sentimen-

.tal as possibilidades serão limitadas.""GÊMEOS 
(21/5 a 20/G) — Número de sorte: 19.'Cór: rosa. Pedra: esmeralda. Bom tempo pnra•inovações no ambiente de trabalho. Bom também

!pí>._ assuntos de ordem amorosa.
; CÂNCER (31/0 a 20/71 — Número de sorte: 50.
_Cór: musgo. Pedra: ágata. As possibilidades pa-.ra você hoje serão um tanto curtas, seja nos ne-
gócios ou assuntos sentimentais.

IXEAO (21/7 a, 20/8) — Número de sorte: 23. Côr:
[alaranjado. Pedra: brilhante. C dia preie caute-
?la com os negócios e compras, pois há indícios de
; prejuízos. Nos assuntos ligados ao coração pode-¦ rá encontrar felicidade.
. VIRGEM (21/8 a 20/9) — Número de sorte: 48.
I Cór: verde-escuro. Pedra: granada. O dia é mui-

_'to bom para dar seguimento aos assuntos da vida
j cotidiana, pois os astros lhe darão cobertura á al-

tura de colher os frutos desejados.
LIBRA (21/9 a 20/10) — Número de sorte: 16.

, Côr: gelo. Pedra: lápis-lazúli. Bom dia para re-
j solver assuntos do lar e fazer novas conquistas.

Favorável também para passeios e tratar com
.. pessoas religiosas.
• ESCORPIÃO (21/10 a 20/11) — Número de sor-
; te: 11. Côr: violeta. Pedra: água-marinha. Seus
I negócios hoje poderão ter bons lucros, se souber
;.3ir-nas horas precisas, pois 6 sua intuição no' período é digna de nota.
; SAGITÁRIO (21/11 a 20/12) — Número de sorte:¦¦* 7. Côr: vermelho. Pedra: topázlo. Muito cuida-
j tio cem os gastos c os assuntes referentes aos seusía.miluu-es. Seja precavido com o coração para
; nao criar aborrecimento; para a pessoa amada.

runems
próxima à ponte. Urca.
PRECISA-SE - Empregado para
corinlift e arrumação sm èp. de
4 pe.soas. Tel. 48-0BÓ4. Rua
Campos Snle^ l«3,^ap. 902.
PRECISÃ-SF de cozinheira para
fedo o serviço casal e um fi-
lho, apartamento poqueno, CrJ>
65 CCO — Rua Artuf Araripe n.
3 - ap. 503.

COZINHEIRA - Trivial simplss.!«'««-"--
Informações. Paga»s» bem, só co-
zlnhar, família dc ._ít pessoas,
Praia do Flamengo, 2ó8, ap. 601
Tel. 25-0208.
COZINHEIRA"- Precisa-se" para 

"o

trivial variado. Ord, 100 mü. Pe-
dem-l» referencias — R.Imundo
Correia,. 75-IQT -* Copnc.
COZINHEIRA 

'-'"precisa-fT^ãrã

o trivial fino variado, cem prá-
ifca comprovada, com bc« «ps-
rência, bom ordenado. Tr»tar ne
Rua Senador Vergueiro, 237, ep.
201 - Botafogo.
COZINHEIRA - P**Idrô~s<f7_rã
cozinhar fin* variado, durmi etn-
prego. 60 mil. Referência». R.
Siqueira Campos, 142 ap. 701.
COZINHEIRA - Precisa-se, com-
petente. Paga-te bem. Rua Ben-
Jamin Constant, 33, ap. 203 —
Gloria.

SENHORES •mprtittiros d» obra»
Inscrito*) m Sscrotario d» Finan*
(as di GB prema--* para dir
orçamento para fnier con.v.tot •
rebocos para «vitar infiltração de
íç]ua_ na cúpula do Edifício Mu-
zambinho — Aceita proposta fo*
chada ati o dia 20 de mar(o, ni
Rua 1 d« Dozembro, 137, com a
Sra, Sindica,

DACTILÓGRAFAS -
ESTENÓGRAFAS -
SECRETÁRIAS

AGENCIA UNK: Dactilógrafa t
bons conhecimenfoi de inal_»,
inst. secundaria, bastante pratic?.

CASAL - Preciso para 
~êhÍíírT;|"__-____?!_ 10.» andar.

eIn, serviço doméstico cj prática i AGENCIA LINK: Rapni bem dat.,
e referências. Tratar Travessa Se.jboa I.tra, c/ prei. de faturamen*
reno, 13. lei.: 43-7868. Io, nls. fiscais, eicril. de L/_u-

 Ixiliarc.. México, 21. _
LAVAD. E PASSADEIRAS correspondente -. Admitimos

moça dc bca aparência, boa (jac-
tilorrafia, fulando e oacrevendo
(nglés fluentemente, c! iQftr.cáo
proprie e prática de ierv. gerai,
de escritório, Ótimo salá/to, Se-
mann de 5 dica. Tffttar A/. Co-
pacabana, 690 - 6.°' andh'."DÀcYl 

IOGRAFIA

OFERECE-SE ontEadeirs pare ie-
nhoras, caniisaa do homem ou
trabalhar por hore. — para pes-
loa só — Tratar na Rua Carmo
Meto n. 213 - 2.» andar -
Conceição.
LAVADEIRA - Paflam-se CrJ ..
12 500, de segunda a »exta-feíra,
a pessoa que tenhi prática de
panar a ferro para lavar a má-
quins em casa dt família. Dst, 8
às 17 'hom!. Rua Sousa Aquiar.
37 - Méier.

COZINHEIRA - Precisa-se. Paga-
3e bem. Necssíarío referencias.
Rua Domingos Ferreira, 46, ap.
I 001 — Copacabana.
COZINHEIRA - Precisa-se, di
meia idade, que cozinhe bem,.
para um casal, CrS 60 000. Tel.jcis_.se com prática de maquinas
37-7692, Copacabana. ] Kodani» e que saiba lavar. Pa-
CRS 100 000 - Preclsa-s. porlu.; 5a-!e bem. Rua Dr. Bulhões, 9-B
nuèsa pí cozmhar e arrumar ap.|~ ^riy- Dent,
de (asiil cj 1 monina. Tem mi. TINTURÃRIA - Precisa-se de 1

LAVADEIRA - PASSADEIRA -
Prcci«a-ie com pratica e refa-
rências — Rua Repúb'ic» do Pe-
ru n. 3.3 — Cooacabana.
PASSADEIRA - Precisa-se"-lia
Run Maria Euoêniõ n. 32, ip.
302. Tel. 46-9209.
PASSADOR - Tinlurâria - Pre-

Admi Timos
nióçe de bon apartncia, clima
dactilografia, conhecendo arquivo
e serv. nerai"" de escritório. Se-
mnna de 5 dias. Av, Copacabana,
690 - 6.° andar.
DATILOGRAFA - Adm. uma.
perfeita datilografa parn a 2ona
Norte, cont boe aparência e ida-
de «té 35 anoi. CrS 180 COO —
Av. Rio Branco 108, sala 1310.
DEPARTAMENTO P"ÈSSÒÃl -
NCrS 2COÍ220 - Precisa-se rie TELEFONISTAS
rapar dáctilógrafò com prstic3|

RAPAZES com boa apresentação
para vendai a domicilio. Tratar
na Rua Barão de Ubé, 14, 2.°
andar — Praça da Bandeira.

yEN-EDORÁ~6lima aparência, or
denado e comissSo. Rua Riachuelo
n.° 44, 2." andar - Reginaldo.
VENDEDORES (AS) - Admitimos
com prática ou aem prótica. tí.
vagai, ordenado fixo de CrJ
100 000, mais comisião no ato.
Tratar no Ertr. do Portela, 29,
laias 305:306 — Madureira.
VENDEDORAS (ES) -Ganhe de
200 a -4C0 mil cruzeiros venden
do Confecções masculinas • femi-
ninas. R. Almerinda Preitat, 25,
saln 401 — Madureira.
V E N D E DOR ES (AS) - Vrstisõ
para venda externü. Pag*. _e
bem. Trazer documentoi e dois
ret fatos 3x4. Rua Leopoldina
Seabra, 7, casa 1, fundoí —
Bento Ribeiro — Vizinha Igreja
Sla. Isabel. _
VENDEDORES - Industrio d« Cal-
Çados Plásticos em grande ex-
pan.ão e?tá admitindo para os
[i.-ífldoí. dn Guonabarti e Rio de
Janeiro. Ótima comii-So, só ie-
rão admitido» oe candidatos com
profundo conhecimento do ramo
e com freguem própria. Apre-
ieníar-fe na Av. Rio Branco, 25,
4.n, dos 9 às 1 ] horas, com o
Sr. Vldal.
VENDEDORES - Pr.cisam-s. pa.
re e Guanabara para todas ai
lonas. Pega-se talário, comÍ-_ões

prímiof. Tratar na Distribui,
dora A. Daviti de Produtos Po*
pularei, farmacêuticos • Perfume*
rias. Rue Conde de Bonfim, 377,
sal. 305 cl Sr. Crui.

TORNEIROS - FRESAD.
AJUSTADORES mecânico de refrigeração ,

(AMÔNEA). Preeisi.s» n, Aviu'1"'"""""11 ~ Rua Conde d_
PRECISÃ-SE de torneiro para" tor- !'urban" "• ass- Azambuja, 449,  |PRECI5A.SÈ do* 

"padeiro "com "n-u

™„.'J*''0^'.- Ru» Dr. Nunes n.o MOCAS MÃIORÉrY*T->7ec";;„~;;lMECAMICO - Precisa-se 1 com!1» pratica de padaria. Ru,

__ PRECISO empregado depóiito p3.
tambor do freici, preciso na R. pel. Rua Riachuelo, .4, 2,o nnàer
Cardoso de Morais, 328. Bonsu* — Reginaldo.

çe«o. Tel. 3Q.I057. | pADARIA 
"l"Tr«ÍH.«" 

rie'Taici'.
MOTORISTAS — Pr«ciscmoi pa-; nista com prática, f"n;3 «'êico
ra t_.n.piotar nosso quadro. Mo.I Aurélio, 22 — Vila ds Penha.
lo.Utas com firalica dr. serviço}PRECISA-SE de desossadores^pT'.
í° r . 

",*, 
«rí'"j- 

"9"". S":;y-'0i's «souyue. Tralar Av. dos Itália-de CrS 12 340 diários, 
Ju, 

VI.. „OT< m _ Roel„ Mif„nde,n« Drumond n. 45 - Vil. lia.\ss_h:,_,- ;- , . .
bel. ;PRECIoA-SE de vigia, msc, a|us.
irer_.Mir-/i ., . . -,t— tador e Cr$ 1 000 a hora. Aux.MECÂNICO -Motorista - Pre- „,„,, Rua do Ouv|dorcií3-íft compratica em _caminhoes!8a|fl ^j 3.° andar

60,

PRECISA-SE um eiustacior. P.ign.
se bem. Avenida Buxeias, 98 —
Bonsucesso.
TORNEIRO MECANÍCO Prêci.
sa-ie de competente. Serviços ga.rais - Rui T.nent. Fr.nja, 101
(Cachambi),

SAPATEIROS
PRECISÃ-SE sapB*e"írõ""õ"fic"ia"l~cõni".
petente em sob medida para mo-

com prática para fábrica de bi.!pra,ícn Pnrfl «minhões Ford —'queira Campos, 117 — Coppci..
iouterias. Aprcientar-.e na Rui"l<-',!''"0'e' ' International — E'l°8nB-
Estréia, 41, fundos _ Rio Com- f"-'/or n5_° "" °PrÇ!e",i!r 1"»"' PRECISA-SE de moca-, « mnhoras
prldo. Tratar com o Sr. Jo5o. nao tenha competência - Tratarjp6ra Ser/i;o« Internos - íxternoo
PRECISO 

"rie 
ajudantes . 

'm'*]^. 
Vila Verde' "' """ .7, 

"¦"* 
,'_3Y ,B5 " Co^'K- D'"

oficiais para trabalhar em monta " 
'  11 os 14 horas.

oens mecânicas e elétricas. Apre- M 
lSANIC?„ ,f SAU0 „7, .f,0.") PR ECI SA-SE de 

"pedreiro 
t •ju'aentar.se de manhã dos 7 ». ajP"4Í'""' !_ v.°\>"'a'?¦ "TIANA" dante n. Rua Bento Lisboa n.na Av. Copacabana, 865 ai, 7_.,Av' 2S d* s,,"mb'° "• í6 -160.

1 "»• ' "P':M'"-"--- IPRECISA-SE 
de trabalhador br8:

R.cassim, de mulher o homem
Pwlvhf, 8<_.A. Copacabana.'
PRECISA-SÉ saoalíro. RÜTlWií

Barro--, l_058.
PRECISA-SE d. monlo~cío~p7r7
maq. colar - Trav. Carlos Xa-

or, 304 - Madureira.
PRECISO de um sapateiro na* R'.
do Catumbi n. 22.
PRECISA-SE de um 

"cortador* 
de

peles e um lixador de saltos naíaorica de calcados de homem
na Rua São Luís GonzJBÍ n. .

I — S"io Cristóvão.

POLIDOR - P.ecls_.s., Vo*m 
"co.

nhar. eomprov. para matais -
Exigimos carta de r.f.r. último
emprorjo. Rua Adriano, 115. To.
dos Santo1",
PRECISA-SE _de um bom prÕTilTio^

Bran-d'-' barbeiro. Av.
108.

PRECISAM-SE íídbicí.sYe" mi.«uma de escrever. Rui l.o d»Marro n.o I l_ó, J?.o, ,/ |.
PRECISA-SE de meio ofidnl deserra.heiro, ns Rua Paula Brito
n.o 46-j.
PINTOR 

""

em móvnt!

¦_t|« - Trate R»;? Marti Ro-

pistola para trabalhar

MOTORISfA VENDEDOR
cisn-je c1 prática de com"*t: ¦
varejista p! venda
— Rua Caitro AIvv«, ,..^-*, -, ,
Méier. ,lCS "* entrecjaa maior. Rua Afon-

MOTORISTA - Preclso-se de mo- 5° 
f* " '*'

toriilfi com hactante prática pare
trabalhar numa camionete no;p!!"' • !f'v":os de rua, con-
Centro da Cidade, favor não le m"10" lo««. «om referencias .
apresentar suem não estiver aplo!«';';'«• Av. Rio Branco, 114, 2.'

para exercer a funcSo, -vinam-í» andar.
boas referencio?.
Erasmo Braga, 227
716. |— Rua Ministro Moreira ds Abreu

;,,« _|)6 - 0!ari_.
MOTORISTA - firma de matí-

cie comercio drlpues n. 26 - Oiaria.
de alimentei i n.,rrVc'ÁTe :_ —-—.
•s 133-C — 

""E^ISA-ic entregador com cs

Trator na Av.) Pp;ECI5Ã-5£ um mestrinho, Pt-
7 ie Int 715 ejnlficacão Nossa S-anhon» c'a Pa:

se nn fibrica rip móveis na R
noiva, c- ¦_, _.FeliCiono de Aguiar, 427 — A\«.PRECISA.St de empregados p! sa-|fi» da GraCi

 de conatrução noce^.íta com PRECISA-SE de ornorsEjído bal-
de madeira, pr_ci:_.-iprüí:C6 comprovada em ccrttiraj^^o padaria com pratica p» pra-

Tr.iísr na Avenida Suburbanajça Quintino Bocaiúva n. 13 —
35-F. Quintino.

paios 
sob medida esporte e lam- PRÊCISA-SE

ro,m8n-B 
ccn""0*- B"""," Rlbel-lalumfnio r

oe rapuxador
na Rua Buenos Airei
Centro.

OFÍCIOS E SERVIÇOS

AOTORISTA - Precisa-se para
cj.» Kombi com prálica. Tratir na

Rua Real Granou?, n. 245.
MOTORISTA - PríclM-s. para
V'oiT"bi d* enrr*. .a — R. ôíío Luíe
Gonzaga, 990 '201.

VENDEDORES - Com bo» ape
réncie, necei$ltamô3, ótima comia
aão. Rua Santa Luzia n.* 173, sa
Ia 302.
VENDEDOR 

'-'Preci's~a.s. 
cl boa

ALFAIATES - COST.
ALFAIATE - Precisa-se 

"_ficiai""dí

paletó sob medida, page-se bem.Av. Copacabana, .35, sl 703
ALFAIATE""-" Precisa-.e ífítílíT^Paletós, calças, buteiro, aprendiz,«ludant* ed. moça. Rua Francis-co Serrador, 90 gr. 204. Cinel.n-dia.

AJUDANTE DE COZINHEIRO
pratica de foaão - Precisa-seTrotar na Rua do Ro.ario n.

MOTORISTA - Para dep. mat.
construção. Deve conhecer me-
efiníca e ílzr referências de deis
anos na. carteira. 180000 — 24
d* Maio, 23;.

COZINHEIRO - PricisYsYr"*"*!"*;
rante- Praia Botafogo, 340 Io
|B M.
COPE IRO - Precisa-se c/ pritíca de todo serviço t!t> café tbar, c/ referencias. R. WashingtorLuís n.o 5J.B.

MOTORISTA - Preciso para tra-
balhar na iy.ru livrrt. €' indirpen-
sovo! t;r muita prátfo. de cami-
nhno e residir na^ IniediaçÕés d>
Olaria. Tretnr na Rue Dr. Alfredo
Barcelos n.o 4S8 - OlBria, das 7
às II horas.

PRECISA-SE de caixeiro c! pra-
tica de bslcão — W úver nso
ae apr»j«nlar «m que nSo ta-
nha pratica. — Padari» Tanguí
— Rua _Ssn!B Onn. n. 58.
PRECISA-SE 

"-" 
Rapaz 

"cõm" 
prãít-

ca de papelaria — Tratar na R-
Buenos Air*- n. 553.
PRECÍSA-SE de' 

*2*" 'rapazes """ 
ate'

17 anoa para trabalhar com do-
ces, com o Sr. Milton ni Rus-
Conde de Bonfim n, 34.
RAPAZ pratica comprovada tíe.
íeçiio de paçae psra trabalhar ens
Karde"". Av. Brinadeíro lima i
Silva, 1 174 — eomparecar dentro
do horário eomirclat, Sr. Pedrei
José.

sla própria cara linçierie, roupí
nlici p{ bebê • cam» 4- mesa —
Apresenfnr.se na Rua Samim n.°
220 - Irajá " Exigenvie refa."VENDEDORES'"- 

Bem relacionado
na praça, dinâmico e boa apre.
jentoção, para artigo de fiícíl Co-
locGção, com retirado altamente
compensador. Rua Senador Dan-
tas, _117 con|._B19._
VENDEDORES com Kombi para
biücoítos São Paulo à comissão.
Run Amparo, 779 — Cascadura.
VENDEDORAS 

"*"*Ts'K> 
í NOV|.

DADE — Trabalhe dir.tamente
com a . «brica da Oucht Dubel,
lev* a suai. cliantas «ita novida-
de. P*(at intimai • aparelhos
d* limpei* da pat» • embeleia-
m«*tlo. E fambém d* utilidade
doméstica. Rua Aires d» Casal,
32 — Diariamente.

RECEPCIONISTAS -

quina d* lavar a passadrira. L
deira dos Tiibajaiat, 94 ap. 803.
Copacabana. Tel.: 57.3582.
CO7.11.HEIRA - Precls*o*-Tí To"m
pratica — referencias, carleira —
Paga-se bom ordenado. — Av,
Atlântica n. 2 672, ap. 402. Es-
quina de Santa Clara.
COZINHEIRA - Precisa-se de uma
senhora responsável e sossegada
para cozinhar e arrumar. Exigem-
ce referencias. Paga-se bem —
Tel. 26-4848.
EMPREGADA para cozinhar laver

casal

paesador, 1 passadeira e de 1
caixeiro c| pré tica. Tratar Rua
tio Riachuelo, 191.
TINTURÃRIA - Precisa-se de um
paesador profissional à maquina.
Rua Itapiru, 729.
TINTURÃRIA - Prêcíãã^E"e dê í
passador ou passadeira na Rua
Senador_Pompeu n. 205.
TINTURÃRIA Mil CORES 

~~"Y>re-

cisa-se dc 1 passador hoffmista
— Paga-se bem, R. das Laran
jeiras n 203-A - 45-2420.

a passar, casal e uma menino de DIVFRÇOÇ
5 anos. Pafia-se bem. Tratar Rua wl ¥ "*R"»-""»

Santana, !99._
EMPREGADA"

~-—. CASEIROS — PrecÍsa-30 casal sem
Precisa-se para filhos, para sitio «m Itaipavaco^nhor e arrumar - Exi0em-se (Petrópolis:, exigindo-se referen-re.erenclas - Rus Santa Clara das. Ela deve ser perfeita cozi-*?' )°' ,aP" "°^,' , nheira e -fazer serviços de arru-

EMPREGADA pr.ra essa de família, mação a limpeza; éle para horta,
cozinhar e ajudar , pagando***bem. Rua Caruso, 19. (Haddock
L6bo).
EMPREGADA - p"r"ecVso cozi-
nhflra írivial veriado CrS 60 COO
— Carteira. Av. N. S. Copac.
n. 12 - eo. 202 - Telefone ..
57-1624.
EMPREGADA - Precisa-se
cozinhar ç outros serviços -
Nascimento Silva, 133 ao.
— Ipanema.

para
Run
401

jardins etc. Paga-se bem. Tratar
na Rua Teófilo Otoni n. 58, 5.°
andar, salas £01-502.
MOÇAS, senhoras claras p! clíni-
cas: 6 domésticas e 1 servente e
1 rapaz 17 anos pj limpeza, R.
José Bonifácio, 143, Méier.
PRECISA-SE de empregado com
referencias e pratica de lavar
carros e limpezas em caaa de
família, dormir no empreoo, ne
Rua Haddock Lobo n. 407.

PROFISSIONAIS DE ESCRITÓRIO

AUX. DE ESCRITÓRIO
AUXILIAR" DE ESCRITÓRIO.-"""^
Precisa-se com Conhecimentos de
:erviçis de maquina e escritura-
ção mercantil - Trator na Rua
Andradas H.-_^6 — 9.o andar.
AUXÍIIÂR DE CÕNTÃBÍTÍDÀdI
— Admlte-K um, «om prálica de
biilancctcs, livros fiscais e servi*
ces netais <om mais do 35 anos.
Salário Inicial CrS 250 000. Tra-
far Rua Marechal Aquiar, 46 —
Bí.nfiea. Tel.: 34-6447.
AUXILIAR ESCRITÓRIO, 150, dat.
(al, 250-300, aux. Pessoal até 27
anos. 300, secr. dat. 300, fatu-

jristp^_140._Rua México, 111:605.
iAUXILrARES*"Yp'—c"lixTlõntáb""7
centro, 150, noções cont. Oulro
ótimo em cardex, 180, 2 p\ ccn-
tabilidade, classif. livres, 200.

[Outro calculista dat, 200, prática,
:de 2 anos. I notista, Av. R. Bran-1Ds'• P- z- Sul. Secret. Dat. c!'£0, 151, s loia. s 09. (Inglês. Esteno Forte. INIC. 250

AGENCIA HNKi Operador Ruf
cU multa—pratica- e bastante ¦ ce-
nhecimento de eontahilidade. —
México, 21, 10° andar.
ÁUXILIARES de escritório - Aa-
mitimos mocas e rapazes de boa
aparência, ótima dactilojrefia e
prática de serv. gerai» de ercri-
tório, Av. Pres. Vargas, 529 -
18.° andar.
ÁUXILIARES DE ESCRITÓRIO sem
prática, c| primário. Várias va*
gas atravé. n' sistema rápido, R.
Lucidio Laga, 91, s| 611.
ÁUXILIARES d» escritório - Ad'
mitimos moças • rapazes de bo;
aparência, boa dactilografia, co-
nhecendo serv. gerais de escri-
tório. De preferência morando
Zona Sul. Av. Copacabana, 6Ç£
__ -•^___nc!__í_
AUXILIAR - Môcá. Viria vasas,
160-200. Cont. Oat. 200-250

de folha de paçjamento para tra
balhar sm Botafona — Tratar n*
Av. Rio Branco n. 1 Só — gr
2 823.
DACTILÕGRÀFÃ - Precisa-se 

"de

solteira com prutice de fatura-
mentos e extrações de notas
fiscais • serviços, gerai- de
critorio — Papelaria Alhaian na
R-js Sacadura Cabral n. 79.
Praça Mauá.
DACTILÓGRAFAS, 2 c| 1601200,
toquei prática 3 ano*, 20ô a ..
250,00, outra ci noções contabi-
lidade pt o Centro. Mais 2 pi S.
Crísí., dep. pessoal, c| pratica,
150Í170, Av. R. Branco, 151, ,|
lojas, l| 09.
DENIL adm. datilog. aux. escrit,
aux. dep. pessoal, Aux. contab.,
moças secret-datil. Contadores
Av. Rio Branco, 185 sl 923.
DATILOGRAFÃS - Exímias preci-
tamos c[ boa aparência. Av. Pres,
Vargas, 418 s| 907.
ESTENÔGRAFA (O) EM INGLÊS -
Firma de alt» gabarito, admite
da ambos oc sexos c/ pratica
comprovada — Extelenfa salário.
Tratir ri, Av. 13 de Meio, 33,
talas 614 • 613 — Sr. Renato.

MOÇA — Precisamos admitir mô-
ça de boa aparência p| contacto
e recepção por telefona, alguma
dactilografia e desembaraço pes-
soai. Trntar Av. Pres. Vargas, 529
. 18." andar.

MOTORISTA PARA BASCULANTE RAPAZ - Precisa-.» ci» um ps-— Preclsa-s* Rua do Mercado, 28 ra trabalhar em fabrlcaçio tí«?
Praça IS de Novembro. mate, cu vontade dt aor*"<lí"r.

MOTORISTA - Pre:is_-s* 
"""c_"n.lTr.,_"*" ri .RL'a ^tl^'a;r» Camp-.* n.

CALCE ROS (A) - Precisam*I71Í ,..„,. ...u/nenoa. Serviço facll e garan' 
°,AI"C0N - Precisa-se com ur-iido pira todo ano. Píyi.,.|9énci» P»r» trabalhar em um,.,,, ,,, ,."'"«"¦'-• "-.""•«¦ "-ja--:?;i.Ií:B,12r.í"^na Rus <tuí:z ^Bsí?mif ^'^*h^i^p?«ta-"^"»«^3-«ski_«.___*j_a______
preno. Favor s« a-re«*n'-. com °8' m'n'mo ^ 1(5 ,,n''1E ^fc car* RAPAZES menores, precisam-se,
referenciai - Telefonar .7 Í719'¦'"''"'¦ Pe^am-se refsrénciss. Tro- paps-ie bem. Ru» Polrclinrlia 2C0
- Urg-nte "'"o™' 

3/-S732 ,„ ,„ R„e Almirante Tamandaré,- loja Viste Alegre, Iraj..
33, ep. 503, depois das 10 horat. SERVENTES (.1) p| fabrica. íi-

ele n. 1^24 - sob
CALCEÍRAS paro brim, dá.S77.ra coser em caea. Rua Joio Car-doso 29 - psr,o de Pedro Alve-
CONFECÇÕES 

" 
PARA SENHORASPrKisam-s» menores, chul.a-d.iras • casead.ira» com práticana Ru. do Ru.huale, 154 sloi.

COSTUREIRA p,r, camisa 
' 

»ob

_f _~ J08 — FlBmenao.
COSTUREIR-Ã -"Pr,'ci,a.,e"*„mã
profissional eom muita praticapara confecção de amostras .orientar serviço. Oficina è RunLavradio, 130, sob.
PRECISA-SE de unia costureirado cortina. Rua Queirós Lima, 71«io Comprido.
PRECISA-SE contrâTSiVJra ~(~
oratica de alta costuro. Av. Mde Copacabana n.o ^.27 ao

GARÇONETS na Rua da Quitan-da_n._20l ¦- J.o.
LANCHONETE - P,e_.._, de" umi
lanchíira r.1 muita prática rr umcepeiro. Av. Salvador de Sá n.o226.
LANCHEI RA com muita prática.

I ._..
MOIORI5TA - Pr?ci;a..e ce Um
com pratica em entrerjas. Vi

- Precisa-se- na Rua V.ashln'gtonií*,!<,!'"'. id"Í* m'*'";• 3i .nos.
Luis n. 51-B. ;Trotar Rui Or.st.s, 21 — Santo

poiito — so.leircs até 30 anas»
— c) cart ain asíinada. Tr*í.r?*'

trator" na R. Senado. Alencar n~|^pl"'~*", 
""rim,'lo,.r 

,nA0v"n;'!*
181 - Sâo Cristivio. ;jilo0„,6"""'" "• ]i:>* ,0- " >*¦*'

MOTORISTAS »• Impcrlanta in-
dus.tri» admita mínimo 1 ana da

Cristo.
LANCHEIRO com praties dei.,-"-7'
salgadinhos e doces na Av. Rio MECÂNICO TÉCNICO
Branco n. 133 — lo|» D . lan-
chonete.

502

LANCHONETE « Preclsa-s. de
moça*, corn pratica de cops elanches- na Ru» Gonçalves Ledo
n.o 69.

DIVERSOS
PRECISA-SE - De orcamentista
con. prática comprovada para
exercer a função em expediente
integral. Marcar entrevista com
D. Marliiejaelojel.s 42-4820.
RELAÇÕES PUBLICAS - (Moça ou
rapaz de gabarito). Ganhar 300
mil cruzs. e mais 30%. Erasmo
Braga n. 227-315.
PRECISA-SE de menores desde 14
anoi, de senhora» e de rapazes.
Apresentar-se com documentos e
um retrato recente 3x., na Rua
Adelaide, 50, fundoí, Campinho,
diariamente depolt das 9 horas,
com D. Sou.ü,
SELECIONADOR DE PESSOAL -
Preciio admitir p| conceituada fir-
ma do Centro, rapaz de boa apa-
rência, desembaraço pessoal e
alguma dacti lograi ia. Tralar Av.
Pres. Vargas, 529 - 18° andar

PROFISSIONAIS DE INDÚSTRIA
METALÚRGICOS E
SOLDADORES
METALÚRGICO PARA CHAPÉÃR
balcões a vitrlnai — Tratar na
Rua do Resende n/> 88.

CARPINTEIROS -
MARCENEIROS

MARCENEIRO - Preciso, para ofi-
cír.a; Rua-Farani n. 4 — Botafogo
CARPINTEIROS Y"*"""~*ÃRCENEÍRO"S
para fórmica c armários embuti-
dos. Paqa-se bem. Rua Barão da
Torre, 431, falar com Sr. Pereira.
CARPINTEIRO" - Precisa-la ÀR-
SILA — Av. Comões n. 563 —
Fundos — Penha Circular.
FABRICA DE MÓVEIS""-Yrlclsí

e de marceneiros e maquinirtes
para obra fina. Paga-se bem na
Rua da Aisunção n. 23. Bota-
fono - Te!. 46-2373.
LIXADOR - Indústria de móve.s
de fórmica necessita com práti-
ca. Tratar à Rua Guanabara, Io.
- Madureira, Esta rua começa ac
ledo do Instituto féli« P*:theco.

Trabalho
CONSELHO DE RECURSOS — O Conselho de

! Recursos da Previdência Social, depois de efeti-
; vada sua composição na forma do Decreto-Lei n.°
, 72; de 21 de novembro de 66, iniciou suas ativida-
j de* normais desde o dia 20 de fevereiro último ha-
I vendo suas quatro turmas, até o dia 3 dêste mês." realizado, cada uma, 17 sessões, nas quais foram
I julgados 3 864 processos. O CRPS tem por obje-i tivo tornar cada vez mais rápido e eficaz o cxa-me de direitos dos beneticiários da Previdência

Social.
REGISTRO CONCEDIDO — O Ministro Nasci-mento e Silva ratificou decisão da Delegacia Re-
pional do Trabalho, autorizando o registro da As-¦ sociação Profissional do Comércio Atacadista de
Mtoerloa e Combustíveis do Estado da Guanaba-ra. Foi negado provimento no recurso interpostocontra o Ato da Delegacift,

ADMITO aux. escr. môça-rapaz;
aux. pessoal, 280; dat. (a o), 220;
contador 1 300; aux. cont. 350; ee-
teno port. 350; op. Burroughs, 200R. 7 Setembro, 63, s| 702.
AUXILIAR DE CATxÀ*~C"5f"TÀ"~"T

Procura-sa mota c/ prática «m
contt corrente, movimento d«
cheques, controla d* duplicatas
etc... Stmona d* 5 dias. Paga-
s* bem. Tratar n» Av. 13 ds
Maio^SS^salas 414 • 613.
AUXILIAR DÊ ESCRITÓRIO -Tle.
co;sit_-se urgente quatro rapazes
p/ trabalhar, horário Int reg ral
sílario 170 CCO. c/ oinãsio. firma
americana. Av. 13 cie Maio, Al
s ' £09, _. tarde.

JS300m. Av. Pres.
605. Giola.

Vargas, .135

ADMITE-SE rapa. «ncarreg. D.
Pessoal c| prat. 250-300. Arqui-
viita prat, T. Técnico. Pa. bem.
Auxs. esc. dat. Cont. Dat. Seç.
Cob. Dat. Fat. Dat. Aux. Cxa.
Noc. D. Pes. 150-250. Apontador
p| mão de obra. Av. P. Var-
gas, 435 s| 605.
ÁUXILIARES - Prec. rapai prat.Dep. Petsoal c serv. gerai». El-
critério. Sal. 1BO-250 mil. Av.
13 de Maio, 47 sl 1206.

MEIO OFICIAL MARCENEIRO -
indústria de móveií de fórmica
necessita com prática. Tratar è
Rua Guanabara, 19-t, Madureira.
C.tn rus começa ao tado ro Ins-
tituto Félix Pacheco.
mà^qlTinístTYeYãarcIneTro -
Precisa-Ee para initoleções comer-
CÍ..ÍE, que seja bom em acobií-
mento. Tratar na Av. Brás de
Pina, I 673
Bicão.
PRECISA-SE de marceneiros na R.
Pedro Américo n. 184. Telefone
25-7050. Falar com Silva ou Dino.
Paga-se bem.

AJUDANTE pedreiro, bom e edu-
cado. Rua Ferreira Simpaio, 7 —
Aboliçüo.
ESTUCADORES, PEDREIROS, SER*.
VENTES — Admitimos para obriis
no centro. Pagamos bem e pode
haver horas extras. R, do Car-
mo, 27, 5.° andar, Sr. Hélcio.

PEDREIRO ENCARREGA-
DO — Precisa-se com ha-
bilitação para encarrega-
do de pequena obra. —
Rua Alcindo Guanabara,
25, gr.J702.
PEDREIRO p| acabamanle, tom
pritica. - "TIANA" - Av. 28
dt Setembro n. 96 — Milton,
Dop. Pessoal.
FeDREIRO* - Precisa-se Arsila -
Av. Camões n. 5ó3 — Fundos

Penha_ Circular.
PRECISA-SE de eitucadores para
trabalhar a metro — Rua Dona
Mariana n. 53 — Botafogo,
PÍÍECÍSA-SE da servente», na R.
Franciico Graça n. .3 — funde

Tijuca. Procurar o Sr. COR-
REIA.

Tel. 30-7144, Dona Mary;
PRECISA-SE do costureira combastante pratica em camisas -Paga-se bem, na Rua Marquêsde Aurantei
tafogo.
PRECISA-SE 

"de'"costurei.!

bastante prilica em vestidoconjuntos. Dí._e para casa. RuaSantana n. 64.

BARBEIROS - MANIC.

mo£DEiü!í: é 
'Èa.b«l«jrei/o7Tw""- 

PRECISA-SE empregado para pen.moto «munice is distintas se- são familiar que durma no em-nn-ras a jenlioritas que estão prego n_o trabalho domingo. -
Paga-ie bem. Run Antunes Ma-

MOÇA — PrecÍÊíi-ío, boa nparen-
cia, p.ira trab. em cafezinho, pn-
qn-se bem. R. Joüí Mauricio n.°
327-A, Penha, E;tncão.
MOÇA — Precísa-se com experiên"
cia de cepa de lanchcnste. Rua /.nn ui.;

^ Silva Vale, 250 - Cavalcante. 
"

22ó, tob. Bo. MOÇA pí ajudanta de garçcnete
j para peruáo comercie! com boa aparência —

com chado n. 46
e|lelone 43-9771

Precisa-
mos de mecânico especialista
em fegulagcm de oirburador. —
Favor não se apresentar qu«m
nno estiver em condições. Tratar
na Rua Audomaro Co*f& n. 233
hs 9 horat — com o Sr. Sílvio
Ludoif.
MOTORISTA psra. tíxi Voliü, c"ra
t;*do preciso, preiú Flamengo* 72,
ap. 707.
MOTORISTA - Precisa com 

"com-

provada .experiência em Ford r-
d» dois onos de

TRICICLISTA - Precisa-.» d*
um cem pratica de «ntrtegat no;
Centro — éxÍg*m-5* rafaranciss.
documentor, c, «aude Tratar R,
Senador Dfinta» n. 53.

Auxiliar de
escritório

o,
Ra.

PRECISA-SE rapoz com pratica
para trab. em café • ber. R. J0.
sé Mauricio, 327-A — Penha —
Estncao.

ciol, 202. São Cristóvão
PRECISA-SE de caixeiro café e
bar. Rua Humaitá, n.° 90.
PRECISA-SE de copeiro com prá-Tica de corinhe. Av. Suburbana-
n.o 10 033-C. Fiel Bic Bar ltda.

abertas as matrículas para os cur-sos de cabeleireiros, manicura,maquilagem e pc uca pelo mo-tlerno e rápido método iaponésAceilam-ie modelos. Penteados
grétis de 2a. a 4z. feira sob di-recao dos Profa. Roberto, Irleia«nilda. Rua Figueiredo Maga-,
ti.!, Li-804 ~ Copacabana - PRECISA-SE de empregada paralei. 37.8700__ "ar condicionado" lanchonete. Rua Conde de Bon-
ACADEMIA de Cabeleireiro,'SoVai'in~'~2H--loi.*.. 3'
mantém os cursos de maquilaqemJP^ECISAMOS de ga.-çcns para R.cabeleireiro, manicura e pedicura'Alv'U0 Alvim n.o 24, 3." andar.
—?-J-___!'.!LJ*!orfJ" 5u *TlcH jClube doa Funcionários da E350
ALISADEIRA"- pTeTisí**. W^'*" H-*_'•_
bastante pratica na Av. JoS0 PRECISA-SÊ dí um» moca com
Ribeiro n. 4.14 — L. prática d» cafá em pé. Rua da
BARBEIRO - Preciia.se "~~7IÍ?on~":"'Y i8'
efetivo - Garante-se salário n0:PRECISA-SE d* um empregado
Rua Cachambi n.° 414 — MeierJ^1* '.4 • l* >n0!_ P»r_ trabalhar

MOTORISTA - Industria aa mó-
veis precisa de um com prática
para entreçjns na Guanabara e In-
terior. Trator à Rua Guanabara,
194 - Maduraira. Esta rua coniefi
ao lado do Instituto Félix Pa-
checo. Exigem-se referência,
OFERECE-SE motorista profiaiio-
nal, muita pratica - branco, ca*jjr;
.ado, boa aparência • reaponia^'
vel pari. táxi de dia, dou flan-
ça de MCr. 100,00 - Telefonei
34-3749.

1 254.

ma. Apresentar-a* & R.
._ Setembro, 66 - 5.» andar - Das _ ,„,,;„,

Rua Alcântara Mo- 11 às 12 hs. c| Sr, Moraes. |macl"in«-
l.o andar. Te-MOTORISTA - Precisa-se com|ciplanlt.

minimo de 5 anos t que jí te
nha trabalhado em caminhão
bajculante. Oc candidatos deve-
rão apresentar-s» munidos de dc-
cumentos, à Av. Rio Brsnco 108,
sala I 705. Tratar cem o Sr. Cel-
jo, depoia dat 17 horas.
MOTORISTA - Qua 

~s.ia~~rn.cl.

nico part Kombis, empresa de
•ntregas. Capitão Salomão, 32.

Prçciaa-iê com instrução se-

gej't jjjcuntlária • que escrevi bam a

CABELEIREIRO (A) - Precisa-7»
de um {a) com competência. Av.Copacabana^JZOÇJOl.
CABELEIREIRO (Á| - Precisa-secom freguesia, para

em. Botequim n» Rua Santa Arné-
lia_n_. _8. _
PRECISA-SE de um rap.37. c| prá-
tica de bar e boa aparência, Av.
Amaro Cavalcinli, 2 Ò3?-A. - Eng.
de Dentro.

para corso de prin-
Rua Sâo Cristóvão,

PRECISA-SE de comp».ente. mt
cânicos, »l»trici"t_* • Unternai-
ro». para trabalhar am tmpráca de
ônibus. Tratar Rua Marechal Fio-
ritmo Peixoto, 2 374. Nova tgua-
çu - EVANIL.

Auxiliar de
escritório
iiimos auxiliaret par«

..iar ern nossa aeçKo dc
contabilidade. Idade ds 21 *
17 anos, que tenha boa letra,
datilografo, e conhecimentos,
iniciais nec«3iários aos lerviços.
Apresentar com documentos á
Rua Franco de Almeida, 72.
(próximo da Av. Brasil, 2 110)
dat 9 às 15 horas.

Centro. Rua Assembléia" 93. ./,
402. ' "'PRECISA-SE ii uma ajudante de
CURSO de «__.,._.!.„... ;¦—-.-cozinha c| pritica de bar, Av.
arte capilt Ç$SB1S_ &VX^J™^ ^^ ~ *""'
ouiador. Rua Santa Clara, 50 il 

ue"'ro-
loja. j PRECISA-SE de um s*n«or paraj^— trabalhar como barmen.CABELEIREIRÃY Pracis».^'.
Tratar rni> ¦ Ç,« a.i i ,'"-' '¦-'^¦•e "¦«> wuiremi i-i-viii;
Sne 49.4136 

Ar'e" peloi'"P« n.o. 31? - Olinda - Est,.

ENSINA-SE manicura, Tornece
matéria!. Tratar das 20 is 22 h
de terça a ciuinta. R. Voluntários
dB_P_tria,_354_- Dona Nedir.
MANICURA desembaraçada" e de
bca aparência, preciso com ur-
gencia. Av. Prado Júnior, 172,
cabeleireiro.

Tratar; PINTOR DE AUTOMÓVEL
no ioc***, fEua General" eíãveÍro^c'3;i-5e Compehte,' triiíár

Marechal Rondon, 2231
do do Rio

ECÍSA-SE motofiita p/ entreçjflí
com conhecimento de ruos da
GB. Rua Campos da Paz, 219. _
PINTOR — Precísa-se para auto»
moveis — Tratar ne Avenida
Síijvfidar_de Sá_n. 51.
PESSOA que dirija e separ* peças
para automóvel. Rua Fernandei da!
Fonseca, 301 - Ribeira - Ilha do' Com pratica de notas fííeois
Governador. - "- .

ramo acessórios paru automó-

Balconista

Pre-I

PRECISA-SE de ajudante de co-
zinha na Rua da Constituição ..
n. 68. _
PRECISO de técnico" dé" radio -
Pago bem -- Rua Comandenta
Mauriti n. 126 — Centro.
PRECISA-SE de uma oarçoneíc
para ptni.ío com bait ante pra ti-
ca. Rua Buenos Aires n. Í02 —
2.° andar.

MANICURA com prática, Rua Fi'
pueiredo Magalhães, 741. loia E.
MANICURA CC,V!PETÍwF~~~""p"~".
:íso com urrjência, dou garantia aludante de co7Ínheí
- Rua Rocha Pits, 218-D — Ca-í__*L — 6V* Guilherme Maxwell,Av.

J95 — Bon;uce5i
¦'Trnníiporte At.33

Emprera dc

ELETRICISTAS -
RADIOTÉCNICOS
PRECISA-SE de un*a empreriada
paro «erviços de casa na Rua
Conde de Bonfim n. 535
ap. 402 — Tijuca.

Perto do Lergo dolTECN'co ,DE ,' precisa-se, com
petente p| qualquer marca. Bom
ordenado ou comissão. Av. Co
pacabana, 1 250, ap. 804.

chambi,
MANICURA~~~-~Precisa.se c! 

"b.,-««,. 
ir , .

tante pratico c! boa aparência c PRECISA moca para caie
referência,'salão de grande mo-|"cn"le "" ll"»uma, 3S-A
vimento - Ouvidor, 169 _ l.o PRECISA-SE de um 

"cozinheiro 
c

andar - GASTON. jprática dc refeições ligeiras, lan
MANICURA — Preciso eficiente (chonete. Run Constança Barboia,
de boa aoarencia. Saião Jóquei! l^5"0 " Méier.
Clube - Dias Ferreira n. 79 -YpREC
27-6966.

Av.
. ontiçid

Franciico Manoel, 203 — Sampaio.
Telefone: '49-9168.

DIVERSOS
AMBULANTES PARA VENDA DE
REFRESCOS - Otinaja comissão

— Largo do Machado n. 29, lo-
ja 33 — Trazer documentos.
AJUDANTE DE CONFEITEIRO"-
Precisa-:* d* um com pratica de
acúbamenío — Referencias. Do-
cumentacão — Tratar Rua Sena-
der Dentas, 93.

vei_,-p.-eci*a-sfr-è-Rue das In—
validos 196 A loia.

Carpinteiro
Abbade Vinci SA. Admiti

para obre ne Rua daa Laraniei-

PRECISA-SE dt carpinteiros ou
marceneiro» competentes part to-
do» os aervlço». Paga-se bem, na
Rua Garcia Dívila n.o 173-A -
Ipanema.
PRECISA-SE de lupieiro - Fabri-
ci dt móveis — Rui Sio lufs dt
Gomagi, 376.

CHEFE escritório c| prática con-
tabilidade bem atualizado novas
leis impostos cred. cobrança dat.,

_ crítica de 4 anes, 250, Av. Rio
AUXILIAR - Escritório. P.ècisa-: Br""c°' '5*. »M<>. a' 09. .._._,,_.,,
se rapar, boa letra, boa aparen- MOÇA pratica de c<critorio~~~"w OPERÁRIOS — MESTRES
Cia, datilografo. Inicial 1S0 mil Brieviceiro l|m,. _ Silva, 1 176,Av. Franklin Roosevelt, 39 - 14.« Duque de Caxias _ comparecer" 

iorL,if«.. Somente de|dentro do horário comercial.'Dcna 
Antonlna.; 10 12 horas.

AUXILIAR escritório, admitimos
| nióças e rar-_7... d- t;ca ,parén-
jcta, ótima dactilografia e p-éticf.de i-rv. gerais de escritório. Rua

MOÇA PARA ESCRITÓRIO CO
MERCIAL - Preciss-se pesioa eom
muita p*_tíce r experiência co-
mo auxiliar de ccntsbiiidade. le-Conde Bonfim, 375, i|!o|» _tr.|belson Moda:. Rua Raimundol|u""' Correia, 35-A - Copacabana.

GRAFICO — Impresaor, pret.tí-ae
um competente, para máquina Mi-
rerva (Catú). Rua Ubiraci SiiOA,
esq. Estr. Velhii da Pavuna —

— CONSTRUÇÃO C|VH'Higi.nopclis - Bonsucesso.
IT!POGRAFIA - Precisa-se de um

GRÁFICOS
GRAFICO — Compoiitores, pre-
ciía-ie com prática de :erviçci
comerciais e competente. Rua Ubi-
raci 530-A, esq. Estr. Velha da
Pavuna — Higienopoüt — Bon-
sucesso.

:
Preci- impreisorAPONTADOR DE OBRA

sa-se de um com grande expe-|berg (de leque). _ Ti
riencie e com referencias de ítr-f Ça,síro Barboia n'
mn5 idôneas. Favor te *pr*;sntarj [^.'J^
com • devida documentacio na ENCADERNÃDOR*
Rua do Ou-/idor n. 130, l| 407, de ajudante de enesdernador
da» 9 âi 12 horas impreterivel- Praça Rio Grande do Morte i
mente. |49.A - Ens«nho de Dentro.

AJUDANTE CAMINHÃO - Part: ras, 227 - Tratar no local, mu-
dep. material construção. Servi-i . , ,"vTF.jco 

peiado, refor.ncias de doi'!ni~° do* "Suintes documen-
anos na carteira. 24 de Maio n.j ,0. CJ„ajr,. Profisaionat

PRATICO;
para

PRECISA-SÉ — Manicura compe-
lente. Tratar pessoalmonle Mainã
caoelelreiro. Praia do Flamengo
224.

S ALA O 3 IRM ÀS~"""~ Precis'a"-"si'*d"e
alisadeiras. Rua do Catete, 195.

ENFERMEIRAS -
IABORATORISTAS
ENFERMEIRA diplomaoa - Precisa-
ie para clínica, Rua Barão de
Ipanema, 76 — Copacabana. Tel.
57-3253.

ADMINISTRADOR -
DE FAZENDA - Precl
tomar conta t -Um viola com re-'

«.,,,.. .ferências - Tel. 42-0336.
ECISA-50 de um <*jarçom para yjrrsrêT-íT. r—.—-—— *. :-
tauranl». Avenida Brás delC.AIXEIR0 P,3"* bal""° dí Padí"

Pina, 21-A. Penha. [''"' 
"0,~ ~'al!""' 

P'«cl" ". Ru«
f,nr^-.r * -_- ~ — — Constança Baroosa, 6o-B, Meier.
PRECISAot moça ou rapaz com1
prática de bar. Praça 8 de Maio
n.o 135-B. Rocha Miranda.
PRECISA-SE cozinheiro, minutas
• salgadinhos — Rua General Ca-
n «barro, 119-A.
PRECISA-SE dt cozinheiro para
restaurante na Barra da Tijuca.
Tratar Barramar na Av. Sernam-
beliba n. 780-A — Ônibus le-
blon t Cascadura.

CHOFERES E

para maquina Hilda
ratar na R.
65 - Gra- GARÇONS

PRECISA-SE de três enfermeiras;: MECÂNICOS
Correias. Tratar tel. 34-1253. M US

-,"R,'tEé''-,o rn7reJ:'a'!e í? 
"',*¦'CHOFER - Precisa-.e;a ate ju ano», com pratica da

caia ds saúde, que durma
mprego - Rua Conde de Bon--«-°

fim n. 497. ;CHAUFFEUR - Particular precisa*******t competente, educado. Rua do
Carmo, £4, procurar 11 horat, Sr.1 Hélio.

parti-
cular, exígem-se referência, na Av

1 Rio Branco, 39, ll.o en[|,-,r.

Precise-sa AJUDANTA Dc COPEIRA Pa. ELETRICISTA DE AUTOMÓVEIS
ra penrao comercial na Rua Al-jP-ttUt-tt n» Rua Dom Mtinar-
cantara Machado n. 46 — l.°:do, 15 — Antlgi «m da Quinta
«ndar - Tel. 43-9771. - Si. Oisiiivio.

Auxiliar de escritório
Necessita-se urgente para as se-

guintes seções:
Controle e Expedição (2)
Almoxarifado (1)
Divisão de Manutenção (1)

Os candidatos deverão se apre-
sentar à Av. Governador Amaral
Peixoto, 1076 — Divisão do Pessoa!
- NOVA IGUAÇU. (P

¦ _•_*.¦*_¦ *> .*< .'.*' ¦-- ¦ -¦ • ¦¦¦¦¦ v ¦ ¦ ...



EMPREGOS © MÁQUINAS E MATERIAIS O DIVERSOS
CLASSIFICADOS — Iciml áa Brasil, 5.«-fefr», 16-S-í? —

Auxiliar de contabilidade
Auxiliar de escritório

(para seção de pessoal)
Precisam-se, com prática.
Cartas do próprio punho, com indl-

cação de conhecimentos, pretensões etc

para a portaria dêste Jornal, sob o nume-
ro P-85 933. (P

INÂS
E MATERIAIS

íl MÁQ. INDUSTRIAIS

Almoxarife
Com prática cm fábrica metalúrgica,

e desembaraço.

Semana de 44V2 hs. — Sábados li-

vres. — Paga-se bem.

Cartas, com "curriculum" e preten-

soes para a portaria dêste Jornal, sob o

n.° P-74 481. (P

"CARBRASA" necessita dos seguintes

profissionais com prática comprovada:

CHEFE DE CARPINTARIA
SERRALHEIROS
ESTAMPADORES
OFICIAIS DE ACABAMENTO

Para pessoas de AMBOS OS SEXOS que apresentem as

seguintes condições:

Boa apresentação
Instrução acima do nível médio

Idade entre 25 e 45 anos

Aptidão para o serviço externo

Tempo integral

Oferecemos possibilidades comprovadas de renda mensal
acima de 2 MILHÕES, com prêmios e comissões.

Os selecionados receberão um curso especial de vendas e
assistência contínua.

Os interessados deverão procurar a Secretária da Gerên-
cia de Vendas, Dona Marise, no Hotel Ambassador, no horário
de 9h30m às 12 horas e das 14 às 18 horas. Somente HOJE,
dia 16.

GUARDA-SE SIGILO ABSOLUTO.

(P

MAQUINAS DE CONTABILIDADE
- Audit Olivetti, National ÔCOO
e 31, Burrouqhs Ruf, Saido Du-

COMPRESSOR Ibrnl, 1 HP mo- p|e„, e Remington. Um .mo de
nofásico, 250 libs. Perfeito. Ven- 0ar_n|i8. Tel. 22-3793. lambem
do. Run Dr. Radriguet dn San- financiamce r csmpr2.1105
lana, 75-A. Benflca. __ . UXqFjTna ..crever modem», ...

[GRUPO motor gerador - Vende- )___, de novo, pouco uso, por
se um çjcr.idor d» 35 KVA, ...||63 mj|. Av. Democrático!, n.
220-380 vol!',, com p.-iinel de con. 690-B, p-rio dn Uranos.

I lrôl«, marca Irne; molor dinselj- ——
WSW, 40 HP, em perfeito oífa-iMAQUlNA cie tücrever Royal, ds

Ido. Preço NCf$ 9 000,000. Tratar mesa, moderno, perfeita, carro
telefone 57-3-405. grande, moro.nador e fabulador

'GERADORES - MÁQUINAS -Iautomático». 135 cr. novos, Tel,

| Vendamos com grande finan
¦ mento, de lodo? tipcs e capíi*
i cidades, preços baixoi — R. Sa-
i caclurn Cabral, 230 — Telefonei
43-6107.

'MAQUINAS 
SAPATEIRO - Vende-

de pontenr e blnkear, apenai
|2 milhões à vlsta — Sr. Brito —
Tel. 56-1437.
MÁQUINA EXTRUSORA para to-

fIco* plájticoc e fios de TV. —
Pça. 11 de Junho, 19-A, lojJ. Sr.

iPedro.

7-0222
MAQUINAS de E.«_v«r e som,
a p.irlir de Crí. 70 000, preto e
peclal para rav*nda — Av. Rio
Brr.nco, 9 sl 317.

Sim... pelo menor preço
Cerâmica Vitrif. lindas core-. 22 000
Azulejo Klítbin 5.350
Cerâmica Retnnej. Vermelha 4,õC0
lindo* Conjuntos Colorido:; 150.OCO
Cimento Mauá 4.580

O NOSSO BAZAR LTDA.
ri»m Tudo um Material de Con-truçdo

Entregai Rápidos

Rua Barão tle Mesquita, 608
Tcl..; 38-3198 e 58-2.:97

(Quase esquina com Rua Uruguai)

! FIO ELÉTRICO novo, «ncapado, n. PORTAS, Ciixiei, V?.os Sanitá-
„_, jM - Í3C0 - n°. 12 - 8 700 rioi, Mlctirlo-, Plm .tc. Vend»-

VENDO baratlssimo, tudo novo: „.. ,0 _ ,, 700 _ _, , ]9 800 >0 d Vw Av R;_, „,,
cofre 1,35 x S0, míq. escrever,! R_lo, d, ,-„ _ ,7.3358 „, . por,-j,0.nrí|Uivo aço, "> '<¦¦¦"-!-•¦ -.•.>¦¦..•gavetos ofício, 2
poltronas estofadas Italma, e.'cri-
vaninha secretária também bal-
ma em iacaranda. Tei.: 30-7027,
Roberto; 57-4206, noite e do-
mingo.

MAQUINA tolda 
~ 

elétrica .
trobalhos pesados e contínuos, 7
snot de garantia. 200, 300, 400! APARELHOS
f 6C0 emp, força e luz n partir; _ j
de 65 mil. Rua Gervásio Ferreira, CONSULTÓRIO OENTaF.IO - Ven- .,
7 antiga R 18, IAPC Ir.iió. ciemos Equipo Comploto, moderno, ARUUIFETO -- Recem-tormerio

|ó:imn oportunidade. Relação, de- oferece «eus sem.o; a escritor!
talhes e ore-o, tel. JP-OJÍI. |o« firmo especializada »m arqu

lurn, decoração
Carla: pnra o

DIVERSOS
on; INSTRUMENTOS E IPROFISSIONAIS

LIBERAIS

IMODEIADOP-A, cilindro, moinho
i de roscas divisora e amassadeira.
| para padarias a prazo, direta-' DENTISTA — '
'mente 

d.i fábrica, Hamilton Me- mens. Rua W
. Iratar na Rua General Cald- Caslro, 3? s!

iv/ell, 217. 0r. Fernando.

ndo Raios X
Viveiros de

101. Tel. .17.818.1

MOINHO para moer ci.fi;. Vende- cro da aaeiut a c
•e de l|3 e 1 H.P. Facilita-se. FERRAMENTAS
Tralar com Hamilton Melo — Rua]|
General Caldwell, n. 217. Tel.ti
52-3512. I

 28-J^CA

TÍCN.CO *:ii condução, manuten-
IÇão e reparo caldeiras ? 

'n^'i-

inas marítimas cJe.-ece ¦¦.*.*-
j viços cemo n^eüsor ou
¦ tante de firma dc alto
íCartas para a portaria . .,r-

2/.I34Í.
urbanismo
J29 342.1

na portaria deite Jornal,
IÃRQUITETO jovem 3.° «no ofe- ; ,-. ,,

rece serviços empresa do ramo,'
pretsnsõeG. Scrrjio - T-el. ¦ vados, parasitas, cogumelo. R.

Calista - 2 500
ot, crav unnaí «nern-

FERRAMENTAS - Vendo rjrandt
quantidade ds «nxadas, pás

_,._-_ -, r, ».-.-.n . .,..,..» , , ¦ |C>írfos ele. — Inf.: 23-1166 —
REGISTRADORA NATIONAL elé- ArnAIn

lírica, 99999,90, pequena, de bo--':
itão, quiilquer ramo, não tem
defeito, por 680 000. Rua Haddock
lobo, 350.

1

ciai
Semana de 5 dias. Ótimo salário ini-
Os candidatos deverão apresentar-se I

Engenheiro
Precisa-se «nge nheiro

COCA-COLA REFRESCOS, S. A.
pnra '

para teste e seleção à Av. Brasil, n.° 15.146i|f^lhos rodoviários. Cartas
rulu _ jcom pretensões « curriculum

ivitae para a portaria diste Jor-
__ ~" 

n«l, sob o n. 330061.
LUCAS.

Eletricista para
automóveis

Crédito e cobrança
Precisamos de elemento dinâmico, com com-

provada experiência em organização e orienta-1 . p'"iSÍ|-« "'" <'> com conhc
r\ T - i., i • ¦ i ctmcnlos em Volksvvage
çao da seção de credito e cobrança, adquirida in.t-,a_So e nlolor de
em indústria de porte médio. Indispensável ser:co. uUi uranos, 1525- oi.v
bom datilografo e ter amplo domínio no setor, ria.

Inútil se apresentar sem estar realmente capaci-j
lado. Semana de 5 dias, ambiente agradável ej
boa remuneração. Entrevistas na Rua de San-
tana, n.° 73 sobreloja 206 com Sr. Dante.

Precisa admitir:
ELETRICISTA para manutenção industrial
ELETRICISTA para automóveis
com prática.
Os candidatos devem apresentar-se na Estrada de

narprãn-|Itararé, 1 071. ao Sr. Romeu, munidos de documentos.

DIVERSOS

,3 AL ANCAS. Vendem-ü
VENDEM-SE para indústria de. 200 quilos. Facilita-se.
calçado: umn máquina t;quBrdn,|nt.ra| Caldwell, 217
2 planas « uma de chonírar, —
Rua Dom Pedro Mascarenhas 17,

de 6 a
Rua Ge-

tobre.oJB. Catumbi.

da Assembléia, /"?, 1.» andar*

Jaime Carreira. Tel.: 22-5714,

De 8h30m is I8h. CETEL —

96-2248.

26-203.1 Sr. Mário

COFRES — De parede, dc mesa.
de apartamento, comercial», ar-
qufvos otc. Financiados até em 5
paçtimsntos iguais, na R. R<?gen-
te Feijó, 26 — Comults-nos ou. ., ,.,_..
peca a visito de noiso represen- McDlcO C-<_ULISlA - PrecUa-«e
tante pelo tel. 25-8950. |Par> Brande oroantieçao. In(_r-

COFRES — ReEidencial e Com
ciai. _Art|UÍvot em lodot os ti.|MA5...AO:*!A í;,.-n;,r. , ..•.-:,-,

pos, à vista ft a prvt.To. Fjoco d

COi-iSULTCKIO DENTÁRIO. Vendo:
pi retirar. R. Milton, 132-101 -
Ramo;. Var local. Trat,-: telef.!
48-5697 e 257S6Ó. Cr. Filinola.
CLINICA DENTARIA- Vendo c' °*
Ub. Prótssfl, única no lccal, sob.í
da esquina c' 4 safai. Al/afí cm|
nome da clínica. Aluo, barato ej
/.indn recebe. Gde. 'T.oviiiiíjnio.
Pracn Santo. Dumcnt, )ló, so-
brado -_G.ivea.

EMPREITEIRO - Reforma de cajn| Trat. da impotência — Pr'.-
a ap. plnturat •m neral. T*Ufone| Mupclal. Orientação Or. Gilvsn

Torrei. Av. Rio Branco, .56,
sala 913. Tslefone: 42-1071.

58-9101.

Clínica de
Doenças Sexuais

maçoes
MASSAGISTA formado
dr, pelo S. M. F. t,\. f. atende
a domicílio. Tel. 25-07_6.
REPRESENTAÇÕES CON1A 

" 
PRÕ-":

PRIA cu comissão - Aceita-i- . ., -.
per» o eslado da Guanabara -!',AI:0 S?,1|n" ° 

.?m, 
ou,on:'ovc'

.Caixa Postal, 24 - Penha. Guo-jA,-'; ' r,:'' '

DEPOSITO DE AiÇO de 8 OCO lf-~^°~
de 2m, da di,in;otro por 6 . _NTU«A.S c reformas a piazo.n"'cr 

EDITAI5

Taaouro, n. 14 — Te
Esq. dn Av.^PaMos, j;3_. _
COFRES — Vandem-ic por
ço de alocado e faciüto-ae,
General Caldwall, 217.

43-7496.

pre-
Rua

DIVERSOS
ÃBSTENHÃ-SÉ-DS BÈÍER -"ík'.
niccoljtfn responderá aua car!.!.
Runlra — Cii^innc Monteiro I996>

i— Niterói.
! rXco

Desenhista
Projetista

Para trabalhar em indústria metalúr-

gica, com prática de ferramentas de corte
e repuxo, dando-se preferência aos que
tenham conhecimentos, também, de fer-
ramentas plásticas.

Cartas, com "curriculum" e preten-
soes oara a portaria dêste Jornal,' sob o
n.° P>4 480. (P

Ferramenteiro
Indústrias plásticas, procura

ferramenteiro com experiência

na confecção de molclns parn

injeção. Tratar nn Rua Are-

quetibii, 56 — Bonsuccsso» {P

ENEC S/Â -|
Oferece oportunidade para os seguintes profissionais, na

.sua Oficina Central, à Rua Conde de Agrolongo, 1 235-F, na
Penha.

MECÂNICOS DIESEL — Conhecimento prático e teórico. Indis-

pensável saber ler micrómetro.

MECÂNICOS DE AUTOMÓVEIS: Conhecimento prático e teórico
Indispensável saber ler micrómetro.

Geradores
Não tenha problemas com i

FAITA DE ENERGIA...

A solução eítá aqui

GERADORES VVIUYS

de 40 - 25 - 12,5 • 5 KVA
Com toda*; us lacilidades nn
Anênòü Campo Grnnde de
Automóveis Ltdn.

Praia do Flamen-
RH] go, 244 A

troa
de Compr. perfí-tto ostndo, não
usado, vtndt-it por NCr$ ^C0,C0

lHel. 223807.

[MAQUINA' SWEDA' - V.nde-^f
eem 6 m«tt4 de uso, em r.,t-<Jr.

'd« nov. - NCrS 4 SOO. Infor-
maróoi tal ofe na 37-3?77.
VENDO ufgentS! Forno'' parn ce-
rfimrca "Paragon", novo. Uni mi-
Ihno da cru?..iros (antigos). — R.
Republic» do Peru, 2CS, sola 501.|

Não deixe dí

rjplo lel. 36-C933, Or. S. Simon.'declarações 
e 

"

T.l. 49-2242, Sr. Gome;.

Tels.: CG
94-1171.

Tel.s 25-9770 -
Av. Cesário de
Melo, 953 --
Campo Grnnde,
101O • CETEL

ÍP

Aviso à Praça
FARMÁCIA ORLÉANS LTDA., firma sediada

MAT. DE CONSTRUÇÕES nes,a c'dade do Rio de Janeiro, à Av. Presidenta
-—;—¦ ' 

,._'-.._."—Vargas, n.° 3.163, comunica à Praça, aos Banco?.CERÂMICA SAO CAETANO . ... .. .
vo.moiha, 3 930 m*! - 37-3258.je aos Laboraionos que por moíivo de desapro-

lajo-'prlação, 7.° Vara da Fazenda Pública, a firma em
epígrafe será desapropriada em vista da de-
Imolição do prédio.

Terraplanagem
vendo

Lanterneiros
e mecânicos

Ernp. do ônibus, precisa dc
boiis profissionais. Roa Conde
cio Bonfim, 9)6.

Faturista

boa
são

Precisa-se maior, rápida na máquina,
letra e com apresentação, para admis-
imediata. Favor não se apresentar

Mocas - senhoras

quem não estiver realmente capacitada.

Se você lém: boa aparência,
ambição e desembaraço, venha
visitar-nos. Temos um trabalho

^ r. i r. ¦ i fs r-'bonito c rendoso. Atendemos
Apresentar-se a Rua do Rosário, 135 r.o. seguinte, horários: das 9

- 3.° andar, procurar D. Almery, das 8hhlfJV11 ho"" f ^ll^ "
„ . ,„ 18,30 horas. R. da Alfândega,
oum as 12 horas. 107,4.° and.

OMEGA

[jr-pITISSOT

C.I.R,- COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE RELÓGIOS LTDA.

REL0J0EIR0S
C.I.R. procura, para sua Filial do Rio de Janeiro, com o

mínimo de 5 anos de experiência. Os candidatos deverão ter boa
apresentação, idade até 35 anos.

Tratar à Av. Rio Branco, 138 — 10.° andar, com Sr. Octavio,
acompanhado de "curriculum vitae" e referências.

Tcmot também' «-multada
* ías,
CiMENTÕ VÒTORAN - Pronto ¦
trega. Tel. 23-2611, com o .

i Moreira, _~ .
cimento' votorãn - Melhor Comunica lambem que qualquer assunto

|preco posto. Tel. 29.U04, com oU ser tratado com referência a Firma, comunica-
'cimento''vòtoban""-. 

Entr.seções, pagamentos de títulos e enlrega de mer-
imediata. Tal. 52-207-:, com o cadorias, deverá ser encaminhada ao escritório

iciM^TO^Pa^so^^.u.r.ijo-i010 seu b;ls,an,e contador, SNR. LAMYR NICOLAU,
loi i.», areia Guandu, pedra, üií-íAv. Marechal Floriano, 1-43 — Sala 1.404, Centro.

rn".' Pô.to^y.w1.* SYivViô.9;...!'jno horário de 9 às 11 horas e das 13 às 22
MATERIAL de construção - Ven- horas.
de-je no valor tle 1700 000 por
1 000 CCO e ÍO tacos cie cimeiiloi

Escavadeira 22-B com >ho-jMauá i íOCO o saco. Teleíon»;.

wel, molo Scrapor DW-10, Loa- .iEl?' .5r.i_si!li'. —

der Euclyd 9-BV, tratore. D-7 MATERIAIS P """«"""i

3-T, HD-20, D-8, 2U, 0-4 7U,;visl. 
'._-, 

_„conr.s d. .li 23.i;-
D-6 8U, basculantes Ford F-!pósio n. ohra. Tel. 19-5077

49.1710 — Rua. Adalf» fi«rg»mini
ns. 111:113.

'MÁRMORE USADO 
" 

- Vendo
Av. Rio Brinco, 138

ERCILIO ANTUNES RODRIGUE o

600r camionetes Chevrolef
ford, cavalo c carret.*» rebaixa-

dú, caçombai Dempster P5ra;i_rar.co

pedreira.. Ianques p«irfl água — porteiro
Rosários, roletes, guincho» etc.i
TD-18. Ver e Iratar à Rua Be-|

lém, 160 — Realengo, km 301

da Av. Brasil.

Cooperativa Cultural da

MÁQ. E EQUIPAM.
DE ESCRITÓRIO

Ferramenteiro
Para corte, repuxo e plástico.
Semana de 44VS. hs. — Sábados

livres. — Paga-se bem.

FAET — R. Barão de Petrópolis,
347 - RIO COMPRIDO. (P

Inspetor - Venaeaor
Caixa - Contábil

Firma em franca expansão admite:
1NSPETOR-VENDEDOR - Excelente oportu-

nidade para quem tiver instrução secundária, boa
apresentação, facilidade de contato e desejo de
trabalhar ardorosamente.

CAIXA-CONTÁBIL - Instrução secundária.

Motorista
de caminhão

Precisa-se com prálica do
caminhões grandes mínimo do
tfÈ-Ê anoi de profissão compro-
vn dos na carteira. Salário ini-
ciai do NCrS 180,00 - Tratar
em A. COSTA MENDES - Art.!
do Cimento — A Rua Benedi-
lo Otòni, 63 — S.io Cristóvão,;
da> 8 às 11 hora». (P!

Motorista
Precisa-se lendo bastante j

prática para caminhão materiais1
do construção. Rua Voluntários
da Pátria, 360.

SáÊmÊÊmÊÊiÈmÊÊtiÊÊÊÊÊkJ
VENDEDORES |

H| Oferecemos oportunidade a elementos capaci- EK3
«ííl; tados, com experiência ou interessados em iniciar Kg
lll carreira. wj

!;« Ótima remuneração. Idade máxima, 30 anos. B8

&í Apresentarem-se, á R. Moncorvo Filho, 66 H3
am 3.° andar, munidos de documentos, após às 9 hs. K3

Il EXIGIMOS CARTEIRA PROFISSIONAL 1.° VIA 11

(P W

ALUOUEL E VENDA - D. rmiqui-
nüt da «icrover « calcular, mo-
ilornar,, novas » recomiruid.iA. —
Grande facilidade da pay.mici.lo.
— Ico Imporlacão — R. Rodrigo
Silv», 42, 4.» andar. T.l. 52-0651.
COMPRA X VENDA conrnrtcs e
reforma d? máquina de escrever,
roniiir, calcular e mimeÓQfafo
Facilidade de pagamento e oa-
rsntia abioluta. Rua Riachuelo n.
373, gr. 50*)._ tel. 2_-5ó65.
FSONT FEED — Com retorno <(o

rro elétrico em perfeito estado
Tel._32-3793, financio. .
IBM - EXECÜTIVÉ, máq. eKrevcr
té!rica. Vendo, quase nova. —

Telsfonor 52-4571.

Arame
galvanizado
PRONTA ENTREGA

HÓVEIS ESCRITÓRIO - Vendím.
;e máquinas, cofres, arquivei, ar*
máriot, metal etc. Motivo de mu*
dínçn. Av. Graça Aranlia, 174,
laias 807 e 808. Tcl. 42-0789.
Antônio Jcté Cepeda.

_7uanaDara L?aa.
ASSEMEÜIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL
De acordo corn o Art. 30 do Estatuto em

BWG 23 — NCrS 1,30 —'vigor, convoco os Senhores Associados para a
Gonçalves. 22-0060 e 23-8091. renniãr> de Assembléia Geral Ordinária, a ser

j Realizada no próximo dia 31 do mês corrente,

AramG tarpadO deliberando-se ern primeira convocação com a
prota entrega ipresenca de 2/3 do número de associados; em

250 m — NCrS i3,oo — Gon-segunda, com a presença da metade e mais um;
iaivei — 22-0060 — 22-8091.,Q eni iercejra conl qualquer número. A primeira

'convocação será para às ló horos, e as subse-

ÁZuIgÍO klabln quentes para uma hora depois, realizando-se a

'_ ____,_, ireunião na Av. Franklin Roosevelt, 39, Sala 1216.
DIRETO DE FABRICA .. .

Branc_ m2 4 930,0a ordem do dia constam a leitura e aprovação

dJ côr m2 S 280 do relatório e contas do exercício encerrado a
Cimento Múuj 440OÍ31 -je dezembro de 1966, a eleição da Diretoria
ferro BELGO L _j0 Conselho Fiscal para novos períodos e as-

^.6kks 
;2o'suntos de interesse geral que possam ocorrer.

3;b kg
37-3258 diariamente

Equipamenío para
postes

Rio de Janeiro, ló de março de 1967

as.) Valdiki Moura
Presidenie

Oportunidade
à noite

Maiores de 18 anos
Ganhos elevados
Clientes certos com hora
marcada,

, i Rua do Ouvidor, 130- 801.txpenencia mínima de dois anos. Boas referen- Sr^sé, das u _s 20 horas,
cias. —*

VendedoresVendedores
PERFUMARIA FLORAMELIA .,-.. _ , , . , , .,
n . , . _. KEI S.A. admite para material de ilu-

ií, e 1 para Niterói, base: - minação (luminárias) e lâmpadas, com co
Ajudo de custo .mais <°'™*!nhecimento do ramo.
soes m
fábrica

prêmios. Tratar nn
Rua Joaquim Gonçal-j

Vende-se um completo para fabricação de

postes de concreto, tipo redondo ôco, marca

TRILHOR.
Proposta, em envelope fechado, sob a re-'

íferència 
"EQUIPAMENTO PARA FABRICAÇÃO DE

POSTES", para a Rua Itambé, 114, 8.° andar, lel.*.
4-9700, ramal 248, Belo Horizonte, até o dia 23
de março. (P,

Óleos e Graxas
Vende-se grande quantidade de óleos e gra-

xas automotivos e industriais, em perfeito estado,

Apresentar-se com documentos à Rua!™rca ESSO, JEXACO, SHELL e MOBIL OIL. Maio-
os, 52 - Califórnia. (Rua co.|Por|,n Amprirn ^1Á loia reS informaÇoeS' a Rua l,ambe- 1 ] 4- 8* * andar*

meça ra Estr. Plínio Casado, |PeCfl 
° 

,A™e.nC°'n 
*}A 

_'°|a- tel.: 4-9700, ramal 248, B. Horizonte - MG.
16 às 1 8, com Proposta, em envelope fechado, sob a refe-

rencia "PROPOSTA PARA ÓLEOS E GRAXAS" até
o dia 22 de março de 67. (P

1374) em Nova Iguaçu, c| Sr.[ Horário 10 às 12 6
"bi0- Sr. Catei li.

sgues
CONSELHO DELIBERATIVO

Reunião Ordinária
De conformidade com oa nossos Es-

latutos, ficam os Senhores Conselheiros

e Sócios Graduados convidados a se reu-
nirem em Reunião Ordinária no dia 20

de março corrente, às 20,00 horas em

primeira convocação e às 20,30 horas em

segunda e última convocação, com qual-
quer número, a fim de deliberarem sóbre

a seguinte
ORDEM DO DIA

a) Relatório da Diretoria correspon-
dente ao período de 1965/1966;

b) Leitura do Balanço Geral e Pare-
cer da Comissão Fiscal referente
ac mesmo período;

c) Assuntos Gerais.
as.) Ivan Pinheiro de Araújo

Presidente do Conselho Deliberativo

Ambos os cargos oferecem boas perspectivas
de futuro para quem pretende progredir.

Cartas com Curriculum-Vitae e pretensões,
na portaria dêste Jornal, sob o n.° 335 973.

Torneiro
Precisa-se com prática. Paga-se bem.

KIBRAS S.A. - Estrada Meriti-Caxias n.°
1 759, em frente ao Matadouro. Condu-
ção: ônibus São João—Caxias, da Empresa
de Transportes Flores. (P

Senh oras
Vendedores
150 MIL FIXO MAIS

COMISSÕES
Trabalho fácil t agradável. Entrevistai hoie, quinta-feira,

Basta ler 'elelonr. Srta. Iara. rj;. 16, das 9 às 16 horas -
Ouvidor, 130-801. Ru- Ar.hur RioSi , 40_ __ Cam-

;po Grande {GB) — Sr. Jaldo,

Vendedore,

Soldadores
Precisa-se paar trabalhar no

Oleoduto São Sebastião —
Cubalão. Apresentar-se à Rua
Conselheiro Crispiniano, 398,
3.° ondar — São Paulo.

Auxiliar de
escritório

Chefe de foíolito

'•"K

Editora precisa, para admis-

So imediata de pessoas de ga-
Precisa-se homem com prá-bòrilo c com bastante prálica .

tica geral, boa letra, datilóora-
fo, idade entre 25 a 35 anos..
Tratar _ Rua Benedito Otoni i''10- Tratar à Rua Sorocaba,
A2 — São Cristóvão, das 15 ás]696 — Botafogo.

Torneiro
Precisa-te de um torneiro

Necessitamos de quatro elementos,
casados, idôneos, dinâmicos e com prática
comprovada no ramo de automóveis para
venda de carros de famosa marca nacional.

Oferecemos: salário fixo — ótimas co-
missões — lugar de futuro em grande or-

oegaDar,to priização comercial.
* Trabalho único no Brasil, só, Cartas detalhadas com fontes de re-

_ existe nos cinco países maislr ,
adiantado» do mundo. Ganhos|ferenciar empregos anteriores, pretensões

je aMa de custos. Pagos dià-etc. .. à VENDAUTO, para a portaria dês-
riamente. Exigimos apresenta-, oor rt i o /snAr>

Rua senadorte Jornal, sob o numero 335 862. GUAR-

5 moças
5 rapazes

çao impecave

r-uxiliar r.om pratica. Favor
para chefiar a secao dc foto- apresentar-se com carteira á Rua í"'*'

Barão S, Francisco, 518 — Sr.
Georje.

Dantas. 117, 6.» andar .ala DAMOS ABSOLUTO SIGILO.

17 horns. (PL

VENDE-SE
SECADOR - "SPRAY TOWER"
CALDEIRA
PASTEURIZADOR DE PLACAS TIPO APV
EQUIPAMENTO PARA PROCESSAMENTO DE OVOS.

Vende-se, pela melhor oferta, em conjunto ou separadamente, os itens acima,

prontos para funcionar, instalados na cidade de São Sebastião do Caí, próxima a Porto

Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, onde poderão ser vistos: o eventual interessado

poderá utilizá-los onde se acham instalados, ou, se quiser, dali retirá-los.

Para maiores detalhes e ofertas, por favor escrever para Caixa Postal 1 751 —

Rio de Janeiro, a/c Dr. José Penna Firme.

O anunciante reserva-se o direito d;
critério.

escolher a melhor oferta, a seu exclusivo
(P
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Ê_ S

J_ÓV. - DSCORAÇÕi.

ATENÇÃO — Cempro móveis
¦ji-cdoi. .*[. 48-4119, qu* <om-
jK.n.i licrmi.óricf Cíiipt-iuiale,
..uilica, moderno eu Impe rio ti
stl as -_..jur.-....., clarai * mo-
.!*<n_i • Império — P-«o bsm
* atendo rápido. T»l. -.8-4U9.

ATENÇÃO — Compram-i* moveis
ui_d_», prutísa-s*. de 9 . _ a d *
«jU8i*<.í_sc« np dcrmltórlas . salas
.lis jantar cSipení-slo, pac marfim.
•caviúna. luíi XV, rúsü.oi o co-
loniais, Paga--» o valor máximo
_. ytonde-.a rápido -em qualquer
bairro. Jel^S-OI.,.^
ATENÇÃO — Compranvso móveis
tj)«dc_. precisa-sa do grande
ifuantidad» do *í..umiòiio-, latas
¦du jantar Chi pon dat*., p2U mar-
íflmr caviúna, Luíi XV, Império,
í»t_rand_, rú.tico, _«ÍonÍa_. Pa-
gn-so o máximo. _At_nd_*_#
tiora. Tel. 48 "15_a.

SCPÁ PROBEL - Pa casal. Ven-
de-se. Te!. _8-8164, depois das
]5 hora3.

GELADEIRA G E, americana, mo-
delo luxuoso, 10 pés, eslado de
nova., vondo urgente, na Run Sou'
..;] lima 43, ap, 41?. — Copa-
cabana.

ARTE DE PENTEAR - Agora ac
seu di^per todos os segredos _t.
_o\_ guardados, ainda restam al-
gumas vBgas. Mui» informações
ri- Rua 5antd Ch _ n.° 50, s|li
Academia tle Cabeleireiros So-
Eíí. Proíeisòres «specialiracios -
A. _ t odo lapcn ê^.
ANTES DE MOBILIAR sl casa, ap.,
escrit. ou consult. Visite "RIO
ANTIGO". Rua Toneleros, 112 -
Copacabana, será umas surpresa
O melhor preço da praça, inovei:
colonial holandês, espanhol, arm.
íicano, brasileiro t muitas novi-
dades. Agradecemos sua visita.
BARA"TfSSIMO""-"'Vo^do"d"ormilú'.
fia p..'a cass', estado de novo,
¦por Crt 150 mi! e uma aala com
Irisr espelhado, júnior, ou separa
(io.-.. Rua h'addo.1. Lobo, 303-C.
CHIPENDALE - Dormitório para
_3_.al .m estado novíssimo, por
preço baratissimo, sala óo mes-
mo estilo, apenas CrS 155 iní!
juntos ou separados. Rua Had-
dock Lobo n. 3C.1-C.
CHIPENDALE - Dormitório de ca-
sal, muito bonito e _m ótimo
estado, por CrS 150 000 e uma
sala do jantar no mesmo estilo.
Cri 100 000, junloi ou separados.
Rua Hs.idock Lobo, 181.
DORMITÓRIO ARTÍSTICO 

' 
Ci -00

ANOS — Vende-se, motivo parti-
lha, obra .>rt_; florentins, feito à
não, talvez único no Brasil, ò pc-
ças. Ver na Rua Be..ia mim Cons-
«ant, 151, Sr. Costa, das 13 às 17
horas, diariamente.
DORMITÓRIO - Moderno
tal, rnuito bonito, em marfim ou
¦__.vi-.ns, igualzinho e novo. Sala
da mesmo estilo. Vendo p| preço
vantajoslsslmo, juntos o.: separa1
«"os. Rua Hiddoçk Lobo, 303-C.
DORMITÓRIO _. 

'v.nd. 
uroente

novo, __m uso, cm legítima ca
viúna, por aoenas 225 cruzeiro;
novos. Rua Catete n. 4ó, ap. 1,
de si"-, a sexta-feira a qualquer
h^i.
DORMITÓRIO Rústico para casal,
mesmo estilo, vendo. Preco CrS
90000; um» ssla Rústica 60 mi
juntes ru aeporadot — Rua Had-
dock lobo, 206.

SINTECO - Raspagem de tacos,
cal afetação. Procurar Sr. Heber —
Tel.J2ó-8758._ _
SALA DE JANTAR - Colonial,! tadi
per rei ta, pnra casa d_ fazenda 230
cu sítio. 200 mil. Tel.: 28-2038.1 sa|a ço'_
D. Ceci._
Sü.Á-CAMA casal e 2 poltronas
em vulcouro, todas as còrt
do 115 000. Fábrica: Rua João
Vicente, 1 2.11, Benlo Ribe
VENDE-SE 1 armário mala e 2
malas de couro, 1 armário com
2 portas estante de livros, mesa
para maquina escrever. Rua Pais-
sandu, 237 ap. 205.
VENDE-SE móveis sala de jantar
eslilo renascença pôr., casa di
campo, bem conservados. Preço
Crí 1 500 000. Facilita paçja
monto. Rua Caruaru 39] cl 2 _p
201 fundo.. Grajaú.
VENDEM-SE dormilóric de casal,
eO mil, . 1 sala de iantar, 100
mil. Ver Rua Pará, 562, casa 7
— Praça da BanH..-*-..
VENDEM-SE 

~_-ois' 
de" sala"c_

jantar, Chípendale, bem barato.
Rua Conde de Bonfim, 611. ap.
•SOI — Tijuca.
VENDEftVSE móveis de qunrto
casa! Colônia!, 2 camas rclteíro
cem colchão cie molas _ uma vi-
trir.a colonial. Souirf tima, ló,
ap. 502.
VENDO urgente, conjunto sala,
napa o caviúna dc sofá-cama e
2 poltronas, roupeiro 3 portas,
mes.. consolo reversível e -'. cí-
detrás, mesa abajour moderna
mesa TV giratória, cs tar. to co_i-
nha, porcelanas _ cerâmicas ex-
dusivns. R. Republica do Peru
233/501 — Copacabana.

COMPRO TV - Goladoira, «. GRAVADOR Grundiij TK 27 l
c-indicionado, máq. lavar d_ pou-J rea — Vendo com pouco uso,
ro uso. Paçjo na hora. 57.2539. grava até li horas, 4 pistas, la-

manl.o médio, acompanha 1 fita,
microfone _. cabo. tel. 42-709-1.
HITACHI~ Os 

"melhores" 
gravado"

res _ preço da praça. Temos A
módicos t sua escolha _ vista a
a prazo. Misse! Eletrônica Lida.,
Rua da A-s.rnbleia, 21), 1.» andar.
I NS IRUMENT OS 

"'eletrônicos""— 
Ls-

boratório de TV. líquida muitos
geradores, tes.es _• esciloscópios
- Tel. 26-0152 - Sr. Válter.
OPORTUNIDADE 

"TV 
JÓIA na em-

balagem i I poleoadas Cr* 3M
mi! — Avenida Copacabana Ó10
leia J.

GELADEIRAS - Vendemos varias
marcas como GE, Philco, Gelo-
motic, Frigidaire, Clímax a par-
tir de NCr$ 120, gelando muito
bem. Rua da Conceição Í45, sob.

.do do Cclétjio Peclro_H.
GELADEIRA Admirai, rotillnêã, es-

ds nova, perfeita. Vendo
il. Av. Gomei J:reire, 17ó.

O UTILIDADES DOMÉSTICAS O ANIMAÍS E AGRICULTURA O OPORTUNIDADES E NEGÓCIOS

Temos usados
Tcl. 54-4551

Compro to rno. cair

GELADEIRA" GENERAL ELETRIC RADIO pilhas, calça Lee, novi,!.-,:
0 pés - Vondo par;, li.íeeupnr í,pl P« presentes, cam. V. Mundo,

lugar. CrS 250 mil.
da Sifv.i.., 40 ap. 401.
GELADEIRA - wèslinghouie, 11
pes, porta útil, Freezer inteiro,
gavetas, manfeiqijcir?, degelo au
temático. Tel. 30-1559.
GELADEIRA Brasternp, 8 pis,
porta aproveitável, otimo fun-
cionamento, 200 mi!. Urgente.
Rua Gustavo Sampaio, 676, cp.
91 i - leme.
GELADEIRA 

"Friyidair- 
10"," ro-

tilinea, p/ imnntada, uma byle?.3,
por Crí 350 000, na Av. Copa-
cabana, 209, ap. 607.
GELAD.""".<.$ — Vendo lote com
defeito. Rua Senador Dantas, 19,
sala 205. Tel. 22-5700. _
GELADEIRAS — Liquidação a par-
lir de 110 mil. GE, hPilco, Frigi-
díiire £ outras, ótimo funciona-
mento, de ó, 7, i), 9, \] e 12 pés.
Rua Senador Daníds, 19, saia 205.
Tel. 22-5700. ,_
GELADEIRA GELOMAÍTC - 7 1|2
pés. -_.ii.no estado. Vende-se
NCr* 150,00. Rua Riachuelo, it,
3.o_andar, sj 306. _
GELADEIRA 10 p_, GE, moderna
estado de nova, pouco use, por!

cam. tergal, capas, saias, blufas,
vestidas. Fr£í;o p. revenda. Rui
México, -15^2.° andar, snla 205.
RECEPTOR" transocM-ie 

" 
Braun,

portátil, iransit T I 000, 15 .ai-
xas, luz, pilhas ou bst. Tudo aco,
nôvc, 1 500 marco- na Alemanha,
vendo NCrf 9-0,00. 57-1.102.
RÁDIÒVÍTROLÁ a"ut"_níát'i_,i"r"m"ãr
fim, estado de nova, pouco u:g
por 115 rnit. Av. Democráticos,
n. 690-B, perlo_da_Ur_anos.
RADIOVITROLA alta tidelidad".
marfim, pé palito, automática —
long-play, urgente por 155 ni
Rua São lui_ Gorizacjd, 1 028-A
Süo Cristóvão.
RADIOVI! RÓLÃ AUT., estado" 

"de

nova, marca Philco, 200 mil. Te.
2675 qualquer hora.

RÁDIOS-DE~' PILHA,""gravadores
trolinhas, relógios, Rua Senador

Dantas, 3, 5.° andar.
TELEVISÃO — Fazemos oj meno
res preços do Rió, temos GE
Philco, t Emerson, Standard Elec-
tric. Philips erc. Tomos maquinas
costura, geladeiras cie. Lindas pi

partir de 100 mil. Veia
exposição no Ponto 5cnorc. Rua
Mayrink Vciya 11. Grupo 302

TELEVISÃO 23 poi., Emerson.
x.i marfim, base 250 mil. Telefo-
na 58-2675, qualquer hora.
TOCA 

"DÍíCÕS "GAMÀIÍÍ5 
2ÍÕ,

Stáreo, mono unidade magnética
Elac. Tuntr AM-FM con. pré. 1
tiivol.-.nte 12", T. 46-5563.
TELEVISÃO Windsor 21" polT,-«¦
Jado de n_vn, ótima imagem em
todos cs canai;, cem antena, ur-, to*,
gente, por 230 mil. Ru. 55o
luiz Goniaga, 1053-A, Sio Cris-, .
tóvão. domicilio
VENDE-SE i osciloscõplo 3~""incã-
test, novo, Crí 3C0 000; 1 gera-
dor rle barras, Inc.ilest. Crj"iI0
mil, Rua Artur Bernardes, 53-_>.
VITROLA portátil stereo,' 3' rol!
pouco uso. vendo urgente 95 mil

Avenida Copac.i!j,in& 630 —{brancos, lü e 5 quilates

IA VISIA - Compro 1 TV, 1 go.'SAPATARIA l FABRICA -
iD-ieira moderna, 1 siír.o. "
hoje» o malhar

!hor_i. Tol.
pr. «;o

37-6517.

P.içio' pacaoana, ds calçados,-yenli-

Sr.
ATENÇÃO - Compro
deiras modernas. Hi-Fi

[pianos, Tel. 57-1596

sapa-!,',,>'t'--'-h-''l"-?_<l.u,','q"°r tl0ra
édios c todos obielos ctue tÍ0RMITÓR!0 -, Vend..a 

"'um

representem valor. Atcnde-so üjS?,TÍn0-, moíto 
"¦""'' "''"'"^

tiíi Nova lorrit'!
. 202 P.=n

Loia J.

VENDE-SE uma cima de criança
1,30x70, pau marfim. Tralar na
Rua Hilário Gouveia, 81, ap. 101

Copacabana.

VENDO guarda-roupa de casa! em
pc-rfei.o estado, n. Rua Conde
Bernadote, 51, up. SOI - Leblon

Tel. 27-4776.
VENDE-SE salj dy iantar, bar;.-
tíssimo, na Av. Prado Júnior 181,
-Z1*., '_]_£-__ —Copacabana.

VENDE barata cama de cas^l cl
mesa cabeceira colchão de ca;.ol
Epeda, novo, 1 poltronas, Aveni-
da Copacabana 74A ep. -102. Tel.
57-5382.
VENDO - Motivo viagem. Grupo
estofado, geladeira, mesa de cen-

i 'ro, b..r de luxo, guarda-casaco
e coniunto móveis escritório. Tu-
do novo. Pça. 11 de Junho, n,
19-A. loia._Sr. Pedro. _
VENDE-SE um guarda-roup,. de
marfim da A portas. Rua Silvei-
ra Martins, 136, ap. 30-1, Catete.
VENDE-SE dormitório de casal c
sala de jantar — Rara ocasião,
motivo ely viagem. Ladeira Ta-
bajaras,_1 _,_ap. 201, Copacabana.
VENDEAVSE dois guarda-roupas
quase nove». Tratar pelo tel. ..
25-^333.
VENDE-SE cama motal dourado
26-8549. - CrS 100.00.

DORMITÓRIO Chipendale para
casal, sala Chipenda'?, Vendem-
*n barato, desocupar lugar. Rua
Hncdoci. Lobo, 206.
DORMI 1(5 RI O para casal - Etta
do de novo _Ü mi., colchão de
meias 20 mil. Vende-se. Av. Ed-
gar Romero, 591, Madureira.
DORMITÓRIO Chipendale, comple-
to, claro, gavetas curvai. Está
como novo — Artigo de luxo —
Vcnde-s-i muito barato. Kua Had-
•cíock Lobo, 18.-B.
DORMITÓRIO - Vendo quase nô"
vo, armário com ó portas., cama
conjugada t ponteacíeíra. Ver .
tratar Run Uruguai, 377, com o
.:e!arior.
tSPELHO PAREDt - Moldura dou-
rada, novo, 1,Ó0_B0 — Cu:lcu
180, \-snilc- 70 mil - Av. Cepa-
cabana,_l_2Ç9-108. Tel- 27-8439.
fóRMICA — Saídos. Moveis para
cons * cozinhar conjunto» da 5
peças, desde NCrS £0,00. TemcJ
diversos modelos única . __ric._
¦que venda e entrega d*relo _o
consumidor. Rua rn.! Caneca, 117

GRUPO ESTÕFÀDC. 
~ 

3 
" 

pe;as."
Vendo baarte — CrS 50. Opor-
tunidade. Tel. ..3-3324.

GRUPO ESTOFADO SUPERLU-
XUOSO — Tecido coco ralado,
todo vulcatspuma, outro c] alino-
fadõe; soIíoj ern couro (corvimj
armação jacarandá, jego mesinhas
c[ mármore egípcio negro outro
C| rosa, espelho oval, outro reter,-
guiar, moldura dourada, mesa re-
conda cl cadeiras ern palhinha
arca, console, arquínha, cama ca-
aal tudo em iacarandá, mesinhas,
abajures « console dourado, tstan-
ti desrnontiível cj baríiníic, outra
cm mármore, arc3 t mesinha de-
cape c| mármore verde, estéreo
Hi-Fi e rádio Philco. Tudo setn
uso p! desfiz noivado. R. Ronald
Carvalho, 275, e.p. 303. Lide.
Tenho transporte.
GRUPO ESTOFADO VULCAESPU-
WA, |ógo mesinhas cl mármora rc-
ee e par abajur. Nüo foi usado.
Aceilo oferlas. Tei. 37-7350. R.
Dias da Rocha, 31, caso •!. Faci-
tito transporte.
GRÜPÕ""ES"TÒF/^(_nõd_r7u-a"'"e
t.ozag( almof. soltas, jogo _ me-
ainhas mármore negre, jòyc esto-
fado o Puff em corvim, sofá lu-
xueso, mesinhas [acarandá, már-
rnnre rosa, espelho moídurA ouro
folha, jogo mesinha» luis XVi
redondas (iníditas), espelho redon-
do, abajures japonesc.., jogo me-
linhas decopíi, estante ttc. Tudo
sem uso mesmo, transporte grátis.
R. Gustavo Sampaio, Ó7ó, sp. 808.
Túnel Novo.
MOVEIS — Transporto seus mo-
veis e geladeira., t-n-. Xoinbi p_-
la metade do preço usual. Tel.:
~*-7710. _
MOVEIS — Vende-se tapetes
persas, cama rie ca__l antiga,
moveis Italianos, penteadeira «
•cômoda de jacarandá. Vor c Ira-
tar na Rua Cândido Mondes 9B
ap. 1006 t.l. 22-8-21.
MOVEIS de quarto, armário e
cama de casal cm sucupira, NCr?
00,00 Rua Jo:é Hiqino 110 -
casa ó.
MÓVEIS: Vendo guarde-roupa ca-
sal, em peroba, perfeito eslado.
Cr$ 35 000 r± cama casal, em mar.¦!im, Cr$ 45 000. Tel.: 34-4538.
MÓVEIS de sola, vende-se, mo
dê!o luiz XV, de peroba maciça
jsola melhor oferta. Tel. 38.5897
OT1MÒ NEGOCIO - Vendei,
mobília _ da sala d» fanttr «stl*
I» lmpfrio, mesa oval, tampo
murmorfi, bufete, 6 cadairar, na
Rua Constante Ramos n, 167 —
»p. 1 003 - Ilevader d«i 18 3_
1? h=rai.

.35 mil. Av. Democralicos, n. TELEVISÃO GE, portátil, último
690-B,^perlo___cl,i Uianor. modelo. Vendo urgente R. Sousa
GELADEIRA 8EÜGONI 8 pes, oin-|l™a 48, ap. 412. Copacabana
tur.. nova, gavetas, prateleira,
cong. horizontal Crí 190 mil -
Avenida Copacabana 610, loja J
GELADEIRAS - Springer, ríõt".
point, Admira!, Brasternp, tiqui-
dação. Rua Leandro AW.im, 33.

Centro.
GELADEIRA GE wlillnea, 8 péi,
na garantia. Venda h-jje 270 mil.
Hua Edmundo Uns, 30, ,.[_.. 303.
Próx. Siq. Campo:., Cop.i.aban8
GELADEIRA" Frigidairo, 10,5 pis.
mod. Fui ur ama, pintura nova.
Vondo urgcnio. _70 mil. fiua Eci-
mundo lin., _Q, ap. :HS'i. P.óx.
Siq, Campe: — Copacabana.
G"ELÃDE"fRA 8 pés. .únciõnãncí
bem, poria aproveitável, interior
em cór, vendo urgente por 200
mil. Rua Sdo Francisco Xavier n.
614.
GELADEIRA GE, de 8 pés, c:-
tado de nova, muito oolo, por
230 mil. Rua Bela, 113-8. São
Cristóvão. Tcl. 3-4-2855-
HÕJEI - 50 geladeiras 

"sêrSo 
II.

quidadas, desde 120 000. Muito
gelo. Pinturas novas. Rua da .__-
acao, 55, térreo.

VENDE-SE uma sala de ja-.tar
Chipendale, em rstacio dc nova
por Cr$ 100 000. Rua Haddock
Lobo, 181.

TÉCNICO geladeira, ar condido-
nano. Conserto no mesmo dia t
local, _om__t.arantÍa. Tcl. 23-3652
VENDE-SE Geladeira "Frigidaire'
10 pés, 1 foqão, A bocas, {.á:
de garrafa 

"Ul.ra.*3_" _ i arma-
rio. Tudo perfeito títado. Traiar
25-4247.

Víri.DO bar tipo estante em cou-
ro (Üvros encadernados), rica pe-
Ça, 2 mesinhas mogno de centro,
cortinas usadas em bom estado.
R. SorSo de Ipanema, 127, apar-
tamento 601.
VENDEM-SE dormitórios estado de
novos, c.jrci ou escures, ia las

a's, outras conjugadas, col-
chõe: molas., varias outras po*;;.-.
avulsas, aqui encontra tudo mui-
to barato. Pres. Vargas 2 90__•*..
VENDE-SE uma crisíaleira e ums
os tante para desocupar lugar. —
Rua Correu. Dutra, 9, ap. 403. —
Tel. 45-7219.
VENDO baralo, motivo 

"transfe"

rencia mesa console, 6 cad. es-
tofadas, bufefe, bar otc. Rus To-
neleros, 137 — Sr. Emanoel.
Ví;í.DO urgente todos os movei.,
do meu ap. Motivo viagem, Rua
do Russel, 344, ap. 5Õ6, bloco
A._
VENDEM-SE móveis usadoj de a í ¦-. ___^__._ •- ,-sala e quarto de Iodos os ripes 

"mü. — .HjNOC.
e peças avulsas — Rua Gênero
Artiijos, 32-i-D - Leblon.

Âr Condicionado

Gabinete IJO Ino*. garanti-
do 10 anos. Assistência lícní-
ca direta rii f-ibiíc. , Facilit..
st. _M7?a - ---885 -
3.5024. .

Posto ó.
IV EMERSON 21" - Urgente, 190
mil. Aristides Caire. 3_ casa 10

— Jardim Meler.
TELEVISÃO - vendemos íi p.ir-
lir de NCrS 110, RCA 21" Ze-
nith 17" e temoa outra; como
GE, Philco, Philips. 21" 23"
ícd..: funcionando muito bem nos
5 canais, Rua dr, Conceição 145
sobrado ío lado do Colcoio Pe-
dro II.
rv FHU.CO 21 - Vondõr_n_.
cana, ótimo estado, um cinem.
Crí 280 000 - Av. Copacabana,
209, ap. 807.
TV PHILCO 17" portátil, um cl-
nema 5 canais CrS 190 000. Ba-
r_í<j Ribeiro, 185, ap. ÍOI — Pç.
Arcoverde.
TELEVISÃO — Atenção precisa-
mos vender até fim do mes 100
TV de 13-19-23 polegari .s novas
na embalagem com dupla garan-
lia e corn autorizí.cão das Fábri-
cns, marcas, Philco, Anel, Ze
ni»h, Philips, Admirai, Scmp, S,
Eletric, GE e outras a preços 50%
das tabelas, à vista cu financia
das. Aceitamos sua TV usada co
mo parte de pagamento. Ver em
exposição na loja Estrela de Pra-
ta, Av. Copacabana, 581/211. C.
Comercial, 36-1852, informe.
TV 

' 
ADMIRAL Rayban, 2Í-"p"o"l7,

230 mil; Emerson 23 pol. 210 mil
Correia Dutra, lôé, loia 2. -

Catete.

Âníenista
Tel. 52-0022

Instalações e revisõe.. da an-
tcnòs de televisões. Atende-se
díàriiimento todos bairros
clusíve domingos o feriados
com garantia e honestidade —
Tel.t 52-0022.

viagem. Avi
SI, casa I0,|VENDE-SE depc_"sTro"mãler"iíTí~__í

"ucr...*_,r,. construção em Volti Redonda -
ÍDIVIS5UMA - 1 700 - Mult:». útlmo ponlo na rua princip-.l,
suma — 900, 2 Lexikcn 80, car-] terreno muito grande c/ moradia,

 ro26 — 700. lindas movei», ca- bom contrato, motivo do outro
deiras estofadas. V_nd_m-.-j tc-! "tnócio -- Entrada

.m-se melhor dos ou avi.l-o. P,«_, . cambi. Ihões - Trat,is solitír.os- PH«>-ln.r. T.-.N.: 35.0873 „ 52-3993. '463 - Bsrrau!í'Aquei;;o ce ?raía portu.I" \,y~'~~~~,"
gugsa - Motivo partilha, vend. COMERCIO (Aluguel,

completo, prata legítima porto- Cornara Vpnrla olr \
iquêsa. Traiar cem Costa. Rua | 

""""P"' VenCiaefC.)

BINÓCULO OMEGA - 30x50, len.j?eni_,m,im Constant, 151, das !3|All,T

JÓIAS - RELÓGIOS
BRILHANTE - Vend..- base i 1 rm-

_r A-.-. Joaquim Leito
Mansa.

Vende-se à Rua Sousa C.AFf; _; üar 3ao CPí _Tn\/Ar_

_ __ n.r..ciii io niilhoos. Irítar r.c . ¦••- _ t.'- r- ¦ ¦ -. .....
TV, „ela. SALA, alurjo oficina cj d.pi.í. i.cal. |r»_-|77|"- C-U'inr,°' a4.15*9D.'^^ri:l:r^!-' ™ - '-"^r 5;;£^

VENDE-SE uma serralhoria ou ,S» b.-ise de salgados e bebida. í„._c,;7 .'i™. 
dos com-

o contraio, negócio dc ocasião. jÇonlrato novo, íérij 3 milhões.! o O-imn .''' , 
Co.ra,° .."f

T'"*»0r_"» Avenida SSo K|ix 9_J__.nlr.d_.. Tratar no Iccal. Informa Ru,PÂ « Al' ' HoT
n.o fio-A. Sr. Abilio. bar"- n 

" 
mW,~-.r-rjr.ir.:-:.-:.^o ..;..Ruf'-'!.''")° Alv,n;' 2i'

Lmeiíjndici, ci Amaro
BAR - E. Pina, .
^'ímo perto, pi )
rapaze-, féria 3,5, i
Infs. OPIl. Rua Nicará-ua 3/0
Sl_202, Ponha. Creci 323. lAluru
BAR-MERCEARIA _ Penha, Ola.
r;a, Cordovil e Vl-.la Alcnre, fé-
n_s 2, 3 . A milhões. Entr. 5,
7 c 9 milhei.. Infs. OPIL, Ruá
Jicar.i-ua 370, s 202, Penha.

_dicicnais,| 7.° anda
casal ou 2jWa_fl ')'7''."

• COaçAIPIRiNHA'"^'.:,,^.;-!.--,:;,-
e negócio. Contrato 5 anos

feria de 3,5. He

ÓCULOS - CNS-FOTO Iso
Crer! 323.

rario curto, fechando aos demin.
Gos. Apenas 7,5 dos comprado-
res. Fenix informa. Rua Álvaro
Alvim, 21, 7.o índ3ri Cineián-
dia, c. Am,.ro Ma-iathács.

tes azuis, grande alcance. Vendo
ua;, novo, som uso. Ocasião, 110
mil. Tel. -t2-03ó4.

Alfa Fidelidade
Modelo 67, sem uso — Ven-

do 280 000, urtjenlo, com g<-v
raníla, 4 rotações, controle ele-
trôntco cie.ligando tudo qunn<
do findar programo, 11 vil-
vulns, várias ondar,, toca-disco
Standard Eletric. Rua D!-.
Rocha, _! casa A, Tel. 37-7350
— Copacabana.

Compro tudo
34-2920 Lino

Televisão, geladeira, radiovi-
trolo, máquinas etc. — Pago
bem, atendo rápido.

Geladeira 5

TELEVISÃO 21 pol. moderna,
tiarfim com garantia pouco uso
por 225 mil. Av. Democrático, n.
óM-B porlo_da líranes.
TELEVISÕES _ Teniio"de-l"77"Í"i;

23 polegadas. Várias marcas etamanhos, portáteis e de mes,-.
A partir dc 120 mil, Av. Gomes
Freire, 174, sala 902.
TV GE, 23 pol., v_nde-se,~i.õ._T
Cr 290 000,00 i um .in.ma. _
_______ __£_____! 37' .¦ 202.
TV «mericana 21", ótimo funcio-
namento, còr clara, vendo NCrS

Ru_. Balfort Roxo.180,

PINTAMOS CRS -15 Mll
A docimílio. Oficina especia*

ilz.-dú, com 25 anos de prá-
ti__. Nâo ficando perfeita não
precisa pagar. Serviço garanti-
do, honesto . durável. Sr. Sil-
va -- 32-3013.

Antigüidades
_-¦

compra-se
¦>í_í2, moedas,

petes, bronze etc.
Tel.i 46-4309,

enstoir.,
Arnaur/

Estotador
38-5218

Aceito sói- u__do corno
parte cie pagamento etc- um
novo. Reformo qualquer lipo
de móvel estofado. Cap.is e
corlin-s. Loja Rua Uruguai,
268 — Tijuca — Wilson.

Reformas do
colchões de moías

Rtíormam-se colchões de rr.o-
Ias para o mesmo dia, lecidos
dc l.a qualidade, aumentam ou
diminuem-se colchões de molas,
rerormamos sofá-carn,-,, pol-
trona, cama, sumier e grupos
estofados em geral. Orçamen-
ios a -domicílio sem compro-
misso. Atende-se em qualquer
bairro. Rua Turf Club, 12, loja
G — Tel.t 48-4811.

Super-Syrsfeko
Raspagem de tacos, serviço

TVs
ATENÇÃO 22-9008 - 52-9782
Televisões com garantia de lò-
das ¦?* marcas a p.-rtir de NCr$
120,00. Temes caixas p. radioía.
Fazemos adaptação do seu rádio.
Ru.. Vi;c. do filo Eranco, 59,
loja.
AIÉMÇÂO - Compro TV, nela.
d_ir_, estéreo t, tt cond. Pago
molhor preço * vi.ti.. — Tol
37-5774.
ALTA ríDELIDA-_~mo_.'677m'.
vel jacarandá, sam uso, 8 alto-
falantes, nova, stéríc. Cumou ..
1 380. Vendo 300 mil. Av. Co-
pacabana, J 299-1C 1._T._ 27-8d?9.
ALTA FIDELIDADE - Novinha, s/
uso, sem espetacular — VltiJo
urgente, 2B0 000 - Ruas Dias da
Rocha, 31, casa . — Copacabana.
Tel. 37-7350 -- Oi.alquer hera.
À VISTA — Compro e pago hoje,
1 lolovis-o, 1 geladeira. K-.olvo
rápido Telef on» * qualqt_.tr lio-
ra, 34-343.. _
ATütjÇAO - Compro 1 TV, urna
goladoira, «it-roo. Píit.o à \h-
la o molhor proço_TeÍ, 07-5774.
APARKLHO" DC TV 23 

"poleciadas

marfim General Electric, Cr$^ 300
mil — Avenida Copacabana 61Ü
teja J._
APARELHO DE TV Suny 7 polêgõ-
das estojo pilha _ corrente mod.
67 - CrS 70O mil - Avenida
Copacabana 610, loja J.
ATENÇÃO - Compro 1 tel.visiõ.
1 -teteo o ums r.E....'Mi-... Pago
melhor prero. — Atendo a qual-
quer liora. Tcl.: 37-1215,

-•gert.rt
I03__ap. 302. Tel^ 36-1460.
IV PHILCO 21", ConsolotíTTiT
fi, otimo eslado, v.ndo MCrS
250.00, urrjonte. R. Xavl.r da Sil.
veira, 40 sp. 401. Tol.j 36-3652.
.ELEVISAÕ DTPIIHA -- Urgõntê— Devido racionamento deseja-se
alugar ou comprar uma para pe;-'... dcem«._Teleione 

_25-3591.
TV PHILCO 23. mod." 4o", vãfdí
deira maravilha. Custou 660 V.
p. 250. Te!.: 2o 5SÓJ.
TELEVISÃO moderna. 520~ri
Ótima, urgsnle. Joaquim T.i
_________jp. 201 ~ Er.g. Novo

lil.

TELEVISÃO Philco 23" liO." 1966
(última série) C.-:j. _0. Vendo
i;or motivo ds transferência, Ria
Pinheiro Guimarães 20. Telefone
26-3448, transversal à Rua Real
Grandeza -Botafogo.
TELEVISÃO - AsTis.encia teenf.
cs especializada — Philco, Stan-
dard Electric e GE. Serviços na-
ranrido:. Preços justos. Somente
centro c 2_,na Norto. Telefone
49-8209.
TELEVISÃO"AdiniraT"2i" 

"_>e7.

feita. Um cinema nos K canais
Ocasião.' Cr$ 195 000. Rua Do'-
rningos Ferreira, 157, ap. 37, 4 o_
TELEVISÃO Emcrso_~-r',~í_i7!
ma nos 5 canais. Ocs-iãr, única,
ivd mil. .__ Doir.innoa Ferreira
187, np. 37, ..o an_)ar

MÁQ. OU APARELHOS
DOMÉST. (Lavar, Passar,
Cosíurar, Ar etc.)
ELNA Sup». m.*. í tque tom ons*
díscot p] bordado» diterenfot,
nova, _4-0_mil_— ^S.IBJl.
ENCERADEIRAS - Espetacular II-
quidação: Eletrolux pela metade
do proço; Arno, Lm.rer.e. Real,
de 79 000 ror 46 000; Citylux,
Epel, de 89 000 por ..9 mil. Ou-
iras por 35 mil. Ru* da Cario-
ca, 28, sobrado. Entroda pela
J0-IÍHVÍ. .

COMPRO projetor de cinema usa-
do. N'-jócÍo rápido .. viita, a
domic[Mn._Te!. 57-0222.
FLASH ELEÍRÕNiCÕ 

~"BÍJ__IhST

be" com b..teria nova e 2 lámp.)-
das — Ver cem o porleiro da
Rua Miguel Lemos, B,

... 17 horas. Particular. 
lAl°' ~ C"i" "mer.iai,

T.—.'"'.; ra Ci:,T1Prar ou vencer.
MOVEIS . fonão c| bujÕcs, 2i Cuoiró_, . . _, na._ n
qunrda-roupa, 2 bufê, cama. Tu-

p._-
btdas

no miílhcr pento
féria garantida só

lucro dn

do
nem.

qualquer preço.
Tel. 58-3264.

mot. via-

VIAGEM — Vendo tao Tipo per-
3<i 3,-r< *. 1,'i m. lindo 150 —
Guarda-vest. casn! e solt. 70 _
50 •- Cama colch. mola 70 - Ta-
pele usado 3x2 .10 - Poltrona

Papai 40 — Mesas centro pof

mais de
Antônio ¦"7'a <"> W-* SO".

cf_|coras querendo fener, depois *ii' *"|*-bra 
_ casa p-ira f-irer 12 mi

Ihões. Vcmh per 50 milhões,
- ¦--.,.¦ , ¦¦¦ ¦ — c' 50%. Para ver. Av. DuqueATENÇÃO - Vende-se em Copa- de Caxias 207,

_| CAIPIRA Laranieirjs 
"f, 

7'io_
da Ca-!'oi,a « Pé, por 26 des cemp-a-
em be-l!|='cs' Caipira Copacabana, feri,.

7 milhões,K miih'-'-5' apenas 50 miihõtr.
precisa de ^°' 

«mprade^res. Caipirinha Bo.
ape-

r..pi(.'c-. Av. Pres.;ciência
Vargas, Jl46,_ 2." «ndar.
ÁIÉNÇÀO - Vende-so en
cabana, lanchrnete churrasqueto

fa

ns

rato nóv

FUMADOR Eell «nd Howell," UiBergé 40 - Quadros, louças, cris- loja I
mm, profissional í1 3 Itüitos e tais Boêmia, móveis avulsos, eje-
acessirles am <-r.tt>io, 450 mil ladeira Fri-> ãirn 10. 5, 250 mi!

urg. - Tel.t 37.9J^Ó5._ _
VENDO URGENTE - l" geladeira
Frigidaire 9 pós

4.',..B21.
fctori. Exa, 280 mil

ROLLEYFLEX - nova.
lente 3,5 pi.inar, vende
37-8992.

sem uso,
. Telefone

VENDB-SE 1 maquina fotogrA-
fi:a Autoííe*. òxò e outra lashi
ca LM 44 outra Pollarcd S0-B i
1 radio japonês cj 3 faixai,
altos falantes. Preços barato. —
Motive viagem. Tratar telefone
27-237*.

tenho . vend,. padaria:ponto, unica no local, ecn- 9ues, bares ci menos entradas
.V-"'00 Cima feria, no Centro de Caxias. Sr. 

-
casa aberta ha um mes. Motivo ;,.-_,— .-_ ,--,—,-
nüo conhecer do ramo Ver e'í C| rr',ci- ,cic'- lnst- nova
iraiar Rua Belfort iloxo 231. _ifí'', 4 mil!l"es. Preco 18 m. Cl

|6 do enlr. A. C. Dia-.. Av. Ama-
Peixoto, 350 s: 12 - N,

nas ? empregados, vendo porIS dos compradores - Caipira
Centro. Féria 10 milhões, enepes

também . s"ih/''.'-'. ner 35 à;_ cc

AÇOUGUE -- Vende-s
do B-iirro Cachambi,
Gabriel, 318.
tivo viaaem.

le

o melhcr||gusçu
Pus Sr -'

29-7163. Mo- BAZAR - ARMARINHO
do

.tada de nova ATENÇÃO: Bar Caipirinha, caldo
por 230 m,l, 1 televisão Telekmg _e „-,, ._ Cenlr_^ .._. â 

°
otima imagem, por 185 mil, I Fíri. ]3 .-- ,„,,„'„,„ 

'_.no

maquina Bendix eutomatica, Econ-'
mat moderna, por 195 mil, má-

de costura Minerva de ga
binete mederna por 195 mil, 1

2'' radiovitrola automática mod urna
marfim por 2^0 mil, vendo _cp.-
rado. Rua Bela, 113-B. lel. ..
34-2855 - São Cristóvão.

VENDO maquina fotogrífica
Yashi.a-635, para 35 mm c 6x6
cm, lento 1.3.5, .".ova, 2C0 mil.
T<*1. 55-2675 qualciuer hor.-,.

DIVERSOS

ATENÇÃO — Compro um plano,
uma .lo.adfiirs, um TV, um «sta-
reofono _. um ar condicionada —
Telefonar ji qualquer bor. paro
3ó-3652, urgente».

ANTIGÜIDADES

Moedas
Tel.: 36-1219

'lança, ven-

Coír.pro antiguidados. Tape-
tes, pcrcelana, biscuit, móveis,j Pena"~seV
cristais, pratíiria e piano.

13 000, tudo cm pc,
mente em bebidas, herário pu-
r.irnente comercial, inst/nevas —
Tel.: 23-1509, na Ccnf
de, Amadeu Queirc
ATENÇÃO:" -ã.~_aip-á, cm S.
Cristóvão, cont, novo. Féria de
14 000, Tudo tm pó, semente
cm bebidfls, inst. novas, çjrande
oportunidade. Tel. 23-0.49, Av.
Pres; Varejas, 1 1.16 - 9.", na
Confiança — Vende: Amadeu
Queiroz.

- Ven-
i tes-

Morais,
per não peder este

ta, 100 ms. Cards-o
cem jirau, 30 m2, nr
duas portas aço, inst. rr, .de'na,
4 000 á vista cu 5 000 com

.1 000. Trav. Romariz, 5-6 _
Ramcs^
BAR. Vende-se, boa feri.., cõn".
trato. A firma não paga alunuel.
Tem mnradia f. telefone. Praça
Marechal Hermes, 29 — Sanrc
Cristo.
BAR"""

smass e A\grscsj
ANIMAIS PASTOR alemão

meses, preto. Muito bonito, ven-íções especia
motivo He torça maior.

37-OBavi. Sr. Nunes.COLLIE - Filhotes vende-se Av.
Democráticos n.° 303 Bor.suces-
so. Higicnópolis com o Sr. Or.! YORKSHIRE TERRIERS
tardo. |Um casal t/ . meses

MAQUINA DE IAVAR" Bendix
V.ndo-so nov*, modprnn. Tratar
mi Rua Prudonte do Morais, 8_9,
ap. 301. Tel.: 47.9_44.
MAQUINA de lavar Yasio, ame-
ricana automática, precisando rc-
paros, 40 mil. Rua Gustavo Sam-
paio, 676, ap. 9il — Leme.
maouina"~de~lavar 

""bendix
Eco noi mi tie pintura nova, ótimo
funcionamento, .na Avenida Co-
pacabann 610, loja J.
MÁQUINA Sinaer," nova, vende-se
com 'farol e motor, preço a com-
binar. R._Paissjindu^J79, ai>._807.
MAQUINA 

"de 
lavar Bondlx, _nü

eionando 100.Í. 150 mil. Tua Ed.
mundo ttnt, 36, ap. 203. Próx.
Siq. Cimpos, Cop.icab.ina.
MÁQUINA Bendix autom,. tie,.
Economa., seminova, por 195 mil
Rua Bela, 113-B, tel. 34-2855, S.
Cristóvão.
OCASiÃO 65 mil, máq. de cos
novinha, outra "Singer" amer
cana, c. gabinete do luxo 220
mil. Ouvidor. 169, i. lll, Gas-
tón. .13-5781.

VENTILADOR ElETRÕ/ÃAR _ ai
quente e trio. estado d« novo
150 mü. Tel. ._-.?_,_..

VESTUÁRIO
AEC MODAS - Depósito malha-
rias — v\...o_» a prazo p! reven-
dedores, na Av. Rio Br-incc, 156,
10.° andar. TM. 4__-4V98 - Cen-
tra — Eslr. Portela, 29, !.° _m-
dar — Madureira.
AULAS de perucas no Méier, I
cu duas aulas, p.fucíis, ruber,,
franjas e cílios. Tei. 49-2308.
COLARINHOS 

"e 
punhos, reformo

coma novo;. Preço módico, npa-
nho p entrego, lnf. _.._-ó833 e ..
52-9791 .
FAÇA sua perucar /.ulas indi-
viduaís. Perucas, rabos, franjas
e cílios. I ou duas aulas.. Tel.
5B-6B56.
PEÍtÜCAS - 112 PERUCAS -
Rabos, Trançai! • Franjas — T_T.:
46-3845.

CHIHUAUA - Vendo lindos íi-
lhotes, pedigree vários campeões.
Telefone 38-2473.
FOX TERRIER legítima n". 00 -
Vendo linda cachcrrlnha com 2
meses. Tcl. 42-7Ó-Í9.
PORCOS — Vende-se para deso-
cupar \iic\cit, da raça Landrace _
Durok Jersey. Aceita-se- prepo;-
ta por iodos. lnf. 23-1166 —
Araújo.
PEÕUÍN.S - lindo filhote, luxo,
ólimo pedigree, p«is campeões,
na Paula Freitas, 19, ap. 304 -
Copacabana,

Vendo-se
Rua Mar.

Mascarenhas dt Morais, 225-401
Ccp.-c.b.in...

TRATORES E IMPLEM.
AGRlCOIAS

deres. Caipira C.ntto, f .ria <t 500
per 14 des cempradorer. Cflipi-
ra Tiiuca, léri,, . milhões, linda
esquina, per 30 dns comprado-
res. Caipira Vila Isabel, féria 7
miihõcs, por 19 dus comprado-
res. Caipira Meier, fíria f, -;,
Ihões prr 16 dc* compradores.
Caipira Uoa feri* 7 milhõei t-
cm edificio psr 18 dc com,;.-,.,
deres. 7,cm Norlç uma inf mi.
dade de casas p_m pr.ncip;,.n-
te; ou c.E-is cem cu _ mer..-
dias. rodes este:, n/?rióciD? são.
féria, cenfirmad _s, bens centre-
i-;. - prédio- sólidos. De t--.hei
e.m o cerreter que ,-.m!j • j n.. -,.
cia e melher lhe serve — Ru.
Caries SemnaiOf 106-C, bar com
M-sireles Filho.
CAFÉ E CAR em 3nnsTT, _'.o7c~'n~
•ralo 5 anes. Alunuel ?_,. Ape-

00 metros da ™-a"~,_ 
"V 4 6"„«mj;a_cres Te!lix.

iviária, bo, féria, eoníí-to nt ^T- ? 
A ". A. '_¦ "'

Rua Pedro Alves. 5-A, San- ?¦' 7° ant"' '¦'¦ Cen0,andl« -
to Cristo. Amaro Magaínaes,

__ BA"R" TICO-TICO"-"V. uma área 
CAF.Í'BAR' . cs ••; moradia," I. ...

ARMAZÉM - Vende-se com gran- c 8 00-3 m2. Tratar c1 Ant Luí*. 
c^"',,ri':,. r'ov° " tirma, cem .

de moradia, loja vazia ao lado, CRECI 10^7 N 5 _ A—i'- ,_' 
'lnC:'' nao °'''s'1 trocclls' alugue',

bom contraio. Ver e tritar na R. tomóvel em psqto. Tel. 42 .661 Ü'" 
P' 

. i°."' 
cu 

.5''' c' ':'
lorres de Oliveira n." 270-A. —da! M 

',- 
16 h-r>- 1'abalhar, vendo motivo

Pied-.de. BAn~"~ - ;V:''.e<Ti. R. Barão Bam Retiro, n,
ii,,-* z—i _: 3AR — Vde-se grande, em .i.an.i307.""Jü !U":"3 "a P,í" 5"n'l"i ¦"*»: 

\"%W«°S* CAF£"v,lr,.___1-_-I..li-4-a_:
ò lel. 59-990/. Mo-icont. novo, chope, inst. novas.""" k Brandão. j prÇ;_, base 60, com apenas 18

BAR NA VILA DA PENHA _ Fé-;!!os compradores _ Pa'ss - Tri-
ria acima 4 milhões, grande insta-i ve"fl Ouvidor, 21, ;. 402, c. Csr-
lação. Bom contrato. Av. Rrá«ld°so' Albino e Vi Ior.
de Pina, 1280-A, esquina. |CAF_ Copacabana - féria 20"-

ti™ Preço U!0 '¦ 65 do'' «mnrado.
Ccnf. novo, ehoo. BrAlima,

21.
Vitor.

doria. Vendemos porta? atlen-JCAFÉ URCA ~ Fória 10,"
ART CABELEIREIROS LTDA. Rua "° !>nr ,ü • "n1- 9 "iudn na cJem de lucro Edificio. Preco ha.
Senador Dantas, 117, sobreloià, i í1?^'1' Rua Conceição, 105, s.l" « «m apenas 25 -Jos ern-..
sala 207, otima inversão d- ca-M10' ""' R_.Vargas. Amónio. |pradcres. Palas - Travessa Ouvi.
pitai. Cedem-se 500 ciuotas rio1 BAR na Praça 7. F." 6. chope _:,?'' 

2,'.,.!' 4G2' c' Cardoso, Al.
Capilal desse belo saião. Nego- salgadinhos, contrato 5, al. 10oJc'no c./_lcl=r' ..
cjo_ uroc-nte e a tratnr no local. [Tem felefone, in.ítal.icões ótimas. CAIPIRA Cateta — Féris 5 500 —

Vendemos per 38. Ent. 18. E;n-!Ccnt- novo, edifício, preço br.sç.
..50 c. iiponas 18 dos compr .tio.

J105. 
s._310. Antônio. ,'_<-;¦ Palas - Ir„vessa "

her. comerei.ii, qrandes férias ei 3AR

, mtic.i pentoíomôrcio, industria g0 jjgcu garagem. Canr.cidadf» pf 14
cnrrcs^yr£ndos. fei. 58*8947.
ARÍÃS PLANAS - Neste-Ertãdõ.
para ind__s-ria cem _qos, esgô-
to, luz, força, fei. Conduções mui-
t_« de onibuj na poria . trens e

j 300 m em centro de bairro ecntodos os i--curiós, vendo detde
pedigree - 4] 10 OCO a 500 CCO m2, enl condi-

diretamente cem o

UAR c. merceciria fina,

proprietário. Tel. 42-6336.

residência, tipo apartamento F. _fs, 
_ í-c,n'' novo, chope Br»

5 500, 50% na copa, bea aso.:';",'" 
~ ',r3V1,!'' °.l,í_-!"r' 

}Edificio, ótimo estoque rie mer- __:._? _ C»i.doso. Albino . V

ior.

TRATOR AGRÍCOLA -
de esteirí, precisando alguns re-
pare:. Otiver a gasol.na, urgen-
ie. Aceito troca. Tel. 48-773_.
TRÃTÓ It' fORD 1751 - 9 N.

ATEMÇÂO — lemes os melhores
bares e caipiras só ci salg., -l-i K? .&"?-,._ 

Conceição,
""-- d moradia, no Centro, com 

'°5' .'_._°'..*_>'_" , -.
comercial, grandes férias e BA.R ™ melher pomo de São\u-. 7 

2- c" c-,r<l0'0- albino i
Vendo um Pt.uenas ent. mesmo ciue tenha | Cristóvão. F. 5, garantida, hor.l——-'

pouco apareça. R. Acre, .55, _'| cmercial, instalações de luxo. _;CAIPIRA _ Vende-se na R_
TO4 - Araújo. | Vendemos per 22 de entrada, aiu- Voluntários ria Pátria n. 2.S-B

cln a esmerar. Rua Conceição, n.::!5c30, c; 15 000

Equipado t.n. Arado •¦ plníns. De:ro« 9"
Tratar Rua Mar.chal Floriano Pei*
xcto n. 2 574 - Tcl. 2327
2328. Nova Iguaçu.

ARMARINHO
Picui

lado.
AÇOUGUE
mento. Ru

199-0
i negócio.

Gr»

Vende-se Rua!
Jento Ri. j
hem faci-

Irato
entrada,

BOM
ANUNCIO
ÍEM QUE
SER BEM
ESCRITO

Náo _ chamar ii. Vo-
para crer. R.ihci o pe*

T. V. PHILIPS 21"7 
"de 

meta
marfim, aparelhe realmente bom
175 OCO, na Iiua Barala Ribeiro
n._ -lM-20:>._

T. V. TEtE-KINcTãT" - Em óti-
mas condições, imagem completa
nos 5 canais. Base 165 000, naRua Barata Ribeiro, 411-202.
T. V. 23" — -trombcr-CarlTõn.
Pouco uso, ólima imagem, por
290 000, , 1 RCA. USA, 9, Sor130 000, na Rua Barata Ribeiro
n. 411, _p.. 20?.
1 REVISÃO conjugada, estilo
ponôs, rádio c toca-discos au-
lomático. 320 mil. Ruo lirínio

arcelos, 186. Iraiá.
TELEVISÃO Philco, 21"
cinema nos 5 canais.

A VISTA - Compro I TV, 1 <j..
ladeira modern.., stereo. — Pago
hoje o melhor pisco a quslqutr
nora. Tol. 37-6517.
ATENÇÃO — Coivipro -tel-svisão
da qualquer ilpo, est áreo c Hi-
Fi. — Nt-qócio hojo h vista. Te*
icícne 57-1595 ê geladeira,
ATEI .ÇÃO! Radiovitrolas e televi.
:5es a maior liquidação. Tenho a
parHr de 150 mll. Funcionando.
Várias marcas e tamanhos. Av.
Gomes Freire, 176, sala 902.

está um
.. Particular,_____ Cri 250000_ Rua RjoC|,UC| ue

805.

perieito
52-1380.

e garantido. Tel.: —

OSGANI-AÇÃO LI/,',A _ Pintur,
de apartamento, raspagem de as-1
soalho, ap!í:o;âo de sinteco. —j
Procurar Sr. Heber Reis Lima. —
Tal. 26-8758. |
PERSIANAS" Kirsch, vendi."se ba
fíito, motivo mudança, mnls 2
apliplipues de brcn_e, sbafur c.
mesinlia, cadeira Goberlln etc. —
<7-41óó. Dona Isa-

PAU MARFIM - Dormitório de
casal, em estado de novo. Ven-
cle-se por CrS 150 000 i: uma sa-
Ia de jan.ar também pau mar-
fim, conj. por CrS 100 000, juntes
ou separados. Rua Haddock Lobo
n. 181-B.
PAU MARFIM - Dormitório para
casal, em bem estado por CrS
150 000 e uma sala pau marfim
CrS 120 000. Também separados.
Rua Haddock lobo, 20A.

RELÓGIO chão eslilo Colonial -
700 000. Ver Rua Gen. Góis Mon.
t_Í.o',_ 116-501. Botafogo.
SAÚ.DE JANTAR JACARANDÁ"-'
KCrS 300,00; geladeira GE, na oa-
tantia, NCrS 300,00; pollrcna,
NCrS 50,00; sefá-cama, NCrS
50,00; aparelho de jantar, NCr$
25,00; leuças, panelas, coberto-
res, colchas, colchões mola, cama
loltciro. Av. Copacabana, 1039,
«p. 302.
SOFA_AMA direto d» 

"fábrica",

liquidação total, sofá-cama p3r-
tir 57 000. R. México, 41, sala
604.
SÒFÁ-CAA.A de luxo, moderno,
pouco uso por 75 mll. Av. Dc-
mocráticos, n. <S90-!J, porta da
Ura not.
SA_Á~DE JANTAR - -_1dp"end_i_
conjugada, clara, maciça — Crí
150COO par_ dr-_ecu_>..<- lugar, —
Rua Haddoch tôbo, 181.
SALA DE JANTAR - Moderna,
_m pau marfim, em estado de
rov». Vendo por CrS 150 mil.
Rue Heddo.k lS_o, 303-C.

COMPRO televisão qualquer es-
tado, marca, nno, funcionando ou
não. Negócio rápido, ò vista, j
domicílio. Tcl. 57-0222.
COMPRO' televisão, vitrolas,-.i"
dia toca-discos mesmo com clefoí*
Io. — Tcl,; 34-2855.
GRAVADOR TOBI SONIC - Ultra
moderno, pilha e corrente, o me*
lhor preço éa praça, à vista q a
prazo. Mfssel Elelrônica Ltda.,
Rua da Assembléia, 23, 1,° andar.
GRAVADOR NORTH-AMERICAN -
5 transistores, CrS .10,00, o me-
lhor preço da praçz, à vista e a
prazo. Mfssel Elelrônica li_„.,
Rua da Assembléia, 28, t.° andar.
GRAVADOR - Oítrasensível, Co-
lúmbta, vários modelos, pilha _
elétricos. O melhor preço. Wfj-
sei elelrônica Ltda. Rua da As.
______________ __° andar.
GRAVADORES - Vende-se Web-
cor, Hi-Fi profissional c Aiwa es-
tereofónico, também 2 trans-re-
ceotores. Tcl. 26-0152 - Sr.
Válter.
GRAVADOR Telefünken. portátil.
Vendo com pouco uso. funciona
c_:n pilhas comuns, corrente elé*
frica cu bateria de automóvel —
3 filas gravadas de 1,'JO hera

52-0316í""-'' microfone c div. cabos. —
. ,„,«, , .. -1'0 lel. .2-70Í4.a JU-7051 — Facilit.inos paaa-\-z_r. __ -11 uo 

IGRAVADOU Tolofunken. 4 pis
tas, 2 velocidades, 320 mü. -

146-9821.

Super-Syníeko
VITRIFICAOORA ARCO-ÍRIS

LTDA. {APLICADORES
AUTORIZADOS)

FACIUTAMOS
Fone: 29-6851

Super-Syníeko
LEGITIMO

>m garantia. Praça Flori;
Tels.19, sala 66.

mento.

TELEVISÃO ÍI", moderna, está
iun cinema, tudo novo, garanti..

no. Cr.T, 250 000. Rua do
Lavradio, 1Ó9-A.
TcLEVISõTs^^GSn^TKiüídarJs?,
GE, Philco, Standard, Emerson,
Philips, 23, 21, 19, 17 t 12 pol-,
otimo funcionamento. Venda a
partir de 130 mil. Rua Senador
Dantas, 19, iala 205. Telefono
22-5700.
TELEVISOR General Electric 19"
Corvetlc mod. <56 Cr$ 320 mil
impecável. Avenida Copacabana,
610, loja J.
t.- RCA ._.,Or. —¦ 17", cinema
nos 5 canais. 138 000. Urgente.
Rua Clarimundo de Melo, 371-F.ap. 102.
TV 21 pol., antiga, funcionando
bem. Urgente. Base: 170 mil. R.
Sao Francisco Xavier n. 614. —
Maracanã.

TELEVISÃO 21 pol., de mesa,
verdadeiro cinema noa 5 canais.
Vendo urgc-nlíssi:no, lóOOOO. —
Rua Taylor, 31 ap. 624, Glória.
TELEVISOR - Vcncle-se~m~TH_
visor novo, marca Semp, por mo-
tivo viagem. Tratar na Rua Ma-
chado de Assis n. 31, ap. 805. —
Flamengo. _
fELEVÍSõETdr7iWT:íi"7Tp_'-
tír de 100 mil c/ novos apare-
lhos o escolher, cinema nos 5
canal-, todas as marcas. Rua do
Senado, 322, entre Av, Mem de
Sá e íí. Riachuelo.
TVS STANDARD' ELECTRIC e Z.
nith, 23" e 11", luxo, mod. 67.
NCr$ 399 novos, garantia de fá-
brica. Aceito troca. Facilito o sal-
do. Tel. 45-5102. Alé_às_22_hs.
TELEVISÃO Emerson, ótima ima-
gem em todos os canais, com
antena por J80 mil. Rua Bela,
113-B, tel. 34-285., São Cris-
tóvão•

PERUCAS
nham ver
rilCò. mii.ir,ví da cah .lo n_tur_l

partir de NCrS 120,00. Facilita-
mos o pagamento — Atendemos
também aar. d _ mi mio*., R. Ger
.-lidero, 185, ep. 701. Telef<
nc 46-9732.
VENDE-SE vm lindo vestido t.
noiva, manequim 42. 30-0758 —
D. Roberta._
VESTIDO DE NOIVA c| véu,
n.ilda bouque; niaravilhoio, det;-
lhes: _47-4212
VENDE-SE vestido de noiva, feito
por costureiro famoso, manequim
.2*4-4. Preço a combinar — Rua
Igarapava, 31 ap. 101, na parto
d.i manhã —¦ Leblcn.
VENDE-SE lindo vestido da noi
va, para moça de 1,65 m apro
ximadamente, todo em renda t
manto de cetim seda pura. Pre
.o: Cr$ 600 000. Ver na Rua
General Artiga» n. 516 — ap
203 - Leblon.

CMCM"LÉ"
(AMERICANA!)

- IODOS OS NOM.KOt -

IMPORTADORA
BEILUCIO

Rádios de Pilhas
Pcríumarlas, gravadores. Jólai' c" relógios,'iropicaic, camlíio»
cfjjarros e íximos.
KUA 7 BE SETEMBRO.
88 — GALERIA — FUN-
DOS <-.* escada) — SO-

BKELOJA 211

í\q faz
Seu terno velho como novo.

Virado pelo avesso. Recortado
ou reformado. Consertos em
geral. Aceito cortes para fei-
tio sob medida — Av. N. S.
de Copacabana, 610, sala \ 205.
Tel.t 36-3076.

FOGÕES - AQUECED.
FOGÃO comercial para bares,
pensões e hospitais, por preço
de ocasião. Faclllta-se. P.ua Gene-
ral Caidwcll, 217, lel. 32-3Ifó.

VENDO fogão Alfa luxo, sem
uso, e aparelho de jantar de
porcelana. Tel. 52-0776.

:quspameníos eletrônicos
GELAD. - AR CONDIC. Vendem-se equipamentos de Estúdio
atenção - Geladeiras de todas ° Transmissor usados. Ver na Rua Conde Pe
as marcas. A parlir de 20 000.

^rnNnír.n^nnw"0"""-reira Cãr™"°r 371 - Estrada Vicente de
AR CONDICIONADO VVestlnrjhou-
se, 1 HP, ótimo funcionamento
450 mil. Ru» iensdor Dantes, 19,
sala 205. Tcl. 22-5700.
ATENÇAOI — Temes 50 geladei.
ras para liquidar, desde 120 CCO.
Muito gêio. As melhores. Rua d_
f-clejão, 55, térreo..

Carvalho, telefone: 30-8844. (P

Revendedores
e boutiques

Saias, blusas, vestidos, slacks,
maios, conjuntos, artigos finos
cias melhores fábricas, cam, v.
mundo, cam, tergal, capas, aa-
bonetes/ preços pj revenda —

(Trocam-se mercadoria;). R. Mé-
xico, .1 sala 604.

Ternos usados
Tel.: 22-5568
COMPRO A DOMICILIO

Calças, camisas, sapatos etc.
P_go melhor que qualquer
outro.

Ternos usados
Tel.: 22-4435
COMPRO A DOMIClllO

Calços, camisas, sapatos «tc.
Pi-oo melhor que qualquer
outro.

A primeira palavra do
seu anúncio classificado é
muito,- importante.. . até
impressa em maiúsculas/
chamando logo a atenção
dos interessados para a
sua . mensagem. Aconse-
Ihamos a escrever primei-•ro.*

O bairro
nos anúncios de imóveis

A profissão
nos anúncios de emprego

A marca e o ano
nos anúncios de veículos

O objeto

nos anúncios de utilidades
domésticas.

CLASSIFICADOS DO

105, s. 310. Antônio.
BAR em Cordovil," c moracliT"'? !'"'''""' fsrrian(io, R,ja do Ouvidor
3, s. comida, contrai-, 5, al.'40ÍI _°—183'._SL203-

- ,i ¦ _'m" ¦ Z-'B """ C5:al proçredlrjCAIPIRA - Catete. Ccnt."_e~ 4
• : ,é Vicente _1 A i5-e_:0- 

,3' cm- SM. emorestoíanos. Alugue! 85. Feri, 7 mi.
_ -__i_«_-_'e____i'__±_.-__ dinheiro. R. Conceição, 105, s.llhões, féria feita err, salaadinhot

AÇOUGUE - Vende-se co:n boa| _10. esq. Presidenle Vargas -!e bebidas. Trat. Rua P-dro I
freguesia com leira acs sábados! Anlonio. Li í02. com Moreira na Pr;"" " co.,.r2!. ncv.? d^cin,col BAR caipirinha, bem lo"ca"lT7"acio7c".!'',dcr'-'=''

Vazia. F. 3 50Ò|CAIPIRA -"Bonsucesso. com' cont.
70. R.jnôvo. Aluguel 35, com telefone.

-pri_.^ 4 milhões, vendo com 10
milhões dc entradas, ótimas im-

alunuel 150 000

rV-I.J

anos, alug. 67,00, motivo de fa- étima rcsidínri.
mi ia. Preco para vender Rua s6 na copa, contraio 5,Milton, '3? - Ramos. ,200, instalações de lux
AÇOUGUE c| quitanda em Inhaú-
ma. f\ 8, pessimamente traba-
lhada, cenír. 5 novo, al. 100.
Tem p. moradia. Vendemos por
ó 500 de erttrnda. Ajudo ã cem-
pra. Rua Conceição 105, s] 310,
esq. Prrsiden.e Vargai.
ARMARINHO nos"' Pilares,
residência. F, ;
5 novo, al. 80, estoque
lhoes acima. Vendemos pertos a
dentro per 15. Entrada 7. Aju-
do -i cempra. Rua Conceição
n. 105, s, 310. estj. Presidente
Vargas. Antônio.

_. Vence
mes por 23, cnl. 10, empresto
dinheiro. R. Conceição, ior
3.10, eso, Presidente Vargas, An-
fõnio.
BOTEQUIM,. vondo ou troco por
casa de moradia. Aceito premi;-soria d. cuíro negócio em paoa-mento direto, c. dono. P. S. Cris-

5, contrate í Jí__üí______.' ?.'_ .Ç"/.?.. »_Ba nde ir».
BAR e mercearia em ÕlariãT"
Contrato de S anos, ótimo mo- ,radia e í. de 0. Apenas .1,5 d-s
compradores. F.-niz informa. R.
Álvaro Alvim, 21, 7.o andar. -
Cinelândia, c| Amaro Magalhães

AÇOUGUE - Estação Penha, insí. BARES? _ Casas CcmcrcTa"iV7"T
nova, deno tem cuíro neqácio. Para .rmprar cu vnndír.,
Vende-se. Infs. "OPIL". tt. Ni- t°n'.ft. Ouoirós... «, nad* mais....' 

Eficic-ncla . reptdej. Av Proi CA^ ^ BAR em Olaria, féria
Vargas, _& - 2.» ím_, '13 COO. Entr. 7 000. Contr. novo.
BARBEARIA - Vende-se, mo.ívo r1,119•, A0Ó """ U,ri,no!. n
outro negócio, ccntrnto novo. À' Kam°5' Joaomni_
Facilita-se. Rua Paim Pamplona,'CAFÉ E BAR cm Sâo Crisfóvâo.
293 - Sampaio. | Féria 6 500, com cheoe e

dinhos.

falações, .rs*. Rua Pedro 1, ?,
_i 502, tom Moreira na Pr-Dtja Ti-
radentes,

carágua, 370,
CSECI 3..1.

20_. Peniia -

DO
BRASIL

E NEGÓCIOS
INDÚSTRIA (Aluguel,
Compra, Venda ele.)
DEPÓSITO de bebidas
se um em Botafogo, em grande
loja, com bom varejo c telefo-
ne, com contraio de 5 anos, ser-
vindo também para outroí ra-
mos dc negócios. F.icilita-se o
pagamento. Informações com
Ferraz, na Rua São José n, 50,
sala 1 001.

GALPÃO EM CAXIAS - Vende-se
c| luz, força, felefrne, e.trutura
metálica, área tctõl 1 700 m2,
área construída 360 m2. Rua ("Aon-

Vende- te Castelo, 7ó|78. Variante Rio-
Petrópolis, Km 5. Entrada NCrJ
15 000,00, restante NCrS 1 000,00
mensais. Tratar cem o Sr. Mon-
teiro. Tel. -19-4849.

AÇOUGUE — Vende ocr motivo
ie viagem, cem apenas A.5 m.
entr. Ver e tratar na Rua Floren-
tina 196 — ^Cascadura.
ATENÇÃO — Senhores compra-
dores de casas comerciais, nno
façam negocio entes de falar
conosco, faça-noj uma vi_.it_ sem
compromisso. Temes varias casas
para serem vendidas,'ótimos pre-
ços, enlradas fa_ílitadas e a com-
binar, em diversos bairros. Rua
Lucidio Laçto, 91, «2. Telefone
419-2373, Meier.
BAR — Madureira de esquina —
Fer
edif, veio. com 10 de entr. cont,

oluçiust 96. 
"ratar 

na Rua Sil-
ta 107. Pled_-.e - Salgado.

BAR - Centro, telefone, fecha
domingos, aluquel 55, féria A.
Entrada a combinar. Rua Alcindo
Guanabara, 24^ sj_ 702 — Correi...
BAR _ B. 

"Pina, 
esquinar telefo-

ne, grande estoque, nluguel 12,
feria 2 300. Entrada 5. Rua Al-
cindo Guanabara, 24 i| 702 —
Cinelândia — Co irei a.
fv.A._AR -- Engenho Novo, grande
loja, bom estoque, mal trabalha-
do. Entrada 22 ou aceito sório.
Rua Alcindo Guanabara, 24 si
702 - Cinelândia - Cerreis

CAIPIRA - Tiiuca com contrato
nôvc. Feria dt? 10 milhões, ó:.-' ma-, instalações, com ch:pe, ven-
de muifa bebida nutra ótima ei-
quína cr.ni 30 milhões de entrada.,
ajudo na c-mpra. .rt.:. com Mo.
reira, à Run Pedro I, 7, l! £02,
na Praç. Tiradentes,
COPACABANA"'""-" Vendo-lanche,
nete financiada, pronta . fun»
cirnjr, m Rua F iqueiredo Ma-

. galhães, 59B-B. Tel. 36-5863 -
An-|s. Afonso.

1 170,

salga"
3AR CAIP.RA, em Madureira _|dinhos. Entr. 25 COO. Ccntr,
Ccntr. novo. Feri* 9 000 tudotn"vo' ,eni n1crac-''a c tel. Alu*
em pi, inst. novas, chepp da ç'uel ,i0000' Rcccbp 560' Ai"-
Brahma, lucrativa. Tel 23-04.9 ! ^a*5e nA compra. Rua Uranoii
ua Av. Pres. Vargas, 1146 -!"'. ' ,7t)' "la 2' Ramos. Joa-
_°, ns Confiança,'vende: Ama- IV.™J _ _ ..
deu Qu|iro_. |CAFÉ i BAR na Penha, férl-

5 500, não ò5 comida. Entra;
i22 CG0, ccnJf. novo, alug. 13

m tal. Ajuda-se ns como*
Rua Uranos. I 170, iala 2,

Joaquim.

tona Su!, cont.UBAR CAIPIRA,
novo. Féria 19 000, chopp delí*'
Brahma, salg. pizzas, vit. Prédio _ÜÍ_
novo. Tel. 23-0-149,

1 14
Vende:

Av, Pre
nn

AmadeuConfiança —
Queiroz.
BAR e lanches, em Bonsuceiso,
cont. novo. Féria 13 000 inst.'
nevinhas, casa fina, prédio ncWo.
Tel. 23-1509, na Av. Pres. Var

CAFÉ em Ccp-.cabanc — Fir,
26. Chope Brahma. Preco bsn
200, c! 70 dos compradores. --
Palas. Travessa do Ouvidor, 21

402, c| Cardoio, Albina e
tor.

1 146 - 9.", na Confiança, CAIPIRA em Copncabans fer. )
vende: Amadeu Queiroz. milhões, Inst. de luxo bom cor-í
BAR caipira, n"o_Ce"ntro"'dr""Ci"d7-im<!:hc'rcí d .,al__- _na Pr'1_- . .
da, cont. novo. Féria 12 000, sò
mente em pé, e bebidas, inst. no-
vas. Chope da Brahma, rara ooor-
lunidade. Tel. 23-1509, na Av.
Pres. Vargas, 1 146. 9.0 and., na
Confiança. Vende: Amadeu Guel--oz*-__
BAR

dentes 9 sais 901-2 cem Marinhe
m presta mos parte da er.tr,

BARBEARIA com boa moradi
Vende-se. Tel. 49-7467.
BAR NA GÁVEA fer. 10 milhões
inst. de 'luxo. muito lucrativa,
bom contrato, tratar ni Praçs Ti-
radentes 9, sala 901-2. Marinho.
3AR 

' 
BU PILARES" fér. 

"5 
milhões

bem ccntr. aluquel barato, faci-
llta*se na entrada. Tratnr na Pr,.-
ca Tiradentes 9, sala 901-2 Ma-
rinho. Na A Pioneira.

j BAR tipo lanchonete ou uma
: mercearia. Vende-se, prédio nô-

j vo, casas abertas h_ 2 moses.
I Boas férias, casas para 2 sócios.
Contrato na hora, cem cs pro-i;
prietáries. Motivo de outro ne
gócio. Teodoro Ha Silva, 854 (
854-A, Tel. 3B-0226.

CAIPIRA MA TIJUCA _ Fer. apro.
ximadamente 12 mühõei, muito
lucrativa, bom contr. temos ío-
cící, tratar na Praça Tiradentes ?
s^la 901-2. _M.irEn..o A Pioneira..
CAIPIRINHA - Em Cascadura"fer.
13 milhões, tem chep da Brfi!*,-
m_, insf. de luxo, fac. bom ccn.a
trator na Praça Tiradente» 9 se-

901-2 cem Marinho.

BAR — Vende-se boa feria, bom
para 2 sócios — Tenente Possolo
n. 49.
BAR no centro Praça do Car-
mo, c. moradia, independente,
instalações novas, muito estoque
c. 5 anos, alug. 120 000, vende
C. 5 000 ent., ajudo na com on.
Trator R. Plínio Oliveira, 103,
..° andar. Penha, c/ Podrigues.

BARES e lanchonetes — Vendo
em Botafogo, Tijuca e outros bair-
ro;, bens pentes e ótima* condi-
ções de negócio, inf. na Rua
Conde de Bonfim, 187, casa IX,
das 13 ès !7 horas. (CSECI 53!)
BAR. Ramos — Na estação, fé-
ria 3 milhões. Entr. 10 milh. lnf."OPIL" - R. Ncarágoa, 370, s.
202 - Penha. CRECI 323.
BAR em pé. Olaria, ótimo pon-
to, féria 3 milhs. Infs. "OPIl"

R. Nicarígus, 370, s. 202 -
Penha. CRECI 323.
BAR —_Bonsuc. na estação, féria
A milhões. Entr. 15 milhões —
Infs. "OPIL" _ R. Nicaránua,
370, _ 202 - Pe nha. CRECI 3 23.
BAR — Caldo cana, Cordovil, em
cê, féria 3,5 — Ap. em cima, 2
famílias, vale a pena ver a ca-

Entr. 15 000 000. Infs. OPIL
R-_Nicar_.cj.ua, 370, s. 202.

BAR-IANCHÕNÉTE,-P_íih"aT~ Fórla
7 500, chope e salgadinhos, cont.
5, instalações de luxo, edifício.
Vendemos por 30 dc entrada.
Ajudo a compra. Rua Conceição

105, s! 310, Anlonio.
BAR CAIPIRA. Penh7. F. 3~7T_
copa, pode fazer o dobro, mo-
tivo ser pessoal idoso, instala-
ções de luxo. Edifício esq., óti-
mo ponto. Vendemos por 22,

ntr. 10. Ajudo ns cempra. Rua
Conceição 105. t] 310, Antônio.
BAR CAIPIRA" no Eng. Novo".

3 800, tem linda residência,
contrato 5 novo, al. relativo,
instalações de l.a. Vendemos
por 9 de entrada, ajudo a com-
pra. Rua Conceição 105, s] 310.
Antcnio.

BAR CAIPIRA - Cop. .abana F.
9 m. ;ó em pé, sdit. contrato
novo, vende-se c| apenas 25 dos
compradores, financiamos parte.
Glória 338 - 1.0 Leonel ou Fi-
gueiredo. CRECI 1098.

DEPÓSITO dir materiais de con;.
ção. Vendo cem eitcciue í

com pequenacarros. Facilito
entrada, dá para 3 nu . sócic
Av. Guilherme Maxwell, 154-A,
rn;or>tado à Av, Brasil.

GAMBOA — Aluga-se dat* co.
mércio, prédio, n_ Rua Leôncio d«
Albuquerque, 59.

FLAMENGO - Rara oportunida-
de! Motivo viagem. Vendo sapa*
tflrin fino gosto nho luxo. Tra-
vessa Tamôios, 5 loia C. Ver <(
porteiro Nelson — 

_ratar 22-2330.
FARMÁCIA - Vende-sc ótims
cem aluquel 00 OCO, contraio re-
novado. Estoque -í0 000. Entrada
35 000 000. Restante a combina**

Rua Joaquim Nabuco n. 20-A
Copacabana.

BAR çm Madureira, vende-se. -
Contraio 5 anos, rtluquel 20 mil.
Ver Ru3 Capitão Couto Mene_.es,
n. 6.
BARES Caipiras, Lanchonetes, Rei-
taurantes, para comprar ou ven-
der e ter certeza dc que está
fazendo um necjócio bem e ho-
nesto, faça-nos uma visita e nós
lhe apresentaremos o negócio
que você deseja no bairro que
quiser com preços e férias a seu
alcance, temos cem moradias
hor. comercial, emprestamos e[GRANDE mercearia. Vendo, comi
ajudamos o máximo tm\ enirflda.lniorad!-?. Alug. 12. Bem conto.
Org. Cruz, Rua Senador Dantasjna Estrada Água Grande, 1 272^
117 ssla óló, Francisco ou Ro-jVista Alegre.
drlgues.
BARBEARIA
viagem por
oferta.
Bangu.
BARB"EÁRIA - Vende-se
lher local de Botafogo. Preço de
ocasião, por metivo de viagem.
Ver e tratar na Prair- de Bctafogo,
340, loja 1, cem o Sr. Lopes.

—r,—; —LANCHONETE em Botafogo. Edi-Vende-se motivo .;.;_ novo, Fa- -_-,. mv0 f 9n,
P , J. ?'h».° .r?,"''0 P"*S° »b»'« «l« f- Tratar Rua doRua da Chita, 151 - Catete 338 s!_23_- Cordeiro.

-LAVANDERIA - Vende-se moll-"jvo saúde cem faturamento de 6
milhões. Tel. 46-7965.
LANCHONETE em' Vicente" .___¦_.
valho for. 6 500 mil, muito lu-

•- ¦ r.,-' t;p.-i';-ã «• ,cr?tiva, tem bom cont. c*j fazCABELEIREIRO. Vendo, bem mon. cont. novo, Tartar na Prnça Tir,.'e,„* 
r„°''vo 

',cnn_í lrcs- A""0 dentes 9, saia 901-2. Marinho -
carro como pírle do pagamento. Facilitamos
Tratar R. Barão de Mesquita, n.l ,.„_,,,,_,' ,,—,-—_—_,—
750A. IlATICINIO _ Vendo. Rua Quin.

tine Bocaiúva n. 112 — Nov_

BAR c! residência no melher
_ pento de Jacarepaguá. F. 4 500,

GALPÃO _ Del Castilho _lcasa cara ficar rico. instalações
Vendo 530m- cobertos, fõrçi, 3 «guiarei. Vendemos per 10 de
cist.rnai, almoxarifado, ref.it-. |entrada. Ajudamos a compra.
rio. Escritório no sobrado, on.;^"». Conceição 105, _| 310, An-

GÀLPAÓ, vendo Av. Brasil lSÒÒlrad. p! caminhão, ólima cons- tonto.

CABELEIREIRO - Vendo 2 em
locais diferentes, ou aceito so-
cio, motivo não poder estar t.
frente. Tratar Av. Brás de Pina
1046 - Penha.

Iguaçu.
LOJA DE PEÇAS cj tel., vendo
cf estoque de 4 milhões. Preço
10 milhões. Aluguel 130 mil.
facilito. Rua General Polidorc.

2-t-A. Tcl. 46-1421 - f.-r
do.

CAIPIRA - Vende-se ou adm
te-se sócio cl 8 a 10 m. casalnnn
em edif. b| contrato, mal traba.:, ..,,_ ,,,..,.
lhada, finanoiantos parto, lnf LANCHONETES - M.anurcira
Gloria, 338 - 1.0 Leonel ou Fi- ""¦'" 6 milhs- En,r- 25 n,ili'"-
gueiredo. CRECI 1093.
CAIPIRA _ Ccpacab_nã7 féria
Crí 12000000 em salgadinhos, ,_,.,.,... ....
chop Brahma com Cr. 45 000 000.. NCHCNETES ~ Mc,er' N="--
dos compradores. Caipira Copaca. ""_•• 6 .,? 9 milha». Entr. 2_>
bana, féria CrS 6 500 000 cem'e 30 milhões. Infs. OPIl, R__
Cr$ 20 COO 000 dos compradores |Nicaragua, 370, s| 202, Penha,''Cícero. _ Creci 323.

Infs. "OPIL"
370, s. 202 -
- CRECI 323.

R. Nicarágua, n
Penha — Cícero

Caipira Copacabana cem minutas,
féria CrS 9 000 000 com CrS
25 000 000 drs compradores. Cai-
pira Leblon, férias Cr$ 11 000 000
— Muito lucrativo, aberto até
22 heras. Caipira Catete, féria —
CrS 6 £00 000 contrato 7

LOJA, passo uma cem roupa d.
ciíança, ou varia, facilito. Trat*.
na Rua Barata Ribeiro, 602-D, à
tardo cam Elias.
LOJA - P-Sto S - Passa-se con."

com Crs 25 COO 000 drs eomp."\'J^ &m 
* 
i?"'_^ 

™ ""."'
dores. Caipira ci minutas. Betefo- 

"'?', ''""T,?"" 
?"<_?" 

• -"""»V*
go, féria - CS 5000000. Ven- .f,'"' 

«r«"H, whlgenMO. Tel,
de-se cem CrS 10000000 dos^'!' .e,C- ,1 í" ,"? J?«' 

Ru*
r ranciSCO Sa, j5 loja C.¦ ., ' v -,.- -,.-'«_- * __*. - ¦ fs •—sCcmpradcres. Caipira Centro. Ho- . .

m2 C. luz, furça tel.. financiado trução. R. Cap. Sampaio, ÓS -BAR no Centro. F 4 so salga-|riri- c=rner.ia!, -h-p Cr,,hma, fé. IOJA E SUBSOLO EM COPACA
o. , ,n". 

°,rnJ? • 
_. .oi ___ __/_??C° _ - ! 5'-52-10'_ _. . _«•***?»• Contrato 5 al. 70, ins-;ria C,i 10 000 OCO. Caipira Cen-|BANA - De pecas e acesséries"1-1 105 (CRECI 628). 43-74.15 -GALPÃO INDUSTRIAL - Passo;'a'«ccs de 1. . Rua de multe tr0, Hcrári- comerciei, léria CrSif£hrica de capas de automóvel,

contrato prazo de 7 anos, alu-P'!saoem, hor. comercial. Ven.'r_r5 5 000 000, para comorar oujcom direito a colocações, passo
nual 200,000 mensais, área _.C0:«m<_ per 18 de entrada, eiudoivc.nrjer S0J nerjócio no centro oii|contrato pela melhor oferta í
m2, írea coberta 2SO m2. Otimo a cempra. Rua Conceição, 105,|n4 Zona Sul procure Sn. Octá-jv'Sta ou a prarc. Rua Siauelrs
para oficina. Deposito ou indús* V 3'0 —_An!cnÍo. jv;a ou Joaquim aue financiam a Campos, 241 — Tel_i -.7-2597.
tria média. Tratar a Av. Brás.BAR em Olaria. F. 3 500. _ó!Parla à vista. Rua Sta. Clara, 33!Jo'Çie. _
de Pina. 2155 - Visla Aleg._[n, cepa. Hor. curte, tam tele-i-«la 1 2_6j MERCEARIA • oúltande - Ven-

Gava^zl
GAiPAC)" - Alugsmoi com f__ÕÕ
m2, na Rua Escobar 52. Ver no
local e tratar Imobiliária Saore*
Ltda. largo da Carioca, 5, s| -.01-
2 - Tel. 42-0072.
GALPÃO - Em Sáo Cristóvão,
100 m?, aluoa-se na Rua Senador
Bernardo Monteiro, 236. Telefo-
ne 28-7959. Tratar cl o Sr. Mi-
chado»

- Irajá. Tel. 91-2123. Ifcne. Prédio e instalações
ROCHA — Àlueia-S- galpão na vas, centrato 5 novo, sl. 50.
Rui Mitinoré, 457, p. comércio oulVendemos por 17, enrr. 7. Aju-
indústria. Trat. IGAB. T. Otoni,|do a compra. Rua Conceição
72 - 23-1915. CRECI 183. n. 105, >| 310, Antônio.

CAIPIRA Botsfogo — Féria 7 500.1 do, casa nova, c1 grand» mo
Pre*;o b?se 70 cem 20 dos com-j mento e bem estoque, motivo
praderes. Pala* - Travessa Ouvi-jde viagem. Traiar no loca!, Ru*
dor, 21, s. 402, c. Cardoso, AI-iAiéra, 12-A, ao lado do Banco
bino e Vítor. jcio Brasil. Vicente de Carvalho.-



© OPORTUNIDADES E NEGÓCIOS O VEÍCULOS CLASSIFICADOS Jornal do Eralil, 5,a-flura, 1.-3-67 - <?

LANCHONETE - A venda, BARRA SÃO CRISTÓVÃO
LIMPA LANCHES _ 5. J. do Mo.
rili, Contro, Rua N. S. das Gra
cai, 450.
MERCEARIA - Vende-se no nn--
lhor ponlo de Coelho Neto, fa-
vendo 'féria superior a 15 mi-
lhões, cirando loja com contr^To
dr 5 anos. Neijócio urgente
com entrada inferior ao estoque.
Ininimaçoei com F-err__, na Rua
São José n. 50, sala 1 001.

trial, c.n
dio va7it
7x£0 ni. Rua
392. Tralar 43-2582

Zcna incius.'PRECISO de NCrj 700,00. Deu
iò:r,x f telefone, pró-Ujarantias c paçjo 20%. Urgentís-

assobradado, lerronolsimo. Tel. 32-2464, Valdir
L G'jn_^vi

Afcnso. Brilhantes
jóias cautelas

Compro. Pago

11 anes na Rua Urutiu_i..n_
rM 719. Tel.: 23-3578.
TELEFONE - 38 _ Vtndo. Hua

MERCEARIA e laticinios - F. de
2. Contrnto novo e apenas 4 do
ontrada doi compradores. Fônix
inloíma. R. Álvaro Alvim, 21,
7.° andar. Cinelandia, cl Amai o
Magalhães.
MERCEARIA c| copa . botequim
etc, tem moradia, base 10 000 CCO
com 50%, existe mais ern merc.
« maquinaria. R. Nav_rro da
Costa n." 2, Mal. Hermes.
MERCEARIAS - 

"z. 
Sul, Temos,

várias c] grandes e pequenas fé- VIDRAÇARIA - Quadres
rias, entradas facilitadas aigu-jdur.s. bnni movimento,
mas admite-se sócios cl capital (estoque, bcm contrato, ¦
«le 8 a 12 m. Financiamos par. rato. Infs. "OPIL". ?..
te, Gloria 338 - 1.0. CRECI n. °ua- 370, s. 202. Penlif

real valor, E„ab,|K,do .. ,, _n0, _
Preferencia ne-| Uruguaiana, 55, sala 719

vulto. Atenuo ai 2?-_378.

VENDE-SE - Urgmit. título Tt-
rasópelis Golf Club. D. Hilda.
Tel.: 52-8715.

VENDE-SE restaurante no melhor
ponto da Zona Sul, ar refrigera-
do, Hi-i:i, motivo: n."io ser do
ramo1_Tol.^_47:3753_ -_Lu!_s:

VENDO mercearia-quitanda, NCr$
15 000,00. Contrato novo, moti-1 0|ua|_ Moed_
vo de viagem. Tratar na Av. , .
N.S. da Penha n. 06. loja A,l Pocios
em frento à CTC. _ Penha. Idomicílio. R. Uruguaiana, 86] TELEFONE - 231 - 43 - Vendo.-CPORTUNIDAD.S

VENDE-SE um bar cem insta!. 7.° and. s| 703. Tel.: 43-2312.
cões novas, ótima localí_3ç.3. Esq. cie Ouvidor,

local. Rua General

TELEFONE c. extensão iunto es-TITULOS DO AMÉRICA PROP. -CABELEIREIROS _ Vendo 2 seca- AERO 1964 - Esl. nôvo, ent.
critório bem montado. Vende-selVendem-se. Telefonei 3G-0415 i dores, 3 cadeiras dc certe, I _;i-(_ 5C0 c 10 nrest. 410. Lavradio,
motivo viagem 2 000. Av. Rio{43-l 18o. lha de tanque. Muito baraio. R.j 206-8. Tel.: 42-O20I. .
Bronco, 185, s. 1221, das 13 --^TÍTULOS OE CLUBES _ Ottnõrõ". Aristides L6bo, 7, com Valdir. JAERO WILLYS 

"65, 
5 marchai

16 horas. j vim, Caiçaras, late e Gávea ImÁRCENARIÃ _ F. armários etn- fcrracSo de couro, equipada, ra-
TELEFONE — 36 — 37 — 57 — C-ifo. Vendo Jóquei. Tel. 26.7642Ibulidos, instalação comercial, -ie- dio Telespark. Unico deno, car-
Ccmpro. Hugo. — Estabelecido a- L. Gurirra. íchomentos de áreas, lambris eíc.iro de lino trate, seiti um arra

'!u>: VENDO li!
Tol-::Ç,e. Cr$. 11

o patrimonial Flamen*
000. Tí!. 57.Í033.

Sr.innÃo b nunca bateu. Bom preco
a vísta ou aceito troca p_r Volks
ói. au ó7. Ver na Av
na 35-A (Banco) cem
N..o atendo telefone.

_. Suburbn
gerente

Tralar
Craveiro lonis n. 319, Olinda,
Eslado do Rio.
VENDE-SE um saláo cto cabeleirei-
ro na Rui Conde Bonfim, 406-A,
:.. 207. Ver alá sibado, das 9 às
12 horos, no local.

Cautelas

Hugo, Estabelecido a 11 ano» ""ir\.\nr. r _•, c
Rua Uruguaiana, 55, sala 719. UIVtKi. .>
Tol.: 23-2578, .....
TELEFONE - 30 -~V-ndo.'"'r.ü_õ.iCAlÇADOS , 

~ 
J,Íldo- 

Ve,"'° bf
Estabelecido .> 11 ano-, n_ Ru»)™*0. lolB_de 500 pares. Rua do1 .mor. rij Run

sala 719. Tel.:
rato,
Calete, 357.

JCIAS E MERCADORIAS

Compro d;, Caixa econômica
Pago

Dá-se referências. Recados p.
Osva!do,_tcl. 42-6758.
SUCATA DE PNEUS 900x20"
Vendo mais da 200 (dux.nlot),
lilguns *Ín(. j recuperáveis. Tratai.
i E-.tr. Intendente M«fl_hã»s, AER0 WIUYS 1964, ult. serie
712 com o Sr. Avelino, tí» . às c! 25 mil .km., unico dono, lodo
lOh. equipado, troco e fac, cor azul.
UCMnn "~ "_  R- ^. de Bonfim, 577-A. Telefo-VtNDO para desocupar luuar •_ ne 593822em perfeito estado, 1 acordeão -;-,.:,-„--„r.-:'.7.
cie 120 baixos, 1 geladeira Cli- At!:o WILLYS 6'
max Medalha de Ouro (como no- "_ '.;,°- 

,Ver **
va, meur nôvo e pintada d. nô- Carolina Wachadc'frenti

CHEVROLET 57 - Hidramático,, DAUPHINE 1961, 1962 e 1963,GORDINI 64
om perfuito tit.do. Tralar na nove i, vaie _ pen.. v.r. Faço aua..jequip.Jo. —
Prai* do Flamengo, 382 cj por-i quer ^rcv_, car..r.:ia mafjnicajrrt-' ]^A
"'""¦__-_-  :!*dl;!<>' -S=«« Lin,., 263. GOSDIN! rjl 

'

CHYSLER 52 - Vendo-se na Rua,DKW DELCW 1965 - 530.OuO.lcj deno. Acei
Barào (lambi, líi, com pintura'— Tel.: 16-2031. [Facilito laldo*

— Cí:-r.:. estado»
Rua Aires Salda-

Tcdo 100% úni-
i treca Dauphine.

Subrrbana,

CHEVROLET 59, doe.

estadão de Bentovo, e 2 bureaux p_r_ escritt
.ni estado de novo.. Ve. h R!ua|befro.
Marquez de Queluz, n. 119 - AUTOMÓWlS a prazo"'sem fia-

ídor - Voll-.swatjen 66, 60, Gor-

CRECI'

I.ILOROLIS - Bar 
"no 

centro (pr.viVESiDE-SE café c bar, motivo
ça] bon féria. Contr. novo — P.
i visla 15 000. Tralar 1'raca P,
Frontin. 26 __ Nil.
CRORTÚNIDÃDE - Pequena ofi
cina de enrolamentos dc motores,
, outros serviços. Passa-se con-(vENDO ou aceito soei '¦'

trato de compra e venda. Paci
lito. Tiatar tel. 43-5121, p. fa
vor, Arar.».

sno n„ci p_i!cr cít.ir
jqócio. Ru.. Oliveira Fiqueiredo n.°
Jl00, largo de Vaz Lobo — Tratar
] somente no hr,r,'rin cie 17 ès

horas — Ver h?je.

ÓTIMO negócio — Vende-s. fa-
cilit.ida, vidraçaria. papelaria e
hrinc)uedos, loju cirande, aluguel
barato. Contrato nóvo, com mor-
cadoria ou vazia. Ver e tratar
diariamente - Rua Matriz, 290
— São Joõo Meriti.
POSTO e garagem Pilares e R. Mi-
randa. Vendem-se. Tralar Av.
João Ribeiro, n. 321, Pilares, c.
Orlando, tel. 49.5J2-I.
POSTOS, garagens, p..dari.is, Un-
«liou o tos, bares. Quer comprar
ou vender? NSo o fará s| pri-
meiro consultar ANDRADE, qua
lha proporcionará um bom ne.
gócio ou unt ótimo cliente. Inf.
Rva Lucidio la^o, 91 s| 405. —
Méioi. Tel. 49-Õ-41.
PASSO firma peças e _c_-sórÍo;,
para Volkr. — Contraio nôvo de
NCR$ 150,00 com estoque e fun-
cionando normalmente — Pre-
ço ,'i vista NCr$ 9 500 - Ver
na Rua Siqueira Campos, 265-A.
PAPELARIA - Vende-se. Ver e
tratpf na Rua Conselíieiro Mayrink
n^33_6-A. Prego: NCr$ 12 000,00.
PRAÇA DA BANDEIRA - Lab. Ho-
niecp-tico vd, cj maquinai pred.
reg. estoque firma antiga. Infs.
Org. Orlando Manfredo Barão
Iguatemi, S6 - Ie!. aS-0804 _
CRECI 02.
POSTO DE GASOLINA _ Vendo
por motivo do dusíiventa .nlro
rocios. Litr. 1QQ mil; •_ boxos,
.150 lubrif., SOCO óleos onlat
fer. mp. a 40 OOO., contr. de 7,
1i»m 5; alg. 150. Nao tem v í ii
culn a Cía, duro mtgócio de 1
t 4 sócior. Dotathe. dp compra ATENÇÃO

Uruçiuaiana, 55
23-3578.  IDISTRIBUIDORA _ Preciso-i. fir-
TELEfONE - 38 - Vendo. Hugo-ma com depósito interessada dis-
Estabelecido _ 11 _„__ na Rua tribuir tofrige-rantes o bebidas Fund'.

o máximo, om ouro ve-S^-S'1"'1' 55 ls*'" 7"- Tol-:!em geral para Guanabara . tV; „..,..'. .- ... .. ., ...
, 23-35/8. I. j j Bi ri ,-ETEi ««.ncro1 VENDE-SE uma cadeira dí en- oini 64, 6j, 6^, Kombi 65, Ve-

jóias 
antigas ou moder-\illÉf0tiè _ „ _ Vc„do. fj 0;. CTB04n0c. 

°c; ' O"".»'»: f'fí**""J'- 
^"Ú^J- ?a9Ut'., 

"', Da,Thjn-e 63i !on^brilhantes, platina e pr--'Eslabol»cido , 11 .no. n, Ru, U.u.lxx~D_ VIDRO: Vende-se uma lo- nicf .1 Mu-lftnancamonto. 
Medeiros Automó

neloda prtr_ desocupar lunar. Ruo reTí Aer
Dr. Nunes, 1 2-!3, Olaria. l-fclLOfcb

nova om bom estado > partir das ;DKW Vernag Beirai 64 - Pas-"' ' " ''¦'¦¦'¦ 'ta-se o ccnt.-ato.Vei ¦ tratai naiGORDlrJI 65, rídio," p riiürí To6
Av. M_mr.ii.il Cúm,ifo, 350-A —por cento. Aceito troca, Dauphi-
Tí;»r_o — Maria Jcs_. |ne ou Simca. Fiiciliío saldo. Avfc

lüO.o equip. eXCepCIO-|DKw"vêmasVetTstãdo^õ""0^-í-lS-"urfc!na' 9 <íil ~ Ca!"t!uri!-

nrll estado. Tel. 38-1559 
'y*"°. vendo a vista. Aceito GORDINI 63, ólimo estado me.

. troca, bas- NCr$ 6 000,00. Ruoic'tnica ICO1;. - Aceito troca Ci-
Sr. Gõbnel. } Anl unes Maciel, <*¦?. ¦ frecn ou Dauphine. Facilito «al*

CHEVROLET 1932""_'"" Mecónico',1 DAUFHIWE 1963, estado de
em extraordinário estado, abso-lv0' unico ciol,,J. <-<¦¦«¦ « .facilito

equipado bom^""n»nte novo, maquina nova 
|P£'«. %%° 

*»•>. R 
Ç. 

de U.r,
trator na Rua 'Vendo ou Iroco. Rua Gen.ral|!-H'..?í< A: !¦ --»-.---'-

" 
1480 em Uj______W_______L__J_..!on.|_-<s,v Vemaguet 61, estado g__l

32, ap. 1

\'i 9.12 - Cascadura

do._Av. _Suburbana, 9 942.
GORDINI 63 su;:er novo,"" ma"
c_nica a Icc!a preva vendo, tr.-:co

e mol-
grande 11'

Iun. ba
N 'a':ias. 

- Av. 13 du Maio, 47, sf 1 SJ__
610. Tel.: 22-03-18. Atendo n

TELEFONE - 47 - Vendo. Hugo.
platina e pra-'Est_bolecido a 11 anos na Rua Uru-

_ii.no 55. S_la 71?. Telefone;
23-3578.

Pano
hante.

de gasolina, contraio novo cem
c'Í:»iro: Borracheiro - eletricista.
,-.;, _ Tel.: 28-3074.
VENDO 1 bar cõnT"iFlnMhoTs lhan*?- R"a dn ^rioca, 23

de entrada, féria 6 miliióes. Mo- 1-° sl 5, de 9 às 5 horas,
tivo do outros neqócics. Tratar jOtactlio. Entrada peln ioalher
na Av. Brás de Pina 90, Largo ~

da Penha,, com Moizés.
VENDE-SE 1 sal5o"d.~.abelõrreiro,
bom montado, boa localidade
ótima fregueria. Facillía-se. Tra-
tar à Rua Luís Simcni, 9, sl 201
— Pilares.
VENDO mercearia com cooa, boa
rr_'dcnci_ e telefone. Contrato
nôvo, aluquel 80 0Ü0. Sobreluqa
uma loja em bnm penio rle Ma-
durcira. Tratar à Rua Conde. Re-

nHe, ?6. Bento Ribeiro, pcia

domicílio. Ed. itu. TELEFONES — Vendo e

J^fSS jiroco, qualquer eslacão,
passo cie nome na hora.E 

Tel. 43-1464, Sr. Gomes.
cautelas <_
bem ouro velho e bri-|TElEFÕNE"-~ Linba~30 cOMiercial

cum extensão, proprietário vende.
Tr.inr tol. 57.J328.

Carolina Machado, 1 726
VENDO bar e mercearia. Bca

3 a 100
milhões

r

nisfério da Agricultura
Hoje, às i4h30m, Departamento de

Administração e Divisão do Material.
Leilão de móveis usados e outras pe- _______

TELEFONE linha 32 - Vendo ho-
je, 1 800._Tol.:_52-2993.
TELEFONE linha 52 - Vendo ho-
je, 1 600. Tel,: 32-0873.

TELEFONE — Quer comprar ou
vender? Procufü Jcão Ferreira.
Compra e vende qualquer tinha.
Rua Leandro Martins n. 27,
309. lr,i. 43-668ÍL
TELEFONE 27-47 - Compro u< . . . , . ,gente, pago avista at. 2100-jCal acima, todo material, inclusive apare-

do c/ tranca, facilito
General Polidoro, 24-A
46-1421 - Fernando. 

'__

ANO 63 - Preto estof. verme-
lho, n.dio, carro impecável, 3 850
à vista. Av. Atlântica, 1..36-A —
Te!._36-_[3_23.
AERO WILLYS 65, 5 marchas, ex-
celente esl acio, todo equipado e
rádio. Ac_itc oforta. Ver Vís-i.i

47-4186'

lac. Rua Cerqueira Da!tro; 8;
Cascadura.

CH.VROLEl .:. i„-, ,.i: -.¦-. , 
'f_ 

pO^!r-' 
*5"_ Cinra nêv.ã:"p"er:

estado. Vendo pela melhor ofer- Pca. S-r.cn.- Pena cl „ 
,ido' * ,v'!'a ,NFrl ¦_¦

tt Trr-r^ ÍTr-iiiT-, o,,, c_u- ,si -U),0U, cu iinanciaao convta Troco, facilito. _ Rua Fab,c,DXW v.f/.AGUf 62 - Perfeito NCr$ 2 000,00 entrada. Tralaf",' ¦ '¦ ¦ -  - -lestado ce c_ns.rva.;.io, 10ü% dele!. 32G922 - D. Arminde.
CHEVROLET 64, Jardi- ",ác""™, 'Jj1""3- 

^y* ''«"GORDINI 63 - Todo equipado^
neira, tipo C 14-16. Sai- is. 20, 25 , 30 meses, a, a. LS eu S- .V_f.,.d_

mirante Barroso, 9-A. Tcl - Av. Hetar Delirão, 57, ap. 301
 |-_Iel.t 487163.

100°, de mi- GORDINI 19óó, II, cínTa madru"
R„. Rua Camerino 81, te .Ir™ ?, 1,^-'*' pPe''°>1° "Xí°
J , .- *-~*~ i"* conservação. Pequena entrada
Tcl. 43-4990. • o saldo a longe. pr,;o. Auto-

ruciwDXicT-nVES -•--;-—i-.-Prarc. Conde do Bonfim, 645-B.
CHEVROLE1 55/5)2 - iemio dais, 38-1135 e 3£-?29I
mecânicos, ó cil. originais do fa-j - ' -- -
brica, -I radio, tranca, unlca dans j DOCGê UTILITY 9.^3 - Vendo

veis, Rua Sao Francisco Xavier, , -
'-254.B em frente ao Colégio Ml-|da en- ianeiro, 00, eqUI- 42_1381""' ípado, excepcional. VerJDAUPHiNE 63

ForraçÕo d'» couro preta,
J m km rodados, vendo»

troco, tac. K. Russel, 22-A - L,
da Glória.
GORDINI'64, ec
fsns. rif! 5 Fai:

_.icm
c_m

conde dc Pirnjá t_. íel.

Emprestamos sob hipoteca ou
rol ro venda rio imóveis. Solu-
cão em 48 horns. Adiantamos
para certidões. As melhores
tax;.
de Maio, 23, 15.° andar salajra permuta, negocio honesto. Tra-1

ças, tudo no eslado. Hoje, à Av. Maraca-
nã, 252 (Depósito Central), às .4h30m.

O JÚLIO, autorizado pelo Exmo. Sr.
;Diretor do Departamento, venderá no lo-

Iratar com Jo:é Tel. 46-2882.

JELEFONE — Ccmpro, vendo VÒ-
Trazer escritura. Av. 13|das ar, linhas, tenho diversos

dlho de Raios-X, conforme anúncio dela-

AERO 1962 -
Vendo, troco
dock Lobo n.
34-2-1_B.

Equipadissimo -
¦ facilito. Rua Had-
3112. - Telefone:

ra-cheque, calota:
nove.,
alto Iriito, de um dono. Facilito.
Aceito treca. Rua Bolivsr n. 125
- Tel. 37-958'

ACRO 2 600, 65, azul, forrado
ouro, cem radio, protetores pti-

luxo, pneus'--, c.ú.
r-o:n.l6 700.km. Carro d.j^^f",,

riconj.
DI^W - Compro

Venda um, facilito parte. Ru_!eni ótimo estado, à
do_Bir.pn, _7. _ |pra:o cem NCrS I 500,00
CHEVROLET FurgãcT~SI 

"-~ 
Vendoltroda n 6 x MCrí 2Í0.O0

c_mo nôvo cu troco por carro'54-0115.
pas.eio — Pode ser carro de DAUPHINE _t_f

mais valor. ""

ta._Tel.: 39-0°'59.
DALIPHINE _ Compro sem ãbor
rocí-lo. Vtij- na horário do sua
pref «i Êncía « p..qo hoj*
nheiro. Tel. 3.-3S91.
DAUPHÍNE 

"i0, 
61..62 e 

" 
63

690 000, quase novos, varias

pado, c| rádio
.todo realr

d novo, a
45.7605.

ista 3 milhõe
io'.:

fénGÒRDINÍ 03 vendo"" 2 500 eu

jãceitc treca equipado, radio, etc.
I Rua Senarirr Bernardo Monteiro,

di.

1 516 - Tol.: 42-9138.
fei ia, ponto ólimo para padaria. .—
Vend* muito p5c, n.i Kua Arapá tei CCAMCC
n.o 165. Tel. 30-1825. com o >_-_rON_5

Sr. Azevedo.
VENDE-SE acougue c| moroaia na
Rua Magalhães Couto n.ü 22. —
Méier.

-Iv,

VE.^DE-SE - Um salão de cabe-
loireiro com 8 secadores nn Wuíi
Real Grandcra n. 1V3. Telefonei..
46-6101 ou 27-2530 - D. Leda. If>5e**0..?ro_?.

lar com José - Tel.: J6-2832
[ELEFÒNE 25-45. ccmpro urgen
ta, pago « vista, até 1 SCO. —,Q& CiPiAI
Tratar cem José_ TeL 46-2332. lOO-UU^Z

A 1 200 (Pano na hora) 42-_TdT-|TEUFONE - Transf. insc. 1955,1
reto assinante. Preciso (2) ligados linhas 37 - 57 _ 25 -- -5 _ 23
com. (. res. Urgente. Roberto — — 43. Tratnr tel.: 36-5Ó-J3. _
42-3287.  
Vf-urin- „ „ -:—ís, 'TELEFONE 42 - Parlicular per-!ATENÇÃO -Particular vendo 32|mu)a pDr um, ymh3 36.37 ou 57.

por NCr5 1 200 a vista.L Tratar com L01

AERO 62, 63. 64. Impecável es
Iti 1 1 1 *- ' . 1 , ' '«ido geral. Vendo, trcco, fiInácio no Jornal do Comercio de ontem, nancio. Paim Pamplona 700. ja

caré. Tel. 49-7852.
Informações pelos tels. 36-5608

por 25, 45, dando,32-5688.
-. boa c if SS-.^m ?1._''Ti i— —¦

VENDE-SE café e bar boa férla!;^^ 
' 

, , . 
TELEFONE _ Transfer

contrato nôvo. Rua Marciues do pOMPRO Mi» para a Rua Vo- cão linha 27 47. com
ÍQ. lunfanos c'a Patna. TelnFonar pa-Tel 27-1473 ^r Cr.r

IStima"'030, 
"m'11 2'- Chi""0r S'-| TELEFONE 29 -" 49 

"

VENDE-SE salão cie cabeleireiro ,— _."• '-,-,.„*:*.„., 
r^-^ — urgente, pago à vista

ureiro pelo lel. VEÍCULOS

q AUSTIN 52, ótimo estado," lata"
ria, fcrraçào, pintura, mecanici»,

[D tudo 100%. Facilita. R. Uruguai,*¦ 248 _ 38-5128.
AERO 

"WILLYS 
65TT~mmãm,

supereguipado, )B 000 km, ex.
cepciona! em tudo, à vista ou
roço. Felipe Camarão, 138. _

'¦=¦ . «•¦'--"« 1 vis. Sdto,-M« Voclre.EDVi^.icu"T,|220-^L-ÍÍ--',7l'---
barato. Kua Conde de A;,imbi.ia, lOOHDINI "f2. ,odo enuipado,
7-10 _ Maria d; Gro^a _ Sr. jctimo est. de conservação fac.
Ernesto. Ic' '<^ rn!Ínôt:s, troc., Rua C. d.
rTa'iiBu'iMr -o ~.~-_~~7~-,-—i Bonlim, 5//-A. T. 58-3822.DAUPHINE 62 — Vendo, facilito __„„,-,-,,— 30-9977 - Jayme. GORDINI II 6. - Oiimo estadci
nniioHtwí-Ãi ---__-_..—...._--t.oníc,-v. equip. 12 rnil km ro-DAUPHINE 63 - 2 000 a vista. dadcl ,rcc. Gc,,dini mtncr
.^''«.íí. 

A,,c",,ca- l536'A "Her, estuda financiamento. Tele.
[_'• 36-1323. |fcne ¦:r1.t2U.
DKW 67-0 km - 8 600 .jgÕRDTn! 63 _ 100% de mi-
Vei. ." Faí!l,l,0,r,nAv- Atlântica,!tiullia e |,;sr;,,, pcr[si,o tíUáo
1536-A - lel. 36-1323. jde ccnse-vaçío. Entrada desdí
DAUPHINE 62-3. Excepcional es ;Cr$ 1 500 e o saldo em 10. 15,
ledo, rá.iio etc. Vendo Io che-i20, 25 e 30 meses. Av. Almíran-
ç;ar 1 880. Facilito ci 900, saldojte Barroso, 9i-A - 42-6138.
a longoprazo. Afonso Pena 660. GORDINI 63 - Ulr. série, excep-
DKW Sedan 63 Vemaguet 63. lm- dcnal conservação, tudo original
pecável ertado geral. Vende. 1ro-;i-n. dono, vendo tó à vista. T<.i.

cetnb. Trcco
Xavier, 342-E

Rua
Ma-

c«m abr.riec*ê. Io

48-0962.
AERO

I. _,«'.' AUTOMÓVEIS
Abrantes,
cal.

77-A. Tratir

cem íreguesia, bom estado CETEL GOVERNADOR -- Ven-\.'„MI lIlMUCJill, UUIII C.ltIUU. ... _ ^ I''

4 000 000 à vista ou combinar. Mo. Oferla para o n.o 310 994, na L
Voluntários da Pálria n. 1, \o\,,y :''' do:L'.' .Jornal.- ___ _ .
18. iC^DO - 22 -_ 32 _ 37 - 57 _ „

José. Tel. 46-2862

DINHEIRO E HIPOTECAS ;

«ni J. C_st_nheira £ Cía. "I.r>

dos peste. « çaraçicns". R. Had-
cjrj.íí Lobo, 75, .ab Auxilio téc-
nico » financeiro. Tcl. 4H-9405.

Dinheiro — Vendeu

FàSTO GASOLINA - CI proprie-
dade, ótima esquina, próx. Méier;
local grd. futuro. Vde. 150 mil
litros, 700 lubrf. e lavas-, cargas
bÁteria, estadias, 4 500 mil vda.
óleo enlat. Sem vínculo c| com-
panhia. Instalações nsvas. Não
tem fiados. Facilitamos pgto.
Trptar Cirilo Santos, Rua Frederico
As_:er,_^5_,_rjr._50T . 701^49-5217^

POSTO GARAGEM SUS. ÍEÕPÒL-
DINA - Guarda 70 carros, 170
lubrf. Não pj alug. Ótimo preço
ci entr. de 35 milhões facilit.
Tratar Cirilo Santo., Rua fVederi-
co Móier, 15, gr. 50i. Telefone
49-5217.

PADARIA, MADUREIRA _ Vend.
com propriedade em terreno lix
66. Prédio de laje, -fcr.-io de Ie-
nha, telefone, f. balcão, 9 000,
Prcco 180, c! 80. Pode cont. nos
fundes, terreno murado. Rua
Principal. Inf. Rua Dagmar Fon-
seca, 77 — Madureira. Telefona
29-9086.
PADARIA" 

"forno' 
lenha, 

"cont." 
9

unos. Aluguel barato. Féria 12
mil. Vendo ICO, cl 35% na GB.
Inf, Rua Dagmar Fcnseca, 77 —
Madureira. Tel. 29-9886.

PENSÃO ESPETACULAR NOVINHA
- Vendo entre Praças Tiradentes

e República, Centro, 1.° andar,
fronte rua, c| moradia. Contrato
5 anos. Aluguel barato. Cozinha
lusa. Pequena entrada, restanto
longo orazo. Oportunidade ólima.
Tel. 37-6557.

27 .7

!•-_— AERO WILLÍS - Compro som
Compre .íbcrrecê-lo. Vejo ¦ domicilio no

ratar com horirio de sua pr«for£ncÍa, Pa*
jgo liai-, lel. 30-3091.

Inscrição 15 anos. ÍAIENÇÃÒ — Áo comprar ou
Trator n_ Av M.n.s«:car o seu corro lembre-se que só

Romtiro n. 907* A —\_ Texas tem o carro que você
jprocura nas ccndiçõei que pode" ----- ..pagar 

I Aero Wtiiys 61, o2 e 63.... .ITELEFONE _ Pa.t. cular vando If Dauphine 60, 61, 62 e 63. DKW

[Vojo no horirio dt suj prnfcróit-
cia • pago hoj* «tu di nit»ira, —
Tel.t 38-3891.
DKW 67, 0 km""-" Em 

"Beirar,

Vemaguet ou Fis.ors iõ r. roxas
lhe cíer_c_ o melhor negocio da
cidade. Planos do financiamento
da acordo cam sua conveniência, co, financio. Paim Psmolona, 700MS-3123

!N_ (roca sempre a maior avalia- — Jacaré. T'_|. 49-7852.'""'DODGE 
1952. Coroner, unico (iro

prietário, cem radio, inaquin;
retificada, ainda na pintura eri-IgÕRDÍNféiJJ
ginal, vende-sa pela menor ofer-
là s vista. Tratar com o Sr. I
Amaro cu Caries, na Rua da Ma-I
triz. 26. lel. 26-1390.
_;-,,.,__ -.. -—- . - ---= GORDINI 62, olimoDODGE .9 _ — Camicneíe meca-

qòc. — Rua S. Francisco X
n." 342-E - Maracani. Cende de
Bonfim, 40 (T!jucaK_

63,DKW VEMAG 60, 6). 62,
4-1 e 65 — Não compre o seu
DKW usado em qualquer lurçarl
A Texas — ccnre.íicnána DKW
tem o Bslcar cu Vemague. u.aric
que você procura, revi-ado por
pessoal treinado na prcprls

nica, 100%, pneus nove
Rua Vise. ttamor.it

dc

Ver _|
forração, pintura, meca.

ElEFOriE
Vando

32 - 37 - 57 - ,„ Edqat- 29 49. Pre- Va. lobo
46 -- 25 - 45 _!

965 — De um dono „ô,
_|Com ló m|k autênticos, superequi-

Arn-, ' pado, frisos de Itamarati. Estu-
AfcKU 65, UniCO dono.id0 "oca. - São Francisco Xavier,

• t / .«n -r i H°0- Tel.t 4B-5476.impecável. 6 400. Te . ^^"wrfiv.-*,.—?üt ¦. -
cr, p-^r, ^ r, AtKO WIL1>S 60 - Otimo -esta-;brico. Entradas e formas de pa-;Preo58-5202 — Sr. Rubens. ¦??' ,,,c- com ' ÍOOOOO. R. Lobo gamento de acordo com sua e:n-|D_w"FISS„PE 1946 iT.l" II, 6h.l I GORDINI 65 - Castor 18 CCO km,

Júnior, 1673. Ivaniencia. Mn troca seu carro (na- j.„ „„ oqu.pado. R. Carmela Dutra, 93:

GORDINI II, ótimo estado, ven.
do, trcco, facilito com 2 500.
Av. Mem rle Sá. 253-B. _

nvel esta-
do geral. Vende, troco, finan-
cio. paim Pamplcna 700 - Ja-
caré. Tei. 49-7852.

mdo, la-

Varras, 529, s. 710. Caldei
43.1)12.1.

INSCRIÇÃO 1948 - Est.-22-52.
Aceito oferta. Cartas para o

cléste

seu prédio, terreno
mento a pra_o? Tem nre_!-ç_
_. receber? Ccmpramc: 6 2
prestações à vistal Tratar Av Rioi»-0 401 .507, na portaria
Branco 39, 18.° and., sl 1_8'J4. Jornal._

ATENÇÃO _ Dinheiro -' Emprcs. INSCRJ ÇÂO -Telefones 26" e 46.
tamos nu 3 a 100 milhõos sob Transfiro com 11 anos, tem menos
lupoteca cu ratrovenda d_ ímó-jde 2 mil na frente. Baratissimo.

» ii .r*,.u.f_. Linha 57, Copacabana"'com 3 troncos seri,.dos e 10 ra-

vois. As mo lhor es laxas. Solução] -íó-CóOB
om 411 horas. Adiantamos para b * n -•

_¦ i- *. a i t..\.b. Acertidões. Tratar escritura. - Av.'
13 de Maio, 23, 15." nndar, sa>
la 1516 - Tol. 42-9138.1 tar cem Sr. Josc, lel. 46-7639.
A JUROS _ Empresto tle 1 a ,,nv - --
10 milhõe., «m uma ou mais hi. 

',BX ~ Compro o vendo em to

potecas do prédios mesmo em:'1'1'. « "nhas, tenho grande ex
¦ -¦ .-¦.-., =ssunío e pn.so 

-1,^

FsL IciTçáo _ me ri can 3. Tra-

niosmo oiT
construção — Tratar na Av. Pra;
Var5as_nL_290i_sala 918.

ACIMA de dois milhões até nuirv
_o milhõe. empresto sob hipctci'
ca ou rotrovonda de imóveis —
Tel. 52-0638. Olímpio.
ATENÇÃO — Hipoteca ou retro
venda dc prédios ou aps. na GS
fazemos — Scluc5o cm 48 horas
quantias acima de 5 milhões -
Traiar tel. 22-4337, de 12 às lí
_____
BRILHANTE 

"PÉNHÒRADO" 
_ Nal

Caixa Econômica per 3 OCO, em:
28-5.6. Vendo a caut. 3 milhões.
Tel. 42-9701, Sr. Ccolho.
CAPITALISTAS - Centro! Precisa
20 milhões, garantia ap., íren-
íe. Valor 45 milhões. Dr. Alves,
toic. 26-0840 e 47-5Í12. Rua Gon-
caives Di.is, 89, sl 405. 52-3840.
COMPRO promissórias vinculadas
à venda de imóvei» nn GB. So-
lução rápida. Traga r!octn_. Av.
Rio Branco, 183, s. 810. Passos.
CAUTELAS cie jóias e brilhantes*.
Compro. Rua Ipiranga, 44, cl 20
- Laranieiras - Tel.: 25-2641 -

nli a 4'
tar tcl.
ítlEFONE

Proca NCrS 2 000
9-5l:,8.

Tr_- ¦

Troca
ComTelefonar pata 32-3109 _

Pinheiro.
VtNDO in_.rtç_o telefônica poli-
melhor oferta, ano 19o5, propôs
tas pôra Rua Castro Alves, 161
ap. 20)r fundos, St. Reinaldo.
vFndTSE teíõfonc 57, Lido. -
Tratar na Av. Gemes Freire, 52
Hctel, cem Vivily.
VENDO inscrição 

"ctfcfn".-1 
503,

Vemag 60, 61. 62, 63. 64, 65
le 67, OK — Beícar Vemaguet,

32 por 46. Gordini 62, 63 e 65. Jeep Wil

_|AUSTIN 52
cional, lodo original,
perecnservado. Caixa e direção
perfeitas, Lataria sem defeitos e
pintura nova. Suspensão nova c
amortecedores originai*. Subme-
te-se a qualquer prov.. ou exa-
me de mecânico. Grragem Rio-
Lisboa, Rur Ricardo Machado,
234 _ S. Cristóvão (corta Rua
Bela), ..' Sr. Nelson _ Tcl. ...
28-6836.

„ 1 673. ¦,,- ¦., ,>
Aparência excep- Apnh i.""" 

"é -"""  
í \rir*n-,

Mm, ... K: ,° °f ~ Forração couro, còric"-,n"¦ ' J ivinho, c| rádio, pneus b/b, ito-'™'1

¦¦¦ i, tudo 100%. Facilito. Ruo41. (l"_o]-|uruauai, 243 - 38-5128.

j GORDINI 65 
"-'Castor 

15 CCO km"

Tii

AERO 61, painel de couro, ra
dio, tranca, capes. Tragn mec.
motor retif., pneus novos, b. b.
R. Silva Rabeio, 36. Meier — le
lefone 29 0689.

PBX
das
pertencia no
rer transações rápidas. Trata
Sr. José Tel. 46-2082. 44-7639
P-B-X -Vendo linha 

" 
43

irences seriados c] 15 ramais,
oulra cj 7 troncos serl.icios c| 20
ramais. Tratar com Josó Tel.: ..
46-2882.
TELEFONE - Vondo'"'linhas: 28,
34, 48 ou 5-i, instalado em seu
nnme cc:n re_ir. qdrantias por
1500, inclusive comercial, Iratar

Rolando 54-3658 _o^>_i_^ 
'¦¦

TELEFONE — No seu nome hoje
- 22-42,- 32-52; 23-43; 75-45;
26-40; 28-48; 27-47; 23-48; 29-49;
30; 36-56; 37-57. LÁZARO. Av.
Pre--. Vargas 590 sala 806. Tel.i
23 6202.
TELEFÕNÉ"_2 _ Vondo urgente
p! 1 500. Negócio honesto. Par-
ticular. Traiar 22-2330.
TELEFONE — Ccmpro in.aição
27 e 47. Pogo todo .inancíamen-jOCv/íí
to n Cia. Telefônica. Tel. 27-3431 ' '

60. Simca Chambord 60, 61
e 62. Simca Tufão 66, Volks wa-
gen 62, 63 e 64. E muitos ou-
tros c' entradas a partir de
690 000 t prestações de 120 000.
Nn troca sempre _ maior avalia-
ção. R. S. Francisco Xevier, 342-E
— Maracanã e Ruü Conde de
Bonfim, 40-A _- Tijuca.
ATENÇÃO"- 

"Proprietário""" "de 
;A-RO 64, eXCCpCÍOna

, ;..,-•¦, oor morar em zonav .'•'" .'í9<"_ 
d. 9'ha . ]l.exas Equip. 5 200. Tratar Sr

Sr.ri i-, '- morar em zona 0Ita fa.endo troca da Volkswa-i ', '. . _ , „„ 
çetel. Rua Guadalupe, 130 - gan Venla 4 , fi„3„.iGabriel. Tel. 38-1559.
Lucas __Antônio Macedo. ciando , diforença , lcng0 .„¦_—_. ..,..._—
VENDO linha 58. hoje, l-OOiro na Av. Atlântica esquina tl. ,UTV5e," 

Fí|'_ 3Ó
mil _ Gomes. 43-1464. iRua Dialma Ulrich . na Ru. Cen- f'",r;l. j%, p ,m0
30 - Vendo hoi» - lelefone; 

'»• «« Bcifim, 40 - N. 8. Entro- d ^"J-, Barros .-43-1464. — Gomos. iu'' » Vomag 67 novinho, \i «nl-
placado n.i pmç.i, com ¦ cõr qu«
V. S. doseiar. TEXAS.23 43 — Compro hoj» *- Go«

mos 43-1464.
36 37 - 57 - 56 - Compro
hoje. — Tel. 43-1464 — Gomas.

Nash 53. Pa-
Ile 53 e 47,
partir cie 300.

, 15, Eng. Novo,
AERO WILIS 63, „í'lo, suspensão
modificada no íerreiro de Bon-

AERO WILLYS 60-61. 1290 000,
'arii

j sucesso, equipado. R. Sou?,. Bar-
Iros, 15, Eng. Novo. FaC. ou trcco.

core., equip.., novíssimos.
s cemb. — Troco. Run S.I^KO 65, cinza, otimo estado

Fr..ncÍ.co Xavier, 342-E
racanã.
AUTOMÕVeí

Telefones
VEWDO AS LINHAS

27x47 
57x37x36x5o

PAPELARIA E FERRAGENS _ Pe-1Walter
quena, junlo a grandes colégios. 

JCAUTELAS - Jóias, ouro velho
Única do bairro. Vendo barato. CIe, _ Compro. Rua Urunuaiinr.
largo da Gloria, 318, boxu 10. n." 104, s/ 509-A. Tel. 32-6111.
Até U hor"- DINHEIRO "_ "'Dcsc.t.lamos 

pro-
PADARIA — Vendo na Vila Cos-1 missórias vinculadas a venda de.
mos, contrato nôvo, o começar em .móvois, Solução rápida — Tra*
agosto de 1967, fa__;.do féria dcjscr escritura o títulos. Av. 13
8 milhões, tem talefene, ótimas do Maio, 23, 1.", sala 1516. Tn!.
Ínst_Í„ç5e. cem 20 entinda st! S-í-^TOr.
precisar empresto dinheiro. Trat.
com AAoreíra, l. Rua Pedro I. 7,
s1 507, na Praça Tiradentes.

PADARIA de esq. fer. só b.
não vende leite, não tem cepa,
nóã entrega, Fér. 16 m. Entr. 35.
A. C. Dias. Av. Amaral Peixoto,
350 sl 12___ N. Iijuacu. _
PADARIA — Inst. novas, saída de
ftitac;ão, 'frente a um jardim. Fer.
no b. 5 milhões. Entregue a em-
pregados. Tenho 3 preciso ven-
d«r umn Entr. 15 m. A. C. Dias
_ Av. Amaral Peixoto, 350 s| 12
— Nova Iguaçu.
PAPELARIA, brinquedo e tipo^ra-
•fia nr> Tijuca, vendo cem ótimoif
movimento, mns está funcionar.-
do só como papelaria. O dono
não pode tomar conta. Procurar
Jarvls, na R. Joié Higino, n. 4-A.

PADARIAS •- Vendo nos bairros
tia Tijuco, Eng. nôvo, Pilares e
Cascadura, for-francès, bom mov.

TELEFONE 27 - Cedo p| NCrS ,„
2 600,00 sl Intermed. Tratar c'!JU 
o Sr. Francis, Rua Riachueio, 48 29x49 

!._.__' __'_ 3_2-"5.5-___ i.ix.A
TE!.L:FQr\'E -- Vt?ncfo inscrição !58x38
de 1952, 15 anos, convoc.içãoLn o0 An éó
próxima linhas 28-54. 8C0 000. ¦'¦íx./MIZxii

Tratar polo telefone 28-4495. 26x46 ....
TELEFONE _ Vendo inscrição 29-
8-9-1948. Tratar cont Álvaro,!

Compro tem
.'vj. íf>_i.-ir.. Vejo * dcmicilío na
!iDt ário .\t tua pref ai fin cia, Pa*
co hoie. - Tel. 38-3891.
AUTOS europeus a partir de 390
mil do tinir. Peugeot 51, qjjse
novo. Triumph 52, otimo estado.
Citrcen 48, excepcional, Ford
Vedert 5i, pint., mec. novos.

!Volvo 51, otimo estiino » outro.,
Crí 2 500 000 c/ prest. 50 OCO. Iroco. Rna S.
Crí 2 300 OO0jFri,ni::;" Xavier, 342-E - Ma-

CrS . 000 000 ¦"'"".•
Crí 2ooo ooo1 AERO WILLYS 64 - To-

f,U.} Vende-se •_Si!va__-_27.9148

AERO 64, equip. ex-
cepcional. Facilito alé 18
meses. Sr. Nilson — R.
Barão de Mesquita, 562.

ou estrangeirei
mais. Rua S. Fram

tor nôvo. Av. Nova Iorque, 
'212-A|v'er' 3.2-E - A/iaracam

— Bonsucesso. jCende de Bonfim, -10-A
ÃlRÕ~6„ Í'6C07_uyy\y''OA_<*HlK_ 62 - taxi -
c| 17 000 l-.rn superequipado. __ Mecânica neva, est. ejer...
Trcco por_ Volks. Gordini, DKV..! ^P%- Sfildo a cemb. -roço. R.l*-'5-"'-'" ;Siio Franci

Maracanã,

Gordini
Tel. 37-9588.
AERO 64 excepcional «it. úni-
co dono _ qualquer prova o vil-
t», trcco e fac. c| 3 000 ent. s.
IB rn. R. 24 Maio 316. Telefo-
ne 48-2701.

Crí 2000 000 do equip. est. excepcio-

AERO 1962 - Dord.aux, nôvo _iCHEVROIET _ Vendo, ótimo a:-
Um único dono - Tudo 100». -jtaoo, particular 40, tratar pelo
V.ndo urgem. - Ru. H.I., 3521 '"•. 30-6697, sábado com o Sr.
loia _ Sr. Anlonio. . | r_'."'_i^
AERO' WILLYS 65 - _limo"\.l^CO,NSUi;54 

~ «<".; 'M% - Pint.
dn. 5 marchas, aceito troca e ?.'?,rr-, ,","a' ,4, "'• **[ "a >8
r,r._n,*,n Pu. Dr«í n.t.;.^ aa n oanta Luisa, 53 — Maracanãtm.incio. Nua trot. Cabizo, B6.B(K|S„ ,_,„ ,_,_,,.„

BERLINETA 63 perfeita 3 500.000.
Estudo troca jeep 60-54. Pas-
sagem, 119.
BÕRGVVaTsD ISABEIa 55, 

"óTirnõ

estado qcrr.l. Facilito com 700.
Aceito troca. Av. Suburbana nn
9 942 - Cascadura. _
BELCAR c Vemacjuet 60 n 67,
cleste 1 000 mil. Gordini 64 a 66
desde 1 200 mil, Dauphine 60 a
63;, desde 700 mil; Vilks. 62 a
64, desde- 1 SCO mil; Aero 63 e
64, desde 1 800 mil. Saldo muito
facilitado, feito pelo ciienfe. Rua
Conde de Bonfim, 40-A.
BONS E ÍÃRÃTÕS~7ó no Rui
Conde de Bonfim, 40-A, grandevariedade de nac. c estrangei-
ros, desde 500 mil. Saldo á von-
tade do clitnte. Rua Conde de
Bonlim, 40-A.
CHEVROLET 1958 sem~Jl_n.'su-
perequipado 4 p. pneus b.b. hi- _,„.., ,,r,,. „dramático 2 500 rerto a cembi- DKW VEMAG
nar urejente. Hua Ana Neri 770/111 IIÇAnOCireco menor valer. ]UU UoAUUi

comprar ou trocar é de
seu interesse visitar a
GÁVEA S. A.

jJgjDKW ó_ Vemaciuet carro nôvo e
^,Jairie fino trito. Está reclmente im-
... I pecável. NCrS 3.350,00. Teiefo-
. - . nf ífS-F^IJ

690 000 —- — -; '- -
DKV/ 63 Belcar, carro cm ^'njeoRDINIccn_ervcc;_o, revisão'

Xavier, 342-E - i iei,a n0 representante. Cii. Co-
inercial Marítima. Av. Osvaldo

OÀÜPHINE 60 , 63: TOdiai} ^^---S-C--«•***_'8-_Gordini 64 a 66. 1 200 mil; D r"'9 eacelente es-
Volks. 62 a 64. 1 500 mil Ve- ,odo' Pintura, lataria etc. - Ra-
maq 60 a 67, I milhão; Vema- di°. eletrola. Praia de Botafogc|fa
quet 59 a 67, 980 mil; Simca 3á0 °Pto- 209

Rua Conde cu Bon*

Rua'"

Tiiuca.
AERO WILLYÍ 2600 - 66, equi
pado, único deno, excepciona

CrS isooooo;na|_ Aceito Iroca. Praiaip1- E""- d. CrS sooo, resi. j
CrS 1800 000' i rt o » I c !'"ngo r'<KQ- R- S- Fr5nciscc' Xa
Crí iscoooc:do flamengo 2, telefo-vier, 30-A:
Cr$ 1 eooooo,119 25-* ¦ 18.
Cr$ 1 600 000 j APROVEI! E nossas ofertas espe-

cii-ie: nacionais todos os tipos,
Note bem estes telefones. Só]tines, m.ircas e cores, superequi-

recebo após ü instalação em58-6655
TELEFONE 37 --Particular" permu-
tn por 27 cu -17. P.iqo diferença,
lel. 28-6399, Sr. Saio.
TELEFONE 

'- 
PRECISO. PAGO

NA HORA _ 22-42; 32-52; 23-43; . i -„ Sr ,,,..
25-45; 26?46; 28-48; 27-47; 29-49; '"ia s -301' *'¦ JIJCil

30; 36-54. Lázaro — Av. Pres.
Varoas 590 sala 806. Telefone:
23-6302. __
IELEFÒNE 29-49 -

DINHEIRO x AUTOMÓVEL - Não
venda leu corro. Re_o!vo seu pro-
blema, garantia carro, 48-3975 —
Sr, Oliveira.
ÕTnhWo X AUTOMÓVEL - 

'10

cu 15 meses. Sendo ccmeríiantc
cu Industrial, estudamos neg. c'
duplic.itas._F. 42-5924._ IELEFÒNE 29-49 - Compro
DINHEIRO -Ccmpro promiss"ó-|Cente.- Cartas_ para 315260 na
rios vinculadas, escritura vendalP°r,ar'a c!c-,(? íornaI.
casas c apartamentos. Inf. tel.|T_LEFONES linhas 32, 52, 29 _
56-0071 — Dr. Araújo. .Vendo 1 400 cada, negeeio ur-
DINHEIRO - Hipoteca _"" Preciso !sen|e. Cartas para 315 261 na por-
numerária para h:pctecas peque-|'ar'n acste_icrnol.
•.-.rt e grandes. Garantia e segu-pELEFONE — Motivo mudança pl
rança ínconiparáveis, bon. Juros. p'3:^: nasio um 47 •_ um 23 j

sua residência, firma ou indús-
trio. Dou referências de servi-
ços prestados ne.las condições,"iratar 

Av. Rio Branco, 9, 3.°
Telefone:

43-7270.

Telefones
COMPRO AS LINHAS

pados. (Dauphine, Vclks, Gordi
Vemag, Vemaguet, Aero

desde 500 mlt. Estrangeiros, yran-
de variedade, desde 500 mil. Sal*
do feito pelo cliente. Troca-se pe
lo valor exato. Rua Conde de
Bonfim 40-A.

AERO WILLYS 1963. modelo 2 600
equipado, preço ótimo 3 750, nn
garagem. Rua Pereira de íique;-
ra, 79 - Tijuca.
AUTOMÓVEIS -Volkswagen 62,

, , 65 • 66; Rural 63; Dauphtr.» 63;
c}'i Gordini 66; Ford 46; Tixt pronto

pau trabalhar. Facilito 15 mases.
Rua do Ri-thudo, 48.A — Lapa.

AS MELHORES oportunidades -
nacionais, todos 'os tipoi e anoa
desde
Bnnfii

500 mil. Rua Conde dt
, 40-A.

AUSTIN A-40 1949, 2 port»,
rádio, bateria nova. 400 mil tn-
trada • 100 p| méi. Av, Subur-
ban», 10 002, 3." andar, sala
305 — Cascadura.
AERO WILLYS 62, lindo, c| rácíicT
excelente. Fac. cj I 800, saldo
até 20 meses. Troco. R. 24 de
Maio, 19,_íundos. Tel. 28-7512.
AERO 61, últ. 

"sé
todo equi

ransações técnices. 3B anes ns'— 32-7452
r::.crcício d_ profissão. Antônio'
Jesé Cepcda _ CRECI 106. Av
Graça Aranha, 174. sala 307, das
14h30.ii às 16h30m. Tel. 42-0789.

ÍELL70NE 25-45 - Médico pre-:
eis. urgento. Oforta.: 37-5954.
1EI h'FONÉ~ 

"ComproT^Linhas^sT,

28, 34 cu 43 i_..i;..ndo imediata-
DINHEIRO X AUTOMÓVEL - Não Imente 1300. Tratar com o Sr.
venda seu carro. Resolvo seu pro- Américo - _4-3A58 ou 28-3714.

e ótimos contratos. Inf. _! F.|k|0™ ***** ,0.,me5Tei, *¦ hipoteca. fÉTÊFONE - Vendo^nscrTíScTclõ
Correi-s, na Rua Conde de, Bon-|RaPldcJ: eJ_ü]__.I__ __.60i2-._| 1955. Estação 28-59. Aceito oler-
fim, 187, c-iia IX, das 13 às 17: DINHEIRO! — Srs. propri^tiries; tas pam a portaria dó.te Jornal

. (CRECI 531). on comerciantes no F.st. ria Gua-sob c n.o 315 (61.hora
CAIPIRAS, Bares, Lanchonetes.
Restaurantes. Temo? em tcdo o
E:.;_rio da Guanabara, feri_: des-
de 5 a 30 miihces bons contra-
tos, algumas de:,t.._ têm herarío,
ecmercí.l e residência, senhores:
compradores, façam-nos

empato tle capital. Tratai cem S
Ssu.a. Av. 13 de Maio m. 4?

ila sem compromisso c será bemí"™ Sa!_a T 603.
itendído c fará um bcm negocio

Traiar n_ Praça Tiradentes '.
la 90
Pi.noira.
PÍNSÀÒ NO
5 500 mil
dia

901, Marinho - A.

ecmerciantos no F.st. da Gu.
nabara. V. 5. dispóo do br,as|'TglEF0NEJ J8 511 2H 4. 34S4Í6":
refs. bancarias cu comerciais. O(o.'r:6 42 52 _ Vendi Ci"> 1 500 cr-
.CS,S,AÍ. ?.', 

Uma ._- . ?c 
CfSí''a. om sncme _ MAURO _ Tal.

1 000 000 (Hum milhão) do cru.|íij_j5fjj) .„ jPÍI)-ciros mensais, sem risco, o """[•TÉrpol.fS~2>:47 - CrS 2ÍÕÕ.
Vondo, «m 5'nenifl — MAURO —

i "1-ltvlO _ João _ 42-4.00, !! ,-s
118,20, t-.sio — Temes inscrições

DINHEIRO - Empresto sobro hl- antigas.
pel. cu relrov. de imóveis. Mo-TfüsTONÉllí 37 .7"^pWTh-ihero?, toxas. Rua da Assembléia1-

27x47 
57x37x30x56
30 
25--15 
.3x43 
29x49 
26x46 
58x38 
22x32x52x42
54x34x48x23

Trat/ir com
Rio Branco, 9, 3.° and
- Tel.: 43-7270.

AUTOS EM OTIMO ESTADO (E
BARATOS): Dauphine 60 > 63 -
Vomag 5edan 60 a 67 — Vemag
Sl « íl - Gordini 44 a 66 _
Acro 63 a 64 — Simca 61 • 63jpado, n tiualquer prova. Fac. .
- Rui.il 62 _ Kombi 62 a 64 | 600. Saldo até 20 meses. Tro-
etc. <¦ muitos estrangeiros como leo. R. 24 de maio 19 lundos.

r~ . - ,nnWCilrccn' Auí,in. M="is «,c- -Tel. 28-7512. São Fco. Xavier.
Crj 2 100 000 Procos a cond. excepcionas. Entr. "jr;-

Cr$ 1 700 000 desde NCrS 500,00. Saldo nas|M"
cend. do cliente.
do fo'-fim, 40-A 24 de A^^¦i^. 265.CrS 1 500 000

OS 1500 000
CiS 1 200 000:JK 64
Crs i ooo ooo novo. Aceito troca. Praia ET"0*,.' 5

ERO WIUYS 64, vende-se, es
jtacio de nôvo e iroco Volks. RuRua Conde

— Tpixjs.
-IAÍIkO 62, excepcionai est., a

IntÊir3tTlSntS|qualciuer prov_, pneus novos, sus-
larantla, à vista, tro-

¦M. 
3.e, sl 4. Tel. 52.2796. 1& 

"" " "_:""- C,!"' 2
-. .._..„ — Tri 23.8910 —

CENTRO - Fer. DINHEIRO _ 1, 3, 5, 10, 5(1 mi.l42-4508 _ Preciso 23 43.
bom contr boa mora-hhões. Empréstimos sob hipotec:,

cihta-se. Melhores deta- Utrovenda, loias, apts.. casas,
lhes com Marinho Praça Tira- edifícios. Zona Sul. Traçam do.dentes 9. jala 901-2 - Marinho. cumenic5. Operações rápidas. H.
TOSTO _ Vendendo 50 mil li- Silva, Rua Gonçalves Dias, 89, s>
tros de gasolina, 1 milhão deUM- Tols.,—52-1886 e...â_3_á0.._—
óleo, fan 150 lubrif. por apcnasjCRECI 643.
«000,00 ./ 15 000,00 d. enlra-,FMpRESTAMOS acim. d 3 ,.
Íi.'r m • 'íl -íf.n.à, "laNes sobre Retrovencla, iuros nor-
405 - Meier. Tel. 49-07.41 - mai, com garantía5 de imóveis.

Av. Graça Aranha, 333, sala 202
POSTO _ Na Tijuca, vende 120 - Tel. 22-6217.
mil litros da t)_;t.Üna, 2 500 

*ÊÂAPRBSTA-SE 
2 3 5 7~

tiuieiros novos do óloo, faz 300|5o 30 '

nílhões
Jcüo -

10, 15

TELEFONE 31 - Vendo _ Car-
los. Rua Senari. r Dantas, 2D, grs
ltOlIS - Telefone: 52-1606.
TELEFONE 28 - 34 - Compro _
R. Senador Danlas, 20, crs. 1601
_r¦¦— -Tor. 52-1606 —' Carios. ""

TELEFONE 27 _ Vendo - Carlos
lt. Senador Dantas, 20, grs. 1601
7 _ Tcl. 52-1606.
lUEFONE""^ Cenlro - Motivo
tle viagem, transfiro urgento
cri rão de l/-t9. Tratnr na Rui

Ido Sí-nndo 159, s] 10, dn,*. 15
50 rnnhcos ci hip. &u" j^h 30i7i.

Méi

Iubrificac5cs, contr. nôvo, alug.I retrov. R. Alcindo Guanabara, 25,
|9r. 
EMPRESTO scb hip., retro, ate 200
miih. Z. Sul, ccmpro imóv. Pago
t\ vist.., trazer seus documentos,
uraente. 22-0764.
HIPOTECA 

"sob 
imóveis Zc-naSul..

je Tijuca — 5 a 100 milh. Soluçio,'T-
rápida, Neg. direto com a p_rtejry ,; ,,.
ccmpro pequenos ap, para renda. l-i. __. rP. l _
42-5641.

lucidio limo, 91 s 405
Tel. 49-0241 cl Andrade,
FoSTO DE GASOLINA 

~_~gãrí

gem, Incalizado om bairro bem
pfiftulcsc da Zcna Narte. Lit.
150 mil. Fai 300 lu-fs. Guarda
80 carros. Cont. nôvo. lacilita-
¦a» partn da ontrada. Tr. Orn-
Jcrgo Netto. Rua Rosário, 155,
3." s| 301. Creci 763.

Telefonei

. Crs ioooooo!do Flamengo 2, telefo-
. CrS 1 000 000i„„ nctiiô
. CrS lOOOOOüj™3-25-4118-
. Cr$l200 000|AE/oOdW'UVS65-Embome,

5 Sr. Juca. Av.'t'í,t''os' «ou;pado. cór cinza-alvo*
~r_'|rada# estofamento couro verme-
^^^'Iho, peln melhor ofi.rt_. Tratar

na CLIPER, Rua Júlio do Car-
mo, 94.
AERO WILLYS 1965 — 5 marchas,
verde, nâvo, troco ou íiicilito
.tt*. 20 meses — R. Conde Bon-
fim, 66-A - Tel. 34-9909.
AERO WILLYS 63 _ Como n8-
vo c=m rádio — Tranca direção.
Vende-se pela melhor oferta ¦-
Ver, ns Rua Barata Riboiro, 222
Copacabana.

Coin;;ro desligados, pago 0$
1 000 000. Escritório, Av. Rio
Branco, 9, 3." anel., s/ 352
— Sr. Juca. (P

títulos _ sociedades

TRAMJFERE.se Inscrição de um
t..lefone, ano 19*15, estação 37-
57. Tratar pelo tclelone 2-8848
— Niterói, ccm D. Dalva.
TELEFONE _ Pa?a Copacabana--
Transfiro inscrição de 12-3-1956,

Rua Paula Freitas, 19, ap. 304
ITELEFONE - Vendo inscrição 37-

anos), ureente.
CrS 350 000. Gastão, 22-3231.

AUSTIN A-40 - Vende-se cn
perfeito estado de conservação.
Ver com Sr. José Bispo — R.
Carvalho de Sousa, 272 — f^n-
dureira.
ÃERÕ WILLYS 64 

"pãTTrõlimo

ATENÇÃO — Sócios preciro de 2 estado, azul. 35 OCO km reais,
um para cara cie* ir. 9. com ca- 5 pneus novos, equipado. Ru,
pit.il dc 7. E outro para casa deJAndrade Pertence, 39, ap. Ó01 —
chopp b. com capital dt; 15 a Ca
20. Dou referência». Ru? Etelvino,

AERO 65, ótimo estado.
Facilito até 18 meses.
P.ua Maris e. Barros,. 776.

—,NCRS 35 000 - Preciso para clien- TELEFONE 47 - Vendo. Tratar
PUS. motivo de viagem vende-seno Retrovcnda residência Sò* diretamente cem o proprietário,
um salão dc cabeleireiros a pro- mente tratamos com capitalistas. Pre90: fJCrS 2 500.00. Telefone

Av. Graça Aranha, 333, sala' 28-110(1. __
202. Tel. 22-6217. ÍTELEFONC 

- Vendo 27 x 47 x 26 15 d
PÃRTÍCliLÃR- compra diretamontri * « x 3» « 5J ! H x 13 i 23 22-3952

ço b_rato. A'
s| 207,

Rio Branco ISS

PANIFICADORES - Estamos"" òs
Eu_s ordens para íornecermos as
ferragens e montar o seu forno'.a elo imóvel.
tipo francês Hamilton Melo. Rua garantia imóvei:

...vel 217. TRETROVFNDA 
e hipoteca Z o o a Trj'5

Vendo-se contrato: Sul. Solução rápida 
"

3-A em frente estação Olaria.
COMPRO - 

"Cadeira" 
Maracanã

trib. Caiçaras. Jcquei, iate RJ.
Av. Cio Branco, 156 s| 2 925 _
Tel. 32._215__ Juanlla. _
CAIPIRA"""- Sócio - Precisa-se.
Temes sócios pera c_ipir_s e ba-
res e lanchonetes. Tratar na Pça.
Tiradentes 9 saía 901-2, Marinho
emprestamos pnrte da ent.
PANORAMA - P. Hotel — Ven-
do cota Integralizada, serie A —

Tratar Sr. Tarsila — Tel,
- Aceito oícrt_

AERO WILLYS 67-0
km — Vendo. Informa-
ções tel. 37-7666._
AUTOMÓVEIS - Compro-DKWi
Rural, Gordini, Aero Willys,
Simca, mesmo precisando da r_>
paro., pago a dínhairo. — T.l.
29-1738, de dia, 34-0468, i noi-
le."AcRO~ 

WILLYS 00 - Verde," equi"-
pado. Aceito oforta. Rua Barão

Ide Mesquita, 174.

Ge
QUITANDA

pr-imissórtas vincufEcJrs t^o vciv
emprosta
Tol. 36-1330

novo na Rua Fedro de Carvalh.
624 no melhor ponto do Lins.
QUITANDA em Olaria, com mo-
radia. Féria 3 000. Entr. 5 000.
Contr. nóvo. Aluguel 70. Rua
Uranos, 1 170, sala 2. Joaquim.
QUITANDA em Botaforjo, rna"
trabalhada, loja de edifício nô
vo. Base 10, cl 45. Tratar n;
Rua do Calete 338, sl 23. Cor-
deiro.

QUITANDA e mercearia cont 
"lõjã

vazia ao lado e moradia, ótimo
ponto. Passa-se metivo urgente,
.na Estrada Manuel de Sá, 160,
Bairro lote 15. D. Caxias,
trada: 1600 000.

_ ,. 
*, "' ">..cu,",s- O. Pinto soao CAPITALISTA

ccm;df Monücnea, f rma comercial re-.„ p3ra 0 romo ,tl.sliat.i especializada no ramo frio5| {aturamento mensa* ,. .-nes, Rua da Concotsio|mi|hõ{!Sf ., ve|cu|os, |0|a
reju, depósito, escritório, ótimo

2 000 enf., s
m. R. 24 de Maio^3_l6. 48-2701.
AERO WILLYS 61, 62 . 63, a
ofirtir de Cr$ 1 600. Equipados.
Perfeitos de tudo. Saldo até 15
meses. Barata Ribeiro, 147.

Não tem lelefone.
CoNSÜL - V_ridc-êrsSrísTTdê
nóvo, tratar na Ruo Cuba, 359 -¦
Esq: de lobo Júnior.
COMPRO carros nac. Pagamento
à vista. Rua Haddock Lobo, 3B2.
Tels. 34-2453 e 34-7743. - Sr.
Hélio.
CHEVROLET 54, 4 portas, exceo-
cional estada, mnq. óleo 30,
vendo, base- 2 630. Facilito com
1 200, taldo a longo prazo. —
Afonso Pena Óó-B.
CHEVROLET 40, 4 pt„ vendo fa-
ci litado. Bom estado, particular.
R. Dagmar da Fonseca, 26. «
Madureira.
CARRO x brilhante - Penhorarjõ
na Cx. Econ. em 28-5-66 por
3 milhões. Vendo a caut. ou tro-
co por automóvel. ¦ 42-9701. —
Coelho.
CHEVROLET" Impai. 

"~60,~4 "portas"

8_ cilindros, hidramático. Estado
nôvo. Aceito troca. Facilito pa-
gamento. Rua Antunes Maciel,
47.
CHEVROLET 53" -- Pau. 4 ' p.,
mecân.f ó cil., lubrif. forçadí,
pintura, cromados e t a pet es no-
vos, vendo, base 3 800. R. Sen.

Começa
fim, I56_
GOSÜNI f965 _ Ajul, ot;mo'"es""-
tado. Vendo, troce, facilito. R,
S. Fco. Xavier, 393. Tei. 28-3776.

Superequipados.
Trcco e financ. Real Grandeza,
J93_io;a J . Aberta alé 20 lioras.
HÜMBÉR HÃWK'"54 - Estada ex"-
cepcicr.iii de mc:_nic_, iítaria a
pintura, único d_nc, còr grená,
rúdl-., forrado de napa, pneu;,

b., à vista cu facilitado. R-
,...,. 'do Russel, 32 - Larqo d. Glória.
66. 2 600 mil. Saldo muito fa-jDKW VEMAG 1967 _ Zoro ki
cilitado. Trcca-se, Rua Conde de;iodos oi tipos e cores — Duv«
Bonfim, 40-A. ÍS A — Av. Drigadsmo lima
DKW - Volks - Compro laxi!5!lva. l'7* - Duque d. Caxias,
iá tmplacado, «nos 60 a 61 . _ «'.! 3825 — Troca-so . finan-
Papo _ vist. — Tel. 49-1357 — 

"ein-so.

JORGE d. S às 20 horas di..;FORD TAUNUS 58 _ 17" m
'lamente. _ __ I pecável e uni Ford Consu!
DODGE 1959 _ Kingsway, nova",Ibaratissimo 1 300. Luii Gama, 18
superequlpada, troce ou facilito - Maracanã -- Dialma.
- R. Conde Bonfim, 66-A _ Tei. FO,;D 46, coupé, otimo 

"estado,

34-9909. I lataria, Forríicão mecânica, DÍn
DKW VEMÃG 1962 e 1966 - 'ura, tudo I00°c. Facilito,
Superequipado) — excelentes -- _ Uruguai, 2-18 — 36-512..
novíssimos — trcco ou facilito! FORD F-100 Pick-Up 1961 - Ven
até 20 mesei — R. Conde Bon-; do cu trcco pl Vclks. cu Aero
fim, 66-A _ Tel. 34.9909. | Willys. Bate NCrS 3 800, na Rua
DAUPHINE 62 - 2a. 

"sé"rie~"es-,íri!uia 
"• 'í3' Bíis de, P'"" ~

tido excelente - equipado. Ven- 'oi, 30-6636 - Fernandes.
do, Avenida Paris, 79 — Ron- FORD 3á -. Vende-se Sedan. 4

pertas, ótimo estado, preço de
cc.si_o, ó_0 mil cru__!rcs a vi
ta, pode f__er qualquer exp-

, riência. Ver e tratar Rua OÜveira I ir a .* a n atv _t i
Antes de fiqueiredo, 18-B. VaZ Lobo. Te-|ITAMARATY 66, equip.

jeiene 91-1336.  Ouro. Facilito. Rua Ma-
FORD F-100 Pic.-Uo 1961 cabi-l,.;,. „ ?,..„. -,-r , c. n-
n« dupla, 8 cilindros, pouco usc^is e Barros, 7/4 Sr. Pl-
Vend:j, aceito treca, base Crí;fgjj
3 ÍC0. Oportunidade. Ru;. Antu-j .
nes Maciel n.ft 47 — São Cris-, IMPALA — Vende-se um, em óti-
tevão. nio est.ido du conservação, com
FORD 46""~" Õtimo 

"esfarlo 
geral.'! ?Psn" ?e ow "*<lh'" 'odadaa.

Vendo, troco, facilito. Rua Cer-"íí'™!0" con,,.° . po2.!í? rir'

queira Dallro,_82, Cascadura. I «bficio. Av.__ Atlandci _2;,72.
ford"46 tipo coupê ouss portã.iINTERLAGOS ó'3, ótimo
cm ótimo estado, vondo fl vistaf no
cu facilitado, troco per mais „ô-;Preço. Iroco. Rua Bara-
vo. Av.-Suburbana 10 0B7. Pasto. ta Ribeiro 2071302.
FORD ANGLIA 48 - Pintura nc-]-—
va, máquina r.tifiçada. Facilito c>
400. - Aceito trees. Av, Subur-
bana, _9 942 — Cascadura.

DODGE 54 - Vendo modelo FQRD ^j" _ q m"ais""bonií"o" da
Kinnsway Custom Speclal, motor Guanabara, 700 mil do entrada.
perfeito, pneu» novos, radio, lo-jAvenida Suburbana, 9 942. Cas-
da bem consurvada ,sempre foljcadura.

sucesso - GOMES.

NOVOS

HUDSON 52 ecupê dn luxo, me-
cônic., 400 mii entr. Aceito mer-
caderias como entrada. Av. Su-
burbana, 10 022, 3." tndir sal".
305. Cascadura. _

-IMPALA 6] quitra porto? em
¦£-\ ótimo estado, direção tnccSnica,
idíTel- ?5-s705-

| INTERLAGOS 64:65 - Conv. un?
.deno, 33 Co0 len, superequipado,
j nunca bateu, o m_is novo díj-

c. Est. excepcional. A vi_t&
trcco. Felipe Camarão, 133.

- 48C962.
INUTdAGOS"'""cenversivel 

"65 ""-*

Unico dono, perfeito, zero. Tra-
ar 37-6226.

| íSABcLA 54/55 — Â.ecunic_ _ es-
tado geral excepcicnal, ent-. NCrS
900,00 e mais 12x195 ou a com-
binar. Av. Auru_lo Sever?. 292-A'"!_ Te!.: 52-8434.

Rua
São Clemente, 91. Tele-
fone 46-1414 - QUE
TROCA E FINANCIA. (B
DAUPHINE -Compro -Mesmo
precisando d» reparos, pago à
vista. 29-1738 d. dia, 34-0463, -
noi to,
DKW VEMAGUET" 62, l."o'"dõno~
equip., estreio e pneus novos.

1 500 e 12 de 250. Av. Conaca-
bana, 245, fto. 605 - 57-2746.

deli

INTERLAGOS berlineta 66 - Lin-
da cor, pouco uso, equip.da cj
radio, pneus cinturados, direção
r.ípici;. Trcco e facilito. Áv.
Mem de Sá, 173. Tel. 22-9073.
JEEP DKW 61 - Motor nSvoi
vende-se NCrS 2 OCO. f?ua Gema»

de minha propriedade. Vendo PJ fõod""tAUNUS 51 - Pintura n_T Carneiro, 51, portaria - wiovar.e.
NCrS 3 00000 i vista .Tralar .| C° todo JOoló Aceito trec. ejjEEP WILLYS 61 (Out. 611 - Pin.
Dr, Jorge. Tels. 47-4340 •  facilito cl 400 - Av. Suburbana;'ura, pneus noves, motor i cai-
42-s80°.  'n.o 9 942 - Cascadura. Ua 100";,,, uma ióia - Rua Ko.
DODGE - Vende 52, ótimo es-;f0RD 3„ 

"Vende-se 
NCrS 700,00 "óIioÍ IS,?6 _ NCr$ 2 500'C0 ~

tado, 2 portas, mecânico, 2 300 _ Ver e trater na R-J3 GcnçaloíÇ^1 £°'**[H°- _____
_ vista ou I OCO mais 10 x 200 Coelho, 41 c[ 2 _ Piedade. [JEEP 60 - Pintura, forração «

IFISSÕRE 
64, dez., serie 65, lin-ÍPr'5U5 "W*. Mecânica em ótimo

DKW 62 - Praça enxuto, vendo c|0 Oportunidade Ven.-lo hoje'8-''000- Pequena entrada e o sal.
5 900. Tel,: 57-9707. j''0 a '=ns° P"'-°- Auto-Praao.
.... £,—. ;—-rr.—•'Conde de Bonfim, 645-3 - leie-
FORD 50, 4 pertas, preto, otimo fone. 38.n33 _ 38-2291.
de maauina, ¦ •-- -

Praça enxuto, vendo
Rua Paula Brito, 4SB.

ctana etc.
DKW - Pracinha - 65/66 _
Compro urgente para meu uso.
Dat 8 às 16, Jacarepagua, E.-'t,i 1350, entr. 800, 60 pj mes

Iirada Bandeirante.!, 11059, das 19|R. Ana Neri 770J_Areito |rrc.-i.
Ias 22h. - Ga). Venáncio Flores, FORD*l953, mec, 4 pVrtas *<"-*
1.7-'201 Leblon.

Veroueiro, 154, Tels.: 45-2637 cuÍDÃUPHINE 62 63 em ctimo et-

AUSTIN A-40, ano 51, olimo es-
tado, ar frio, pintura, estofado
novo. Vendo. Aceito troca tele-
visão cu joiíis. Ocasião. — Base: .-t ,
1 170 mil cruzeiros. R. do Ro.i_'°_ elétricos, estado de novo.
rende, 113, casa 8 — Holio.

45-7392. Aceito oferta razoável.
Carro canadense 2 cores, rádio
orig., nr quente e frio.
CHEVROLET 51 - Vende-se equi-
pado, mecânico, 4 portas,
dono, 3 OCO perfeito _ Praia de
Botafogo, 48, ap. 34, porteiro.
CHEVROLET 52 - Praça","" pron
to para trabalhar, ótirro estado
4 portas. Rua Andrade Pertence,
42, Catete_- Sr._Lu[s.
CHEVROLET IMPALA 60, A pôr
tas, c| coluna, hidramático, 8 cil.
direção hidráulica, freio a a:

tado, mecânica 100°.-. Urçonte.
1 830 mil. R. Sêo Miguel, 400
Tijuca. Tel.: 38-1737.
DAUPHINE 62 _ Salmon, a vi-,.

único|t. 2 2C0. Rua PompMio de Al-
buquerque, 337, ap, 209 — En-
cantado.
DÕDGE 51 t 53 Utiiity, cm ot'.-

AERO 64 super novo n toda pro-
vo. Vendo a vista. Rua Marin
Freitas, 1C6. Madureira.
AERO 03 bordeaux ctimo estado
Geral vendo, trcco, facilito. Rua
Cergueira Daltro 82. Cascadura.
AUSTIN 5Í~ -~Super~"onxuto,~"5
pneus novos, mecânica, pintura
100%, rádio. Vendo à vista ou
financio - R. do Matoso, 202 —
Tel. 54-13J6. _
AUTOMÓVEL JC DINHEIRO -Re
sol vemos em 48 horas seu pro-
blema de dinheiro. Tratar na
Rua Imperatriz Leopoldina, 8, _./
1 404 - Tel. 52-2060 - R. 70 -
Silveira.  
A;ERO WILLYS 64 - Unico dono,
cor azul, superequipado. Vende-
se ã vista Tel.: 37-0555 - Rua
Barala Ribeiro, 230-602 - Sr.
Ametòn.
AERO WILLYS 1964 - Nôvo e
conservado. Preço 4 180. Aceito
troca — Rua Barata Ribeiro, 254,
Dr. Pio.
AERO WILLYS 1962 - Otimo es-
tado, único deno, superequipn-
do, pouco rodado, vendo e fi-
nancio 15 meses — Siqueira
Campos, 23-A - 36-3435.
AERO WILLYS 64 - Impecável,
superequipado, único dono. Rua
Siq. Campos, 244. Tel.t 37.2141
financiado.
AERO WILLYS 61 - Equip. c./

, ,,,,,.,,- iradia, capa napa, p. b.b., mec,
Ãdrnite". AE ° j" _ l 7 ._ 'Upe' Pintura 100%. Semente 60 000

de salgados e re?u'Sado. l""!?"1!. es">^° ,%V km rodados. Ã vista ou fac¦ i»i Rua Barão dr501 Mesquita 174.^'"

cumentos. Av. Rio
s. 810 _ Passos.

iranco, 183,
do- Tcl.

:'. .04
43-J795.

Esq. Pres. Vargas.

TELEFONE - linhas 32 o 52
Passo ui nente, 2 000 • 1600.

5ÒBRE automóveis, duplicatas,jxel • 32-ÒS73
ações ou outros valores ou 'ja-;Trl'„_._c 57-77 -r,—3—i
rantias, em dez meses eclma TELEFONES 26-46 - Vendo 2 ou
NCrS 1 000. R. Sá Ferreira, 204:trct:° Por cu,r0 na 2o"a Sul ou
_ 2.0. ino Centro. Tratar tel. 45-3342.

60 MILHÕES - Retro. Hip. imév.
GB. Negócio direto. Trazer doe.
Av. Nilo Pecanha, 155, s. 525 -
Filipo.

OUITANDA - Ao lado de acou
que fer. 2 entr. 2 cesa pequena
bca de trabalhar muito estoque
— Tratar nn Rua SÜvana 107 —
Piedade. Salgado.
ÓAENZ PENA"
út alto luxo
Joaquim - CRECI 744

TELEFONE — Vende-se inscriç.o
1943. Tel.: 430962. Victor.
TELEFONE — No seu nome. Dis-
penho, várias linhas para venda,
também compro, marcar entrevis-
ta. Sr'. Oliveira, tel. 31-3686.
TELEFONE _ Inscrição de 1948 |.
confirmada, e.Mcão 27, transfiro.
Preço NCrS 600,00. Tratar telefo-
ne _4 5-5059^_
TELEFONE 45, particular. Vende-
se à vista 2 200. Carlis pata
pcrtfiria deste Jornal, sob o nú-

venda rie prédios ou aps. r\3imero 317 553.
GB, solução em 48 horas — Tel. TELEFONE* 22-52 - Vend.-s"eln_-

Vendo boutique 22-4337, dos 12 is 18 horas.lcriç.0 de 20 anos, melhor oferla.
Tratar J4-2759 cl , Cartas para portaria deste Jornal

sob o n. 315 008.

En-
Acima úq
5 milhões

Fazemos hipoteca ou retro-

nerjocit;, motivo, ampliações
Tel. 49-3444 _ Sr. Cai
TITULOo DE CLUBES
late Clube, Iate Jard. Guan. Flu-
mlnense. Caiçaras. Ccmpro Jó-
quei e oulros. — Tel. 22-2491. -
Ari Bruni;
URGENTE" - Vendo~íi"tüio"~p_;i"
moniüf Vasco por 250 mil, mo-
tivo viagem. Tel.t 52-3052 —
Adolfo.
VENDO - T. T. Madureira 15 co-
tas. Fluminense. Ho'.p. Sílv. ....
Líbano. Copa fome. Hípica. .... A..
Gerais. Floresta. Nevada, P. P.
Hotel. Cl. Federal. Riviera. Ti-
[uca Tênis, late Jardim. Motel
Bandeirantes e outros. Ac. oferta
— Permuto — Av. Rio Bco., 156
s! 2 925 - Tcl. 32-215 - Jua-
nila.
VENDO — Castelo Petrop. 150
mil, America e Flamengo, 80 mil
Ac. oferta. Permuto jotas. Av.
Rio Branco, 156 s| 2 925 - Tel.
32-8215 - Juanita.

__l_L___jpequena parte. Rua Ofoió, 282

AERO 65, excelonte es-'- B- p]ne-
lado. 6 400, tratar tele

Facilito c| 3 500 ou trcco carro
nacional, R. Bolivar, 125 _ rei.:
37-9588. _
CHRYSLER 53 - Otímí estado",
pneus b. branca. Aceito carro m.
valor. Otimo preço à vista, fac.
tel.t 27-2521 - Carlos.
CHEVROLET Couvert 62 - Com-
pacto, hídram., o mais perfeito
r_r!a,ar_3 _.!2 _>• _
CITROEN 51 - Olimo estado de
conservação, c/ rádio. Aceito
oferta — Rus Oliveira Fausto,
23-A— Tol; 46-0525 -- &, -jtf.

CADILLAC 56 Coupê De Ville^
estado de nova a mais linda do
Rio. Vendo, troco, facilito. Av.lS
Suburbana 10 436.

JARDINEIRA GMC 952, vendo,'preço até p/ revendedor, otimo
carro c/ 3 bancos, 100%. Troco

, ,por menor. R, Haddock Lobo,
dio orig., ett. d. novo, 5 p., b. :jj19 „7
b. novos, lindo carro, vendo, tre-'- ' ' *.'.__— '
co, fac. R. Russel, 32-A _ L.|JEEP WILLYS 63 _ Otimo est.-do.
da Glória (Vendo Cri 2 600 .. vista. RV San-

IFISSORE 65"-"""'Vendo' excelente:;ana'-77/-.kor.r-:,cb-r.c>-.-..
estado, aceilo troca VW _ Tra- JEEP Land-Roover, pneus novos,
tar Sr. Fernando, 37-6157. iTroco carro rn. valor,_ rerto com-

binar. Otimo preço à visM. Tf.
!cícr,e_27.252l - Olivio.
JK 62 ^- GéloT Vende-se. 

"
FORD FALCON 1960 6 cil. me
cânico ern estado de novo, p_u
:o uso, còr qraná 4 portes, equ'

estado geral. R. Souza Bar-lpado, rádio Blaupunkt, venrio ou 6 300. Av. 7 da Setembro, 110.
ros, 15, Eng. Novo. 1 600 000 c
2 200 000. Aceito troca e facilito.

trcco, menor
Mesquita 159.

dei Te'-: 2-2562, Niterói, das S is
12 heras.

DAUPHINE 60 _ Em ótimo es-
lado, vendo cl 700 «r.t. e 120
mensais. R. Machado Coelho, 911 Samuel.

FORD F 100, Ano 61
Iro.o por jipe. Tel,

Vondo OU
2H246 -

Estácio. FORD CONVERSÍVEL 1957, V-8,
DKW BELCAR 64 — 1001, super'mecânico, completamente refor-
nóvo, vendo cu trcco por DKV. j medo, 4a, via. Rus Marquês de
63, Sedan, facilito parto dn pa- Pinedo, 84 - Te'. 45-9165.
gamento. Tcl. 32-4094, por favor, |p0RD~f.3jo" _" Vendo ano 60,

em estado de neva, pouco traSr. Nelson.
DKW 

"VEMAGUETE" 
62/63, 

"equi-

pada, estado ceral excepcional.
Ent. NCrS 1 500 e mais 12x250
ou _ cembinar. Av. Auçtusto Se-
vero, 292-A. Tel.t 52-8484, __
DKW 1964, Belcar, CrS 

"2 
000, c/

radio otc. Mecânica a tod_ pro-
va, sem batida. Saldo até 15 me-
ses. -Bararr Sibeirc, \47:~-
DKW VEMAG 64 - Mndélo 1 000
Belcar - CrS 3 900 pátio do M.
da Guerra — Junto à garagem

Genésio.

ureente — Run Padre Manso
— Madureira,

CÔNSUL Zephir ano 52. Vendo
em perfeito estado. Rua do Am-
paro n.° 3B7 aplo. 303. Casca-
dura.
ClTROEN ano 48, 11 T77v"endo | DÃÜPHINE^oX^ótímo"" estado ge-

ral, mecânica 100".. Aceito tre-
ca Citrcen cu Aus tin — Facilito
saldo. Av. Suburbana, 9 942 _
Cascadura. _
DKW VEMAGUET 1963; raro esta-
do, 1 500 mil entrada. Av. Su-
burbana, 9 942 — Cascadura.

balhado — Ver na Rua Medeiros
Pássaros. 28 ¦- Tijuca.
GORDINI 64 a 66 - D;uphine
60 a 63 - Volks 62 a 64 -
Vemag e Vameguet 59 a 67 —
Aero 63 e 64 e muitos cutros
desde 500 mil e o saldo muito
facilitado. Troca-se. Rua Conde
de Bonlim, 40-A~__

GORDINI — Compro som aborr«>
«•lo. Vejo no horário d« sua pr«-
ferência s pago hoj» «m dinhai-
ro. - Tol. 38-3691.

JEEP WILLYS 60, 4 pneus novo:,
bcm de 1(.t_ri.i, 1 milhão de en-
trada. Av. Suburbana, 9 942 ~
Cascadura.
JK 61-62 — Excelente estado —
Còr géío, equipado. Vendo om
trcco por Karmann Ghia. Tel.;
57-1309, Renatc. .
JEEP WILLYS 52 - Vende-se, cs--
tudo de nôvo. Rua 24 de Maio
n. 265.
JK l.iíi — Supernovo, ainda hn
garantia, todo equipado, à vista
ou a ptaio - Av. Atlanliea, 302_
- Tnl. 57-8050.

DKW 59-62 - Sedan, 5 pneus G"cp_|N| 62" 63" e 64 -9.0 000
novos, tala larga. est. geral im-\ ¦ .& equips., novíssimos,
pecável, tnclor na garantia 2 400 j b [roco, Rua S, Fl
tire.nr.ti* — Rua Parira Manin. 19. .fXoíSiltio a comb. Iroco. Rua S. Fran-

122 cisco Xavier, 342-E -Maracanã.

precisando pintura. Rua do Am-
paro n.° 387. apto. 303
CÔNSUL 52 superequipado, 5
pneus novos o teda prova tra-
zer mecânico vendo ou troco por
carro mnis novo. Av. Suburbana
6_9I3. Pilares._"CHEVROLET 

42 tipo coupê" 
"duas

portas sempre de um dono, es-
tado de novo a vista e fac. Av.
Suburbana, 10 087. Posto.

fone 38-1559 Sr. Gabi.
Vendo

AERO WILLYS 67, bordo, c/ ra-
dio, trancii, forração couro. Ven-
do cu troco por carro america-
nc. Rua Haddock lobo,_335."ÃER"0~~V.'ILLYS~2 

600 
"e 

Itama-
rafy 67, zero. Todas as cores.
Facilitamos e aceitamos trocas.
Ru.. Francisco Otaviano, 4] —
Delst.l — Revendedor Willys. Não
cempre sem nos consultar. Tele-
tone 27-3556.

AERO 64 -- Supere.-iuipado, rne-
cúnica a toda prova, vendo, tro-
co, facilito. Rua Cerqueira Daltro
82 -Cascadura. 

_
AERO WILLYS Itamataty 1967 -
Vendo, 13 000 000 - 5 000 km.
Av. Suburbana, 9 991 A, B. Cas-
cadura.
ÃERO 62 — Slnel 2000, resto
Icngo prazo, rídio, capas, único
deno. Av. Mem d<
junto R. Passeio. 22-4229
ÃERO WILLYS" 63 - Rádio, ca-
pas napa, Tranca, ent. NCrS 2 000
e 15 prest. NCrS 300. Rua do La-
vradio, 206-B._[el.t__42;0202.
ÃERÒ WILLYS 1965 - Estofamen

COUPE Mercury 47 toda nova,
vendo troco, facilito. Av. Su-
burbana 10 087. Posto.
CHEVROLET cupê, 40, pintura nõT
va, mecânica 100% — Facilito
cem 700. Aceito treca. Av. Su-
burbana,_9 942 __Cascadura.
CHEVROLET 1953 - Vendo," 

"tro-

co, financio. Av. Suburbana n.u
9 991-A-P. - Cascadura.
CHEVROLET 195S - Acidentado
V«nde-i« pela mtlftor of«rt*. R.ldó co

DE SOTO 38, 4 portas, mecâni-
ca a 1cda prova, 200 mil entra-
da e 50 por mes. Av. Subur-
bana, IO 022. 3.° andar, sala
305._Cascadura.
DKW Vemague 58 ótimo estado
tnccSnica a tede prova vendo,
trcco fac. Rua Cerqueira Doltrc,
82. Cascadura.
DAUPHINE" 61 -"Todo transfor".
mado em Gordlnl, nao tem po-
drej. Vendo tratar na C. C. P. L,
com o Sr. Mario Xavier — Av.
Suburbana. G55.
DKW VEMAGUET" 59""_" 

"Còr" 
bor-

rádio etc. Vendo tó _

JAGUAR MARK V - Conversível,
capeta, estof., pneus, embr. no-
•vôSt—vendei --troco.-e- -tinancio—=__-
Rua Dias da Cruz, 9i8 - Tel.
52-4755.
JEEP WILLYS 60 - 980 000, me-
canica, pint. etc. novos — Salcic*
a comb. — TroTO. Rua S. Fran-
cisco Xavier, 342-E, Maracsnê.
KOrV.il. — Compro urgnnta do 5?
a 67 qualquor esfjdo pago à vi»-
ta Tol. 49-8132 - Sr. Santas, n»
baru dn iu.i proforênci-.GORDINI 1965 e 1966 - e:

celentes, novíssimos, equipado;
Trcco ou facilito - R. Conde KARMANN GHIA 64 - O mais

Bonfim, 66-A - Tel. 34-99.9.^ | bonito da Guanabara _ Tod"

rr-inniNM riAIIPHlNF _ Comõrõ equipado. Amarelo ci capota pro-
GORDINI-DAUPHINE . _ Ccmpro 

(> _ pr^ 
. 

^^ 0, 
. 700 00r,ista p|m

de noite
de particular pano a
uso - Tel. 43-5691
49-1205_r_Carlos.
GORDINI 63, mecânica nova
nunca balou, rádio e pneus tJ0-|J^sne,a
vos, conservação 0 Km, facilito
c1 1 300. Rua Otávio Corteia,
238 - Urca, 25-9035.

Trai.tr'49-3456 ou 491617 -
(Sr. Pires cu Agc.finhoK
KOMBI — Ccmpro sem aborrece-
lo. Vejo no horário dc sua pre-

pago lioju rm dii.h_i.
Tel. 38-3891.

KARMAN GHIA 1963 e 1964 -

Superequipados, novíssimos, troco
GORDINI 64, mecânica ou facilito cem entrada a partir
1f.no/ _,„il!*„ D,,, R= -le Cr$ 3 000 c saldo ate 20
100%. FaCIMTO. KUa r>a-|mcseSi S Ccncil, Bonfim, 66-A
rão de Mesquita 562 -|-_™ 'J,;

Sr. Rubens.
IGÕRDINI lll, 67;'";ero

Fr«i Caneca, 305.
CÔNSUL 

^ZEPHIR "52rmu]tS~bo7ii-

to, rádio 100% de tudo, 1 580.
Rua 24 de Maio 325.
CITROEN 48 - Em bom estado,
vendo pela melhor oferta. Moti-

Sá, 14-A, vn: comprei carro novo. Ver ns
Rua Dionisio^_233 j-_Penha. _
CHEVROLET J958 

"Station" Wa-
gon", 6 cilindros, mecânico, 4
portas. Mecânica 100%. NCri

84. Tel-t 45-9165 e 25-3443.

AERO WILLYS 63/60 _ Tenho
dois. equipados c/ radio, tranca,
capas, garras. Vendo juntos ou
separados. Facilito. Rua do Bi:-
po. 47.
AERO WILLYS 

"1966 
- Côr" cima

madrugada, Todo revi
«1 500,00 do entrada, saldo a com
binar, até 15 meses. Aceitamos AERO WILLYS 64 — Excelente|bile 47, D..upliine 60 - e muitos
seu carro usado como cn*r?.dd. — (estado. Rídio transistor, capas, outroí, à vista desde 400 mil
Cassío Muntz Veículo.. — Av. tapetes, b. branca. Rua Gemes ou pruco mais. TrccanvK. Rua
Calogsus, 23 — [Castelo). 'Carneiro, 161 - Copacabana. JConde dt Bonfim, 40-A.

vista - R. Jardim Botânico, 223,
ap. 10_- ^1^46-1688.
DKW 1962 — Sedan, ótimo es-
tado — Unlco deno — Vendo ti-
nancio 15 meses -- Siqueira Cam-
Pcs,_23-A____ 36-3435.
DKV/ 62 — ótimo estado geral,
vendo, troco, facilito. Rua Cer-
queira Daltro, 82, Cascadura.
DKW 64 - Cam. Sinal 2000, ros-
to lonpo prazo, único deno. Av,

4 500. Rua Marquês de Pinedo, Mem de Sá, 14-A, iunto R. Pas-
22-4229.

ICO.IS AS
Facilitamos e aceitamos

trecas. Rua Francisco Otavianc
n.o 41 -¦ DELSUL - Revendedor
WÜlyi. Não compre sem nos cen-
sultar. Tel.t 27-8656.

KOMBI 59 a 64. Ccmpto 1 d«
particular p' u.o da firma. P»-
ramento à vista. Tel.: 48-9579 —
Sr. Ramos.
KOMBI 1966 - última série
10 000 km, vendo ou troco 1967

[- 42-8190 - 52-1188. Sr._Lcpes.
KOMBI — Compro, mo.ma pr*_Í-

GORDINI 64, 1093, com radio, sando do reparos. P.iyo h vista.
tenho 2 em otimo estado. R. Sou- T«l, 29-1738, d. oia, .'4-0468, i
za Earros, 15 — Engenho Novo.|no[fs
2 4C0 000 e 2 850 000. Ac.lto - — .; _ ' '

.ferta cu iroc»._ I KOMBI I oOO — Stan-
gordíni.j _ Bom estado, ven- uarcj, 0 km, pronta en-
do uryenta, CrS 2 2C0. _ Rual _ I
itapiru, i 209, Álvaro _ Rio Com-|trega, verde pérola — a
prido.
GORDINI 63, muito bonito, 100%
clc tudo à vista a combinar cu
c 1 400 

'de 
ent. R. 24 de Maio

325to de couro, ótimo estado, NCr$icÒiMPRO itu tarro s«m aborra-i DAUPHINE 1963, azul, estado].'
3 500,00 de entrada, saldo a ccm-lcê-lo. V«jo no horário d* iuajmaravilhoso, pneus novos, belaíGORDINI 6-1

- ,-,.. . - ,a binar. Aceitamos trocas.— Cassioj prtfarência • pano r">Í» «ni di*
sado NCr$iMun!: Veiculos. Av. Calógeras, 23'nheiro. T.l. 38-3891.

(Custeio). ÍCIIROÉN 48, 
" 

Jeep 57, Õldsmo-

Otimo estado,
forração, vendo, trcco, fac. Ruajequipado. Outro 6_ como novo.
Russel, 32-A — L. da Glória. JTtcco e facilito. Suburbana, 10033

Cascadura.DKW SEDAN 63 - Última série... .
todo equipado, meter 1966. e| GORDINI 64 _ Grafite, equipado,
5 CCO km, mec. e letaria 100.',.; rádio, naoa, tala carçta, ólimo cs-
Tratar Av. Rio Brance, 311, sala'tado, treco, farililo. R. 24 d.
205, Tel.t Í2-6725 - Marinaldo. iMaio J54 _ 48-0987.

visla ou a prazo. Ria-
chuelo 187 - 32-3458,
52-6835 e 32-4856.
.'OMfil 6ó, estado _ero km, uni-
co deno. Vendo a vista, facilit»
parte cu troco per Volks. Ru..
do MsIcsoJOT. Tel. 54-1316.

KOM8I 66 — Standard, pouco
uso, 6 mil km. Vendo ou trcco
por carro de passeio. Facilito por-
te. Rua rio Eispo, 47.
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Carros roubados
O Serviço dc Utilidade Pública da RADIO

JORNAL DO BRASIL relaciona, abaixo, os carros
roubados na Guanabara r que ainda não foram
recuperados pela Policia. Quaisquer informações
sobre o paradeiro deverão ser cindas pcln telefone
32-1519.

AERO WILLYS, ano 19G4. GB — 15-53-55. motor
B.4 014 340, vermelho. — 191)11. GB — 27-2545. mo-
1or B.U 055, anui. — 19G5, RJ — 10-15-05, motor
B.5 029 204, azul. — 19115. RJ 7-08-78, cinza.
1963. MG — 3-73-05, motor B.3 223 754. verde/
cinza. — l.OGi;, SP — 17-47-00. motor B.ti 044 230,
cinza. — 1905 — MG — 2-21-GS. motor 
5 030 449, azul. — lOtiti. GB — 25-85-07. motor B.
(j 047 130. cinza. — 1904 — GB — 21-18-82, motor
E.4 015 132, azul. — 19G0. SP'— 32-G5-18. gelo,
motor B.U 05G 435. — 1901, gelo, RJ 19-78-51. mo-
tor B-0G5 139. Inf. para o tel. 52-G040. — (15. 2.000,
RS — 52-5074, de Porto Alegro, cinza chumbo, mo-
tor E.4 02.1 995. Inf. para o tel. 37-8283. — OG.
OB — 2G-75-73, azul. Informações para o telefona
48-3500. (iti, GB — 20-00-20. vinho. Motor 
B.O 018 «72. Inf. para o tel. 29-7138. — 04, MG
— G4-00-80. cinza escuro, motor B4-014 483. In-
formações para o tel. 3083 Juiz, dc Fora.

CHEVROLET, ano 51, GB—13-6313, azul, motor
44 421. Inf. para o tel. 52-4485. — 51. GB—4-5343,
vercie. capota bege, inform. para. o tcl. 43-3000. —
43-9107. — 41. GB — 4-57-GG, motor 4-11-219, preto.
inf. para 28-1934. — 4G. GB — 11-0411. preto, mo-
tor 0 085 990T542A. estofo vermelho. Inf. para a
Rua Santa Clara; 2G, ap. 303. 54. MG — 32-48-52
(Caratingn), verde, capota preta. Informações para
45-S314.

PIYMOUTH 63 - Vendo pm es-
l.ulo nova, -i portas, mecânica,

.6 ci). pneus novos, carro pnra
(pessoa exigente. Ver hoje o dia
todo. Ru:i Teodoro da Silva n.o
419-A. Troco por carro de ma-
nor valor.
PEUGEOT" 1948, mod. 202,""ótimo
func, CrS 750 á visla. R. Pon-

jte-s Correia .19. _
PICK-UP VVIttYS 66 - 4?2, esta-
do zero km. Vendo ou troco
cifro passeio. R. Santo Amaro,
75. Tcl.: -12.0898 - Zer».
PIYMOUTH 58 ¦ Sedan, 4 por-
tas, mecânico, A cilindros, dire-
còo hidráulica, Ircío a ar, rádio,
o mais novo tta Guanabara. Faci-
lito c 3 000, salrlo cm 10 meses
cu trcco nor carro nacional, R.
Bolívar, 125-A. Tel.: 37-9588.

i PIYMOUTH - Taxi 5Í - Bom
estado. Vendo táxi e .1 placa se-

I pprndo — Av. Copacabana, 605,
oaragern.

PEUGEOT
bom cie

14 -- Vende-se.
tudo, pode trazer
Hua Humailá, 229,

Eslá

55 — Arul ac
rádio, completnmen-
Pequena enlrada o

ciamento -¦ Tel. ...
R. Bento Lisboa, 1 ló

DKW, ano 1905.
creme. 1903. gb
casta nho/gèlo.
rola. — 1905, GB

GE 25-07-29. motor S-078.075,
19-70-31, motor V. 037.395,

1902. GB — 18-21-17. vinho/pó-
40-57-52. amarelo. — 1900, GB— 16-29-70, motor VOO.55 380. azul. — 1904. GB-

21-74-28, motor V.046 871, cinza.

FORD, 49. taxi preto,
fel. 20-2480.

GB — 4-37-83. Inf. para o

GORDINI 63, GO — 51-41, azul noturno, molor
3-11120. Inf. para o tel. 47-7233.

.llv-60, GB — 14-16-81, j

KOMBI 00, RJ—87-148,

rena. Inf. para 40-1381.

creme. Inf. 34-9306.

ONIBÜS MERCEDES-BENZ, ano 1959, GB —
8-04-99, motor O.M.32J 919 AO.500 625. verde/ver-
melho.

RURAL 1VII.1.VS 64, GB—22-12-18, cinza o bran-
ca, motor B4-204 915. — Informações Dará o tolo-
fone 29-0994. — Oti, gelo. GB—85-6092. Inf. para o
telefono 45-2197. — 61. GB — 15-5001, azul, motor
B.1.067,766. Informações para o tcl. 43-7057.

VOLKSWAGEN, ano 66, GB — 27-72-99. azulatlântico, motor B.416 724. Inf. para a Rua Mari/.
c Barros, 1 025. — 64. einza-prata. chapa 2 600 deSao Lins cio Maranhão. Inf. para 45-6600. — 66,SP — 32-63-60, pérola, motor B.403 922. Inf parao tel. 34-3198. - 63. MG—14-0-43. azul claro. Inf.
para a Rua Marechal Hermes, 2.38, cm Belo Hori-
ZOllte. — 63, DP—2-4903. azul. Informações para olei. 36-3650. — 64. GB—12-24-43, motor B.2192 00,cór cie vinho. Informações para n3-0944. — 65
-n^T,1;"4"-4' nzul tet0 •solar- Illf- Para o telefono'58-9116. — o3. GB—24-50-65
para 49-0070.

I -106.

PIYMOUTH
equipado c

'te revitado
louco finai1
25.8651 -
-¦ Catele.
PIYMOUTH 52 - Còupô, ót. est.
lôdfl nova, base 1 7C0 mil. Tro-
co m/ valor. Rua Taborari, 845-E
- B. Pina.
PICK-UP Ford F-100, anõ"~!964?
ultima série, torta 100%. Ver e
tratar depósito Cimento Barroso,
Ctilíicào de Mâcjno, com Srs. Af-
fonso ou Álvaro,
PGUGEiOT ano 52 vendo em per-
Feito eslado. Rua do Amparo, n.°
387 apto. 303. Cascadura.
PICK-UP Chevrolet Brasil 59 a to-]
da prova estado de nova, vendo
ou Iroco por carro de passeio,
Facilito. Av. Suburbano, 6 913.
PICK-UP WILLYS" 1966 - Esl. dc
OK, com cepota de lona, 9 m km
rodados, azul, vendo, Iroco, fac.
R. Russel. 32-A - t. da Glória,

i PICK-UP FORO 
"F-100 

- Ver e
tratar. Rua Voluntário: da Pa-
tria, 257 - 1 800. _

I PICK-UP 64, 
"4>;4? 

muito' nova,
vendo a visla ou troco. Estudo
financiamento. Rua do Matoso
202. lei. 54-1316.
RURAL 62 - Linda, rádio, tran-

;ca, pnpus novo*, pintura nova,

[mecânica original 100^0 — Acaito
¦m. oftrla. Base 2 850 mil - Rua
Si Ferreira, 228, ap. 705, até 3

.horas,

; RURAL 4x2' 1964 descarbonizadã
i único dono. pneur, bateria to-

dn nova. com tranca, pisca-plsca.
somente ã vista. Vendo — tei.
56-0420.
RURAL — Compro sem aborrocè-
lo. Vejo no horário de sua pr«-
ferèncid • pago hoje em dinhei-1

lio. - Tel. 38.3891.
RURAL" 1964 - 4 x Í, verde ei
pérola, capas de courvim, vendo
à visia NCrS 4 000,00 (quatro
mil cruzeiros novos), ver e tratar
a Ruo General Pedra, 183 - Pro-

j ca On/e de Junho.
I RURAL — Compro — Moima pra-
cisando de reparo;. Pátio •'« viita. '

Ttl. 29-1738, da dia, 34.0468, i,
j noite.

I RURAL ?/ILLYS61 ¦ JIÍ, ultima
j série ótimo estado çtera!, 5 pneu:
inovos e radio. Rua Torres Ho-1

n 1135, ap. 101.

Espetacular, rádio,; VOLKSWAGEN 196.:
dc courvin, volan- vinlr

© VEÍCULOS • ESPORTES E EMBARCAÇÕES

1AXI
Cap. Tra
Mitre, 399,

ÍPONTO DE PARTIDA PARA UM BOM NEGOCIO
4.000
3.000
3.000
3.000
2.000
2.500
2.200
2.000
I .800
2.500
2.000
I . 500
1 . SCO
I .800

I .500

66 - ITAMARATY. eslado tle nôvo
66 - VOLKSWAGEN, eslado de nôvo 

"

66 -- BELCAR, eslado de nôvo .
65 - AERO WILLYS, excepcional .
65 - GORDINI, olimo eslado ..
64 -- AERO WILLYS, ólimo eslado . . .'
64 -• SIMCA JANGADA, excepcional
64 - VEMAGUET, impecável .
64 - GORDINI, com radio .
64 - VOLKSWAGEN, excepcional
63 - AERO WIUYS, ólimo estado
63 - SIMCA, ólimo estado 
62 KOMBI, olimo eslado
62 AERO WIUYS
61 SIMCA CHAMBORD .'

PAGUE O RESTANTE A
LONGO PRAZO

Aceitamos seu carro usado como
parte do pagamento.

Rua Sáo Francisco Xavier, 189
Tels.: 48-0616 e 34-8338.
Av. Princesa Isabel, 481

-Tel. 57-0113. (p

Motor
vii, lataria perfeita.
meses. Barata Rióe

TAXI VOIKSWAGEN 64 . 66 -I VOLKS 66'ir^Av.s^rE,s-isr«s t^r^r^^^t ^zxz%^zx- C—<">¦ ; 16000. Av. Nova 1^2.1+.» 
' 
n£X vío"? RuTsarYo 

'de 
^" 

"" ""^'' ™'- "H"3'
Vende-se Ford 51, taxijr_ Bonsucesso. jMesquiia 129 ' VOLKSWAGEN 1959, bom estado

Lm*. ÍMO,om^lTT^N^ ™, °<„• «s™ & *::zz^sLtz
"i «.a, iiiuo, da-, ! iocias as garaniios de fabrica baleie, ale 151VOLKSWAGEN 196/ - Vendo iVena0 ou "=" nier?rr vaior -jVOIK5WAGEN 62, c. rádio, me-
eiro,_U7. |lroco e facilito. Rua Haddock!Bar5° d= Mesquita 129. ?ln'™ lc0'" "tado de nôvo.

TAXI e placo. Vendo, loco""^! Lâl'° "• 382. Tel. 34-2458 |VENDÈ-SE um carro de oraco 
C' • ' SCÍ; "ldo a,é M lrZ

mula, lenho desp. oficial dou VÓLTw7Ã?.i:i,i~i"-> :Z,— marca DKW VFliAr ... *¦?.-'!ses' """¦ R- 2J <lc Maio, 19?

Z^Z^Z'- M't^,T^ 
SP^SM ;r|vPOL WA~G N 6 

-'^ ÍVOUSWAGCN 60, e, , cado
l^U ^"«^^"Z 

W- MeSqU>e°eSadof otil 
".., 

^"N_i fé Tm ^Z p' 12'd 
=^°

s«í %S^àI>zWF™<^ rt,à^* }£'-z^j-i£.2'éz^- 
"^* *

^r^^!,^_r&^ S6 j 
VOLKSWAGEN ^6; tlndo, 

^Sa?!¦'«.«»"¦"«-. «13-B. IVOLKSWAG.N ,, r*. .-...Idineiro à .vista .A la X. ^° cf 3"«iS5." X^í 
'«

d í. ía L 70°- T,'"'lr ses. Troco. R. 24 t|. Molo 19na Rua Monsenhor Castelo Bron- 
(fundos. São Fco. Xavier. Te e¦ -- -. ...esquito.l™' * .r Jordim _Am.-r,ca. 'fone 28-7512

ri;„„,,Pr„ _ -i.VOLKS 6?> - 
Ç' 

«p> de" v„l-;VOLKS?"66? 
"

VOLKSVvtAGEN 6o, único do-!krcm' "lh"5 tlc acrílio, meio uso, eciuipno, equipado, em belíssimo esla. £C|U'Pac,° ~ Rlin Leopoldina Ré- 
'. 

c' 2 JCOoo c!e conservação. Facilito par-i90' Ali ~ Olaria.
VOLKSWAGEN «2 - Equipado,"
pneus noves 3 500 a visla. Ur-lmecõnica
Ciente. Ruo Conde de Agrolongo, ta, iroco

TAXIS - Ano 59 .
— Compra-ae. Tratü
diàrianíenle pelo Te
TAXI — Com'iro carre

ól

¦UTOMdVEIS!
i| SEDAN KOMBI

11
§i 

»u»rcu« DEOÜVEKH.t-tl

ros ou placas o tá
ta. R. 24 de Mait
48.0987.
TAXI Volks

anca, rádio,

so Volksjos edres a faturar, entreqo em-
Sr. Cunhai Placado em seu nome. Treco c

52-9316. 
[«cililo. 

Rua BarJo de Ale

Íi. Papo a vi:
254 Telefono

^eróe

64
pneu

RuaEquipado, '"¦ Kua B'lr"= de Mesquita 1/4
... novos, nãoiVOLKSWAGEN 61, rádiorodou na praça, troco, facilito? mec. geralli- 24 da Maio 254 - 43-0987. 3 150. Fácil

TAXI Chevrolet 52 vendo d.«I'o
Ferreira Leite, 614. Abolição ...

oferta. Tel. 49-3197. Nego- VOLKS 62 Mor'

ama;*., pouco
HO, lrcco e lac.

13 rn. R. 24
482701.

Âíuga-se
Vcfkswacien

eoo-
.iu o VMil .
TAXI Ford 51 ótimo eslado pron-to para trabalhar. Vendo ou Iro-
co a vista. Av. Suburbana 10 087 I
Puslo.
TÁXI Gordini Í9ó4, pcrmulndo,
equipado, estado de nSvo, pmeorodado, pequena entrada, saldo

do,

Maio 316
5jVOLKS. 6-1, cerâmica, supereqÜ

a trualquer prova, à v
2 250

tranca,
Iransf. 62. vendo , , ,,¦> c| 1600. saldo aí' "2 aP*- ^K- Penha. ¦ 18 m. R 24
Alonso Pena 66-B. VOLKSWAGEN 1964 - Vende-se ¦ Tel. .18-2701.

jo mais novo do Rio, lodo equi- VOLKS. 62 excelente
63. ianela abrin- pado "'," s P"=U! novos, radio, I a qualquer' prova 

' 
ásaído em lev. 63, tala lar- cap0! "'"¦ Tratar com Sanlos - e fac V 1800 enlna, cromada, rádio 5 faixas. -!""'1 loura cl" Araújo, 156 - Es- R. 24 de Maio 316'Fmanco. enlr. 2 000, presl. 260. \<™° 

~ Tel. _32-3550. : VOLKS>"ÁGEM 66 r--Araújo t„na 47. VOLKS 66 
~G7e^r=r 

,3 ÕÕ0, celenie elPaclo Cr$ 
'¦

VOLKSWAGEN 1966 - pérola"! superequipado. Único dono, bn-fone 47-4131 
' " "

3.'1 serie, 13 000 km originais, I "»°* Ru" Bolisse, n.o 234 M. Her -:VÒLKSWAP 
tÍTÃC-i-;superequipado, estado de /ero!me!- l,.w, u i3'.3.

SEDAN

Diner's R
Piado Júnic
57-8705 - :

E KOMBI 66

J.iullur e Inicia, _
<, 335-C. 57-7034 .
6-2123.

de t/\,i*c, 316. -

esl., equit
visia. tree

importadora
Tiiuca

de acordo com suas
1964 Vermelho,

67 - VOLKSWAGEN, 46 HP, 0 km.
óo — VOLKSWAGEN, excepcionalmente
65 -- VOLKSWAGEN, várias cores
65 ¦ KOMBI, nova, com 10.000 km.
65 • AERO WILLYS, 2 cores, couro
65 - AERO WILLYS, equip., novo, 4
64 - VEMAGUETTE, 1001 olimo esl,
64 -- VOLKSWAGEN, diversas cores
64 ¦ ¦ GORDINI, ótimo eslado
63 -- VOLKSWAGEN, vários cores
63 - RURAL WILLYS, 4x2, nova
62 -- VOLKSWAGFN, diversas cores
ól - VOLKSWAGEN, sincronizado
60 - VOLKSWAGEN

Vendemos com
aceitamos troca.

V.
grande facilidade de pagamer

ca.

Rua Conde Bonfim. 190 - 204. Tet. 28-1610.

,,  posses. Rua vinho, 3.o série, pouco rodado'I«">doMani o Barros, 126, iunto PracaUuperequipado
da Bandeira. ' j Tel.: 48-8875.

Todos equipr.dr;. Excelente Vendo. Ti
de

Con

Meiquita, VENDO

48-2701. I Kormann-Gliin 66 - Aero 65
= s etc, ex-JDaupliine à3, Interligou 63'800. relê- Aero 63, Volks 61, Volks 60'

r-7ír^M?rí 
o;cl5mobil° 6a Ch^roiet Z

¦¦¦¦>: equipa:Kl''ovrole1 53' p°»>'<^ 50. R.
Pouco rodado. 'Conde cie Bonfim, 426.

5*-'556 ou 37-.I425.
Fíjiore 6*1,

Rua Barão
conservadissimo? J7d-A.

TAXI MW 1966 - .n.pocav0,,:VOLKSWAGEN-7,65?^^,lãn";;m?Lpr3c^d^^^^^ -
p.rmuado, equipado, „.„,„ pa. l,co 20000 km, superequipado, 3" * dinheiro - Tel. 29.I738 J. ^!,™ 

A?,Err,6'' uil'l™ ¦
ra trabalhar. Tax, Capolinlia. ni. eslado excepcional Conservação >"»¦ 34-0468, à non.. T~r 1't, f'"0 

"7' ' 8Q
vo, cromado. Aceito troca nor car-|Tel.: 46-8875. i,,«, „,-,,,."».-, ." ¦ ! , 0l Suburbana, 10 033

uma joio ..
5 9C3. Ru;

'. 5/404.
Locadora Júnior

aiiiíia
ro rJarticular. Dou volta na hora.lVOLKSWAGEN 65Financio a longo praio s fiador. balida

Prâca^-B^iT' ,26' '"""fer* ^' "' '"'Íh'
TAXI Volks. 1966-1965, permula-: ;'.!t^ r-°_7&*
do há dias, impecável estadoJ-Jl, ,>-,,,, 

~ ~~
Sempre d. particular. Aceito lro-! volKSWAGEN 65 - Superequip
ca por carro particular como en-imí!can.lfa ^Q°-> lutaria

VOLKSWAGEN 65 Vende Cãdi I I
Ul tii ; Volks

lataria sem 123 COO km. Único dono - Gal. I VOLKS 64" _ ,¦¦maquina e mecânica 100°;,,IRibeiro da Costa, 2 - Leme, com cc? rodado ú, ,', I 
'''""¦ 

P°?"'¦"• farol de milha, ca- o ooneiro j. nA„„0,', 
u',co do"í' «lado radio,

Alexandre Maíken-1 vnl ^,Z'M~ u....^ -Io.^aÍV?" _°l} Z\^ d,VOLKSWAGEN 54 Vendo

sem1
126,

trada, saldo a longo prazo
fiador. Rua Mariz s Barros,
iunto Praça da Bandeira.
TAXI CHEVROLET 1952"
estado. Pronto para trabalha
Facilito pagto. Haddock Lôb>
— Tayeira.
TAXI CHEVROIET 47 - Pintura,
forração, pneus novos, máquina
100°o — 2 milhões, 650 mil cru-
zeiros velhos - Av. Suburbana,
4175 - Tel. 29-4027.
TAXI

ei. Ve pa
npeca-

crer, 2 500 de
onl., saldo 18 meses. Av. Atlan.

1536-A Tel. 36-1323.

Olimo iyOLKSWAGEN 
"65 "

meie1;
- Tel.

Volkswagen 6-1
impecável.

2 200 de entr., saldo 
'|i ""'"'

66 7 Av- Alianlica, 1536-A
30-1323.
VOLKSWAGEN 62 -
tranca, carro 100';;.
enlr., saldo 18 meses — A\
Atlântica, 1536-A
VENDE-SE
motivo

Ar
46-3000

11 a r a t y, Karmann-Ghia,
Kombi, equipados com

com ou sem motorista.
Passagem, 98. Tels.: —

46-3136, filiado
allur, Inlerlar.

ao

0,"ll'.-I.; o (;h; ,,-.,, j8-59 60;
!o:!a nro-

R. Jcao

Frcit 50

aü turquesa. Ini.

KARMAN CHIA, 
'"co?

licular pj meu ueo
38-3816. Sr. Michel.

ipro de par-
¦ago à vista.

KARMAN GO TA 63
Sporl. Vendo, Iroco. R.
Barala Ribeiro 254. Sr.jkomb!
Cl: 'jeslado

RURAL, iuvo, ano de 1965 - Su-
psrequipada. Estado excepcionai,
um só dono. Vendo c/ 2 800 à
visla c 15 prestarões de 279 —
DíLSUL - Revendedor Willvs -
Rua Francisco Olaviano, 41 -
íel.: 27-8656.
RURAL 59 Vende-se em ólimo
estado -- Tratar Parque do Fia-
menrjo — Estação do Trenzinho,

|Sr. Cunha.

! RURAL 
"1966,""964? 

9i0.~T!Ính"o~"4?
! luxo, div. core'., todas equipa-

KO?V,BI ou carro econômico, .nes-|í|as' fx2i„ve/,do' 
lroc°'. ,i,c- .- R-

mo caminhãozinho próprio para] 
"el 32"A."_t-- "*. Glória.

campo, compro, Tel. 42-6826. RURAL 63, 4x2, .' tranca, estado
KOMBI 61 - Ultima série, óti'- de- 

T'1' 
l""st' c' ' 300' SMo

mo estado i visla. 3 mil Rua'?'1-' -° «!•?»«• T'°co, R 24 cie

MATRIZ |m
R. do Riochuelo, 132 - E3K«

Fundos tel. 22-2183

Pfoia do Flamengo, 300-A

tcl. 4S-0584
(Copcicobanc)1
R. Bnrato Ribeiro, 103 A

tcl. 36-1003

R. Mcim; e Barro1. 7-18
tel. 34-7479

(Aeroporto)
Aeroporto S Dumont

tel. 22-3002

»«®M
um Volks, Simca
ou Kombi
parn passeio.
ou negócios.

¦Í7

¦Vf
LOCADORA 0E
AUTOMÓVEIS
"STAR" LTOA.
INFORMAÇÕES;

tol. 22-2979

G.
transi. 65, bem equipado, finan-lliflj1! 94, ap. 301 Leblc

C° 
P'"Z,' 

1'ZnT 
H0m'!,"' l50-hf.OLKS *5 ~ Tod^iui"pado?-rT.!Di

t. - tcl. 48-/770. dio, capas elc. 5 0G0 da- 8 i<
VOLKSWAGEN 61, 2.« serie, es- '2 nor'5- Kn.t da Alfândega, 8 VEÍCULO1; DF ftonilado coral novo. Vendo Rua Ura?9-", ""ciar. Te!.: 43-2390 Au?* 

b CARGA
nos, 1 180. !JU3lo.
VEMAGUET 1965- 50' 000 km I VOLKS 65 - Rádio, capas cie na".|62 e 64 todos reviíad,
rodados -• Rádio Lubrimat. PrecoM" c!c- Trcco por outro 66 ou,va. Vendo, Iroco e f„c4 500 000 á visla _ Telefone | °Z* v°Uo diferença à visla. Tel.rIRomari?, 119, Rrmoi 

'.

(27-9992. 43-2390 
das 8 às I? h. AuoustoJne 30-9684.

C/Tidiõ"! VOLKSWAGEN 63 - Su^êrnqiT- VOLKSWAGEN - financiados -'CAMINHÃO CPEl 1057
2 000 dei!1'11!0- execiente eslado - Cr$ 6?' otlu'P=dos, toros: verdejda prova, R;,a p,-,,,],,

4 200 000, cem Sr. Silas - Pra- ; 
,* 

verm»lhe. "61 - còr pi- - Santana.
Tel. 36.1323.lgi._Gen. Tiburcio, 83. ['0,í: Kombi 1966 aiul.paslel. A ¦CM.\imõÜ~Chnii\7{- "~'n"'k,'

, um. "'"> Fusca," porl VOLKSWAGEN 
"o;? 

66, 65 « M? 58' S.l.mb» 86 -""páilTÕÜ' Fí.,,'Hm ^""^ LP-321-ál le' Tord
Supere- ™"Y° 

,p viaçiem. Tralar Rua Temos, varias cores, equipados c/ soca. 1-600-61 -Basculante - Iode,
Vendo fi- ™.,al- 4-> ~ Tel. 26-6721 - Bo.Mio, tranca, capas calha elc. - voirauri» l* „- \i°mo n°'m* V-ido e facilito -

Rua Siq. Campos,' li,foO°- |T:cco e facililo. Rua Haddock V°LKSWAGEN 65 - Vmlto, equi. Run Uranos, 1180 - PòsioÉ.^
37-2141. : VENDO" òk?mo-bile"-"£3-~T7rLd,b' 533' i 

Trecô' facilite TmTm •^"^ CAWIMHÕES-Che?ro!e, 
' 

60 62"?" ."TAXI Chevrolet 46 - 1?„ ótlSÍ «^«B - R. Padre lldefomó VENDE-SE Interlagos 63? barato, i 2^4 L 48.0,87 A"° 
"'•><">» Prova, vendo roto t?c,.estado. Tel.t 46-1256, Ciro. [Penelba, 90 - Méier - Sr AM3 cc0 °°0 - Rua Benedito Hi-'"  : Hlo. Rua Cândido

ÍTAUNUS 54, 12 M., 4 cilind., c.'í''rüdo' \P°!JÍ0.! " " Telefone 43-9586. (VOLKSWAGEN 67 - O'2" 
"" P:'"'ca Sizi

iradio, pneus b. branca, espeta- VOLKSWAGEN -CONSÓRCIO -X', V°LKS OU GORDINI - Compio: ^ , ,. ., . I CAMINHÃO GMCl9jo~TrVenti_:
çular estado, suieito a ex.,me. jCARRO - troco, CrS 4.100 pa- um • v,sla l>"' meu uso. Do'Km' C01 peiOla. Ver Av.'se um baraio preci'«r,do 7*Zfac. - Tel. 272521, Manuel. (nos. União Revendedores WV, ! <"": ' !""• Pa<l° «"' dinheiro Atlântica 19?A-A jreparos. Ver é tratar" na RuaPe.
TAXI Volk.. 63, Capelinha, Ta" \B"ÍP0 _'. 

80 sn,r«l"«, 64 vei-j".^" ~ Rosolvo ,'"Pido' l,L:',,„,„, '- °U M' queira, 
15 - Bonsucosso.

dio, olimo eslado. Vendo à vis- culos- P,ü'<- Assembléia 20 der!48'1967- .VOIKSWAGEN 60 a 66, compro, CAMINHÃO 
'""Mercedes""" 

B.'; 
'"¦

ta barato. Preco CrS 5 500. Rua ;"rr<;nle3- Acell° Gordini ou WV VOLKS. 59, bom eslado, eqüina- •m bom cs,'ldo' l"*!» > vista, Ano 58 - t/*,m7
ISanlana, 77, borracheiro. jdilerenca a combinar. De manhã I do, melhor oferta. Tel. 45-5799.|wou em sua '«sidência. 48-0987. |Rua Frei Caneca

nanciado
244 - Tel.:

[diferença
Largo do Machado.

Brnicio

- Ver

noite - Tol. 56-0309 - De 
's*! VOLKS

1^"' I Troco e
Ta uni

64
fácil

~yy | VOLKSWAGEN 59
OO — ido, c| I 500 mil de

s&K, Z!^0'" rl^l^ddock Lobo, 379-B
a combinar. Tel. 43-6316 - Dona VOLKSWAGEN
«""des. |mo. Unico ci.

I00'ro de lu-
entrada, Av.

Cascadura.

399,

1965 rr-"r-'-r- phtne. FácilN3vi'"'bana, 
9 942

244Sici. Campos
luxo" 1961
ii?r,wilho:o.

rociem. Ruü Pereira
79. Tiiuca.

serie,
3 mil. R

Tel. 37-214
ua

KOMBI 62 - Vendemoa ümalrn, -
bom eslado. Tralar 23-0818 ou KOMBI - Luxo,
43-70.19 - Base NCrS 3 300,00 àlc="> rádio 3 i
v.sla.

o 3
na

5iqut.ii,

Maio. 19, lundos. Tel. 287512.
Sco Fco. Xavier.

4~ x" 2?"" c7s" 
"2 "ooõ~~

mecânica tinindo -
LCtuí^ido. — Saldo «lé 15 meie;.
Brral.i Ribeiro, 147.

'^|RURAL6.

KOMBI 63 
"

canica, 2 mi
cie 200 mil.
Vier, SóO.
KOMBI 61 -
do, Uf;;inlc,
cio. Álvaro."kombi

VO.

lha 218. Tel

(TrM,!r Alberto. Av
i Bonsucíno.

| KARMANN-GHIA 6
Okisa

Lux
bom

Vendf.-se t
! trat/ir Run

'RURAL WILLYS 61 Re' 
J; Unico dono. Pi. 2 460 mil

,r' Guilherme Maxwell, 445

Rub
1 300

ico dono,
rayban,

transistori..ida,:';LJRAL', capa de \/u\..lin.vtzio
¦\-B -

'i suce:.:o Urgente
1961 - Vendo,

San

Av
Bon-

|400. Te!.: 46-5476.

! KOMBI 63

Xaavier,; toda

uperequipada, „.,,
farol milhf.íSUR/,lL "

Piín'1 273 w!es*ao°- Vt""

t-i.rr.i--''~ ' '¦¦¦'¦-¦ ¦ '"¦ tana, 21«t
rurgao, oimid n\e

hòs> entrada e 1:
R. S. Francisco Xa.,:0r especi

HP, I4S k
, sínc., ven- ,oca Fita, vidro
preco, finan- He 6Co, ignição, íransÍstorizada,(IÍUKAL íy6f — Vendo, troco

lapiru, 1 209.iconligiros especial, capa de Vul-i'in;l"ciO- •'*¦''¦ Suburbana, 9 99
saida 61? Stand. pa"rt?~4r?0"'- 

volanle fórmula 1, cinlo!A-B -Cascadura._
portas, único dono, toda equipa- ,-Ie9u,ransú' 

Wm'<"'- alemãs, RURAL 64 - 2x4, k vista 2"000.
da, laiaria, pint.. pneus ludo nô. , .n,"a?' ,r'?"«!» « italiana, laro-ISaldo 15x300 mil - 57-2539,'" 

2«0B-è-visTaáq-Rn°Dar' 72 P 
^Z^.oTí l'!oõ OíSoífURA~« 

"- 
Sinal 

"l 
800," reslS

K. Dr. Padi. 
?e„t0 üsb0J| 77A _ £m.n^_;^'.lo prazo, radio toca-disco.

Kõssirsrsiisrãrãrirírr ^««Ã^Hi5n«- 
--¦- Av- Mo,n -de-s*> ,4-A- *"" R

•1 portes, único dono, equipada'! cm?rf« 
IU'PÍ"' 

Z"-'" 
" l

lalana, pint., pneus tudo nâvo. >¦-- -*•¦ ~ S"° F"nC1^1
ri. b. Máq. nova, preciso de di-nheiro, 3 320 à visla. R Dr Pa
dilha, 218. Tel. 294997. ,«„,.--;
KOMBI 60 - Muito bonita, tüdõ '»• 3.680
100%, entr. 1400 ou à vi-la a!"= 46-047:
combinar. R. 24 cie Maio 325
KOMBI 62. Luxo. 

"

•; virl., ., combinar ou ci Y"a00lv«r Av- Osvaldo Crur 95
BB___l*_____iJ___ M"in 325. |45-6063. Aloisio ou Joele.

\í°JfS' 6Í _ íux°* equipadT?: MERCURY 1946 vendo parlicula:S 000 quiloniclrcs rodados, verde com 6S0 dt' enlrada. Resto' cin.-s. 
ÇrS 7 OCO 000 a visla. «mbinar. Rua Pereira de SKua rio Matoso, 246, Dr. Hiltan.lg»«lr°. 79- Tiiuca.

KOMBI de luxo 62," em per"fe"ito MORRIS MINÕR"~52?
estaco, vende-se pela melhor|!?u» iou-!' Fr'inco 356.oferh,. Tel. 48-4154 - Sr. Ama- f,\0RRIS OXFORD 1949 ^-""Apena-
t-flnnx.1 30(1 ""' ''» entrada i 11 nrestKARMAN GHIA 64 - ülíj^ d. 100 mil. Av. Suburbanaserie equipado, ótimo estado -! 10 002, 3.» andar, sala 305 -!„, À .,:»»» (Vendo ou iroco por Volkswagen' Cascadura. i9a- A VIST& OU financia-'•'r "a Av. Copacobana. .lonlMORRIS OXFORD 52 -"1'sTad

geral de novo, pneus, lorracSo,'ci;.r • TlirÃn"'iox.
etc. CrS I8CO0C0. Roól ¦ ° "ó4

1

_J3elacap

61 :'.-,. se
neus novos,

- Vende-se
stado de n.
nil. Urgen)

KOMBI 1967

Telel

edans 1965 
"ur

le

man
1963 _-|Passeio. 22-4229

RURAL 62-3 - Mecânica
prove, urg. 1.° andar, 2 620,
prec. retoque pintura. -- Afonso
Pena 66-A ¦- 26-65J0.
RURAL 1962, equipado??)!!?»??-IT-
tr.de. Vendo, troco e facilito, —
Rua Haddock" Lobo n. 382. —
Tcl. 34-2458.
RAMBLER 

"57 
- Vindo' em olimo

estado, toda original de fábrica,
ar condicionado, radio, pneus no-
vos, bancos fazem cama, meca-
nica 100%, apenas 2 000 000 de
enlr. presl. de 250 000. Troco.
Rua Teodoro* da Silva, 419-A.

QUALIDADE ALIADA À GARANTIA
1967 - VOLKSWAGEN, 46 HP.
1967 - D.K.W. ilELCAR. còr verdo-mar.
1965 - KARMANN-GHIA, cor vermelha.
1965 - IMPALA, SS", V-8, Hidra., c/ ar condic onarío
]o6S .. VEM ACUEI, molor novo.
1965 - VOLKSWAGEN, Grená e oulrn prata
1965 - SIMCA CHAMBORD, cór azul.
1965 - VOLKSWAGEN, Telo Solar, Vermelho.
1964 - VOLKSWAGEN, Excepcional eslado.
1964 _ VEMAGUET, 1001, excepcional.
1963 - DAUPHINE. Cór Aiul-Claro, c/ radio.
1963 -- AERO WILLYS, 2 600.
1961 ¦ VOLKSWAGEN, Equipado.

COMPRAMOS, TROCAMOS, FINANCIAMOS
Rua General Polidoro, 81.

Telefones: 4Ó-3586 - 46-0831.
Av. Atlântica, 1 536 — Telefone: 3ó- 32?

53- Sr. Augusto.
TAXI Gordini II, oli
vendo, Iroco, facilito

de Sa, n.°Me

TAXI KAIZER 1951 luxo, comi
taxi Capelinha, pronto p.ira tra-
balhar. Base 1600. Tel. 30-6666.
TAXI Aero Willys 64 

"c 
65 

"equi-

pados. Rua Carolina Machado n.n
560 _c^ 2. Tei. 90-1377.

IAX12 
G£rd'3Ío65-~REnCondè^níV0^ «'. 

«i i5 
C0° 0C0' Sr' Lucian0 -"felelo? í VOLKSWAGEN 61, -.--..:-;

Belmonte "11 
an ''06 "" I63' á'' ° 65' locio5 ,0u°'> de mi- n- 27'ó764é i.cronizada, mecânica nova.

TAXI VOlKS 62 
' 

V.„J. ¦"¦"'"'' 
' i;"a-ri3' Psrí=»° estado; VENDO CARRO" MG" 

"-" 
Quatro í.'3'. ^r''0, 

"cf\ G?rdin

Rua l.aoiru 233 Ztl , -* " co""™^- Pequena entrada luçares. Preço d. ocasião. T.l. ¦I"° !',lcb' ¦Av'>burbana,
oJp.r.ia io 

° S',d° * lonç,° <"*-°- Aut,-. 29-065(1. VOLKSWAGEN 65 olimo"
• *' rraio. R. Conde de Bonfim 645- vm i'ç\;/&rc\f \t . -' Qoral vondo troco,

TAX. Vo.l.w.9.„ 62 vende-se B -Tels. 38-1,35 e 38-229^ ^^^965. iSg ^5° Çerqneira D.,„ro 82
¦>¦ •¦ Rua Gago Coutinho:VOLKSWAGEN 60, 61, 62, 63, « <-U'lo prazo. Tratar na Av. Mi- VOLKSWAGEN 66

64 e 65 — Lindos carros, entra- I nistro Edgar Romero 239, tjr.le- P^uco rodado, vende, troco
o eslado, oi" desde CrS 1 500 e o saldo!'1-' J loi'1 216 - Madureira Suburbana 10 087. Polo.
»"' "50- T" 

'?', 
I5' ,20'25 

' 30 meses.: VOLKSWAGEN 56 62 ¦"" Vendo VOLKSWAGEN 65, cor pérola
• ¦"?:..'- tíeV 42638 °!°' 

''A -;u"'c"!" "«lhor olerla à vista? «pas nana príla, 28 000 l:„, re.lCAMINHÃO Ch-v"rolet 1964 irr
TAXI DKW ,964 - Otlmo .sl, > ^"^ f' , - _ Tel.r_30.8407. dados, ótimo estado Pjrll;.l.r. peca vel, novo e irordÍ959
do de conserva-ão. Pronto para , j 

6't smcr°mz«do, olimo VW SEDAN 1960 - Vendo d» . 
"i""50 pDr 9'? 5 0ll°-00 ° v,s- muilo bon. Rua Dr. Niemeier

trabalhar hoje mesmo. Capelinha !t'1do' 
r,1c"0' ",,""' "^* Ven- um unico dono. Oferta, base' 

' T'a,cr n""nlc"- Tel. 38.S292.l412, c 13. Estação do Eng. Der.'
Vendo com 3 000 mil de entra- m l V'8en„,e' m=lbor oferta. Pci..NCrS 2 700. Tratar 27-7529 à VEMAGUET Vendo

rida
pelo 401, com Sr. R0q ..

< . .,..., r. o.-. 
' CAMINHÃO" CHEVROLET, ano 54.— Rua -f,^V.Í?Ín.Í!_» _*^2_r:_Çaseadur». enxuto, vende-se, facilita Pi-oVOLKSWAGEN 60, nó,o de tudo", da Cru.T Vermelha, com o Can"

|MC5ilo troca Gordini ou Dau-jdido.
saldo. Av. Subur. CHEVROLET

CrS i ???":...'' 
'"•7. ~ Cfiscadu.a. \eMd

¦ Uma
i. Faci-

9 942.
estado

Prado Júnior, 290-A

troca-:
nn Toi

[Malvino Reis, 38.A. Tcl. 38-505:

j VOIKSWAGEN 1966? 1965,
3.; noite.

1961, Iodos
troco e fac

577-A. Tel.

serie, div,
R. C. de

58-3822.

I962JVENDE.SE Kombi particular, ano'V<
írsas;60, ult. série, 100"

1963

le!.: 34-6267.
CAMINHÃO'Che'vrólèr"ó3""iòdò'no-
vinho, vendo cu tr.-^co por Voiks
de 64 para cima. Posto Esso. R.
Anlonio José Bilencourl, Nilono.

:iulo. Rua! li: .
_Cascadura.iCAM|,N,HÃ0Z|NH0 0PEr |95i _

uperequipado,] Rodas duplas pneus novo- óti.
Av.lmo estado geral. Base CrS 2 200.

|Rua Anlunes Maciel, 47 - São
Cristcváo.

! Iro.

série, 100=; em tudo
'Ver na Ruí Alzira Brandão, 9
Martins.

52 -

193

impecável.

Ultima
stado —
kswagen

Copacabana, 300- 57-1614,garaamta

SIMCA CHAMBORD Emi-
sul 19ó7 — Temos várias

„;;córes para pronta entre-
ou

:de. Tel. 48-4787.

vermelho B°"i Pastor, 508 - Tiiuca completamente 'nova, 
supere

do só à visla 6 500 Tra. 'MOBtVnYtftbri .',' , —: gulpada, 4 650 COO à visla. - São
8277 - pau|0 Carvalha, \j . I 

0XF°RD - V.nda-s. bom Francisco Xavier, 400. - Tei-
,-Fj ™-, 

t-1r>,»'hO,_|de_judo - Rua P.dro Alves, 75.148-5476.

-- -- .,.:..¦,-¦ -¦¦¦ .... -..-- ,.,„¦.,„¦.:,. ,:,,„¦ U,,lcO do-
quipado c| 30 000 V.m¦ ¦ vendi
for 43-

b^fbom^retf^d%Í5l^?3;URy 5' Z""° "" ^."'SIMCA .965 -15 mil Km?;
mecânica, 6 cilindros - Vendo S dio'- 

")'""'": 
\ P°'^-, cont Magnífico «stado d. conservação

ou iroco. Av. Suburbana, 10687 L. o d t - ?? 
dono " Tr=''ir: Equipada. Aceito troca ee faci.Poslo Texaco. "aZ* H^'°* 5- ""' Sr. Car- lito. Av. Prado Júnior, 290-A -

KOMBI 1967 --7Tr~r.r--rs- vall,0> d"= 9 »» Mh. J37-8717.
v-.j? ,/-ro quilômetro, MFPrtinY ioíí 

-m,- . --'—vendo, troco, flnanrln _,.* e.. ™í,Kl-UKr "-° — Lindo, novo,
100 por esnto impecável, hidra-
matico, Rua Constante Ramos, 141

ap. 302 - Tel. 37-6534

7-e _
-. troco, financ!

«urbana, 9 9^2
KARMANN-GHIA
rád'

Av. Su-
Cascadura

63, tala larga,
,,. , f,nous.fiturados, capas denapa. U,„r, ici,,. Accit,
oedan. Faci"
9 9-12

ito treca p'nto. Av. Suburbana n.°

KOMBI 
-62 ¦aotimre,la"do" 

geral".Vendo, lrcco, facililo. Rua Cer-queira Dal.ro 82. Cascadura.
KARMANN-GHIA 1964 -"SuoTrl

...c!u,!«-Jo..._=-uJ e jTurfim. Ótimo"««ao.0 mai, novo do Rio_ Ven.
y'- 

ocí„„e facilito. R. S. FcoXavier, 398. Tel.: 28-3776
KARMANN.GHIA 64?" c~/~~cjpas de papa, volante

SIMCA 63. Impecável e;,tado t;e-
ral. Vendo, troco, financio. Paim
Pamplona 700. Jacaré. Telefone
49.7852.

MORRIS OXFORD 52 - Olimo Ís-ISIMCÀ 1964, em .xt.l.nt. «:lado, duas bombas, tronca dire-!lado, um só dono. Vendo a par-Gio C,s 1 600 mil. Rua General, ticular - Tratar com Sr. Rodolfo,Urquiza, n." 242 apto. 418. Le- Tel. 52.9645.
Jc|'tl(-A C]

MÈRCDRY-57T8" Tuynpyke -— litro. I00y,~de tudo, 900 mil'*|c, olimo estado, hidram.i-|R. Amparo, 536, Cascadura, Hcje
lòda semana.

S|SIMCÁ -" Rallye"

l:'na,_tei.: 47-9961
KOMBI 1966 _ St".
"' krn rodados, est. de OKdo, troco, fac. R. Rutse

da Gloria.

liço na garantia. Rua Senador

Nw7â,00!^:^opo^íí^6r?? Rfve .- Especial -

Sis."»06"? ^«-^""^ coí^e.amUolimo estado, vencio ho e ao pri-1 revisado - Aceita.-e lioca - famair. c,ue chegar NCS I 500,00Ul».* - Tel."»!s51 - 
"REO

'WH*  S/A. Rev. Simca do
86, .1 col ,1 Bento Lisboa, 116.

•4 p-, iodo atapetado, lindo car
<izur*5mT"v5 f°- tAen(io p' NCri 6 500,00,.¦»• com 12,lambem troco p/ Volkswnoen M

MELHOR GARANTIA • MELHOR PREÇO

MELHOR PRAZO

1964 — Aero Willys, côr c!ti7.n muito bom.

1965 — Acro Willys, cor cõsior c gelo com rádio.
Ótimo estado.

Gordini côr bordei

Aero Willys,
bom.

Acro Willys, còr verde amazonas, 3 velocidades,
com rádio espetacular.

Acro Willys, cór cinzii grafite com gelo, com
rádio, muito bom.

1966 — Acro Willys, còr cinza madrugada, excepcional.

1966 — Aero Willys, côr verde, côm rádio, ótimo estado.

196o — Itamaraty, cor bege duna, espetacular.

A
S7-37I7
TAXI nacional
com terreno i
niiiis duai casas de
da condução perto.
fone 45-6607.
TAXI Gordini 64? I
riiiiic. Re.il Grandeza,
Al,fria alé 20 hora:.
TAXI 

"Volkswagen 
03

cor oelo, estof. napa verinelhait 'TC""1' 
j*V"' .""'"' .dono U -érie, sincr., rádio, Capi, de na"'cor P",ol°

capelinha.. luminoso, ainda nâó J ^.i 
". 

M,V. ™ ni" 
' "h ","' pa' """"' P"«». biSd. branca ?6fi76_-

rodou, qualquer exame. Rua Ge l„,"l 
Ma""" l3' ~ A"'»do novos, excelenle estado. P,.roiVW 63 -

neral Polidoro, 288 Cl 12. A vis- 
°" Joi"'' .. só 

à visla NCrS 3 3C0.00
Ia ou financiado. VOLKSWAGEN 1962 - Equipado,, lar Av. Suburbana, 8 171
UM VOLKS - Compro de parti. 

pn*"'1 "ovos'. ["""» » capas delOf. Sla. Terezinha - Sr. Welle
cular p uso próprio, a dinheiro 

"apí.' -C ,,lt'10. a P,J,e com;
em v domicilio. Tel.: 48-7132 -? P'?5'""" d. NCrS 200,00 mon.; VOLKSWAGEN 65 — Ex
Urgente. | ""'- v" • ''atar na Av. Rodri-' ,

nues Alves, 173 - Caetano. iCCpCIOnal estado. VeiT

pas:

para desocupai garagem -ICAMINHaO -"ch-vrol-t 59 Enio local. Rua João Borges, I bon
r -, c 1 

' ' '"" ¦ L: ' '"'¦" ' ¦¦ ¦' * l ¦¦''¦' ¦ l ' ' ' ¦ ' '* ¦' i -1 11,1 - " " ¦ ? : ¦.¦s.a - - ""'

ias CcelliD,; f|,nndeíra to-
traiar. t-le- VOLKSWAGEN 04 completamenlelVENDE-SE Austin A-40 -

novo sempre de um dono só. Com ridio e banda bran,
' ' ' '" 

irSrTr,' é''"ír. .""?'" 
d,% «ns- ótimo eslado, pela melhor

Americn S'' 
~ Ku" Senador Nabuco, 12 -|K"' - »e""o a vista, otlmo pre-; LAA1INHAO - Chevrolet 61¦¦ :Vüa Isabel, com Sr. Carlinhos. lí0. 37-60-12 - Sr. Anlonio. bom eslado. Vendo, trom crVOLKSWAGEN 66 últim. sérlojVOLKSAGEN Grená ultimai VOLKS 67 CÕmpío i vista l P',s!l!ÍO' lmnnci°- Pai™ Pamolo-

a I.

ndo,

estado. Vendo, Iroco carro
eio financio. Pòht. P,imp!o-

VOLKSWAGEN 60 - Vendo côr n" 7C0- >¦¦*¦"*-¦ Tel. .19-7552.
bco. pérola, unico dono, base, CAMINHÃO - Chevrolet 59. En,'
í,"r°- 

'':•¦•:'. Av- B'*>'- "' Pina, Ibom estado. Vendo, troco, cano
.,,?-lj;> " '/•'!•'• Ipasseio financio. Pa.ni Pamplona

;e,,3: VOLKSWAGEN 1966 -- Com 7000:70°- J-^are. tel. 49-7852. __km - Vendo á visla, olimo pre-; CAMINHÃO - ClVevrolc
37-6042 - Sr. Anlonio. ! I.

ultima
na-; modèl

Dr. C,
Azul-cla'

IJOO
vista,
lei.:

adio.
("ra- capas de njpa c pneus nsvo* -

¦ iMCrS 4 100,00 i visla. R. Pru
Pede.dent»

| obsi

passeio,
na 700. Jacaré. Tel. 49-78;
FORD F-600 - Vendem-se 2 ca
minhões dc 1956 » 1959. Ver
tralar na Rua Orlos Seidl rt
585. Caju Rotiro - Sr. Rubmi
Siív.i.

VOLKSWAGEN 54
ban
Real
Aber!

Vidros rav
briolet. Troco e financ. 

" 
R.| .VEMAG "^ - Urgente à"

Grandeza, 193 loia 1 - '"' P'°W, ,'750. Tratar Rua
i alé 20 h. ;n=ral Çaldwcll, 293, ap. 4.

VOLKSWAGEN 63 olimo êst a u0LKS ^1. for' naPa'
qualquer prova a vista Iroco eibranca' radl° «'c, excelenle

,do. Tel. 37-7666.

1965

1965

1965

1965

com rádio, ótimo e

còr cinza névoa, com rádio.

tado.

muifo

de Morais, 14
lio não telefonar, VENDE SE basculante Chevro-t

VOLKS 65 -- ÃiuUl'Íánti«>~ ,9S9' ICOt° "''"- ¦•f-via. pm-
Unjco dono, à vista NCrS 5 000Ííurô' 5Uiei;° fl experisneia. Rua
- Sr. Aiuaga - Av. Pasteur, 404.Jf.i?._.p.,.rs!£;1'_ 61' Waduraira.
•- Cnen- __ | VENDÉ-SE caminhão 

~ 
Ford'"" F-5,"

—T"ü—A~fi—VOLKSWAGEN 1963 - Õtimo es- ano 5'' c"m POf «nto de tudo.oarannna Adie- iacj0. Vendo financiado 15 mes»s|P°r motivo de viaoem, na Run
olimo est. a,  -.-:. •»•• "=P'i. banda !p"p,°r,dn 

P|i,l L»ro» 
A. o*~ \7 °'im0 ec,"'do' "ou« rodado, «onleiro da Luz, 300 - Posto

prova a vista Iroco e:oranca' radl° «><:., excelenle es!.,'?1?''0 °? "Xl ~ La"->° da P'»" Siqueira Campos, 231-A - Tel: Anua Santa.
fac. c] 1 900 enl. s. 18 m 11 

mo?«r«í,AUalquír prov"' C,i A 7°v„,„, ' °r"°'  36-3435. ¦ VEWDO""'ca,ninhão~M»r-edes""Fln,^
24 de Maio, 3,6. 4S-2701 "¦ 

" *^~ S'„-f »«¦ 
_ ffi1"*^ 

"f Com 6 50t» VOLKS «—UÍ.5 dono MOGCM'' 17, «TS"BS£
VOLKSWAGEN 6! ótimo esl. a 

VOLKSWAGEN 1965 - Olimo es- 
™Vn ' > 

4 
' . 

"" 
'' cc|ljlp'ldo' vi"ho' C£,ado ™7P ^i"' c" "oc:> caminhão me-

qualquer prova a vista troco e °' >"" 7o dono' NCri 270.00 ° ^u ~ ^¦"^¦t. cepcional - Vendo. Copacabana:nos «'<"'• Ver e trator Rua Ma.
fac. c 1 500 ent. s 18 tn R : m5niai1- Aceitamos trocas. - Ca:-jVOLKSWAGEN 62 - Olimo es- - Tel.: 36-1947. redrai Floriano, 457, em frente
24 de Maio, 316. 48-2701. V'° Aí"niz Veículos Av. Caloge- Mo, rádio, capas. Rua Barão IVÒLVO" 52"""-"' E'm"^bím'""e"sTãdo n Z'"*'-'
VOLKSWAGEN 59 e.-ccelenle 

~e"t" 
¦ Z, Z Z. 

' ",:'t''°" \óe 'í'"*1""'* !*¦•.„«.?. *. Somente à vista NCrS 2 000? V«r -•¦•—--"
mecânica a qualquer prova a vi<- /ULN;> 65 -Saído em derem.! VOLKSWAGEN 62 - Olimo es- e tratar na Rua Prudenle de Mo-

iroco e lac. c 1400 enl ' ?9u|P-< radio, tranca, capasitado, NCrS 3 500,00. Ver R.Irais, 113, ap. 501. Tel. 27-6317
316. Te- 

"p0CI?", 'rança capo, calhas, esp.lErmilio Seria, lló-F, ap. 201 -sexta-feira, das 3 às 12 horas. ¦¦-¦;>, -—rr-,
[retrovisores, alavanca Porsche elTratar Tels. 32-6454 - 26-1583 Capelinha, vendo e insta-
lodo retorcido. Av. Pres. 'Wilson I- Rodriciues VOLKSWAGEN 66 — Vermelho, '", "ada consta, of. autorizada
li.i s! 205. Tel.: 52-6725. IvpwnrTwVr—Tin —lexc. esdo, 2." scre. Aceito troca Taxirei, Rua Ibira, 10 Jacaré.

Tel-: 23-6359 ÍAXIMETRÕ Capelinha' 
""

VENDE-SE
esporte,

oi. 2022. Sr. Jona

IS m. R. 24 de Ma.o
lefone 48-2701.
VOLKSWAGEN 65 excelente
a qu.ilquar prova a vista troco!

lac' c 2 400 ent. s. 1"

AUTOPEÇAS E REVEND.

VOLKSWAGEN 1962
tranca, ent. 2 100, saldo
mese-. Lavradlo, 206-B
42-0201.
VOLKS 1967'

_ 'VENDO Volks
Rádio, NCrS 4 SCO, ou Iroco pov mot

IVW
(apó

: novos

Av.

Av.

ÓTIMOS PLANOS DE VENDAS A PRAZO

Prós. Wilson, 113-A (cm frenie ao Obelisco).
Telefones: 226876 c 32-9-126

Henrique Valadares,
ramal

56 •

11/1
Telefone: 22-191-1,

Dc5oiando isita do nosso representante, peça telefone
52-6611., romal 93. (P

dh íreco

| VOLKS
simo.

<• parlir
Francisco

de

R. 24 de Maio, 3J6. 48.2701.
VOLKSWAGEN 62, novíssimo oi
mo preco n vista. Rua da Pa:
saoetn, 119.
VOLKSWAGEN" ó2~"n"ovi"s?imcr"o"l"
ninai c radio, capas Vulcion (
pneus novos cj 20 000 km de uml fac. Ru
deno. Troco facililo c' NCrS Glória
3 000. Rua Bolivar 125. Telefo
ne 37-95SE.
VOLKSWAGEN" I96-.--""Supereljcarro, vendo urcjenle a ,
quipedo, pouco rodado, olimo es- em frenie ao Maracanã
tado. Vendo, trcco. Facilito. R. S. eletricista, porlãa 19
Fco Xavier, 398. Tel, 28-3776. 

(VOLKS 64 Compro de paVOLKSWAGEN 19ó2 - Superequi- »em equipado, pcuco rodado -o- D ' r' 
'¦

ólimo eslado. Vendo, troco? mente em ótimo ostado. Pano em 
~ KoCIIO, CcipaS, tranca, 5 ECD

398. 2 vozes, marco-setembro. 29-7108 Cr$ 4 150. TrOCO. Rua 
' 

-et

10 h).

R. Santana,
VOLKSWAGEN

20 Idas - 27-8")73
Te!.: mir;i»ar-,v'<, 'ri, r,VOLKSWAGEN 65,VOLKSWAGEN 63 e 59, em oti- azul, equip. Vendo

V.-; ., ,, !mo pila:io gerai. R. Souza fiar-
• •¦*. . ¦ o,,° ó,í4 HP, 1 300 ros. 15. Eng. Novo. 3 950 COO e966, 965, 964, 963. Tenno 122 900 000. Aceilo oferta ou Iro-,usados, iedos cquipadís- ca, facilito. |equipado. Ohmo estado

Rum!' 3V2Ad°' 
"?C° 

.«VOLKSWAGEN 60, 61 e 62, rerrussei, J4-A - L. dal53c|OS| equipados,
-,-„-s |1 SCO enl., R. S.
1964, grena:, equipadis- vier, 850. i"2'0 f"* 'civ:p'

b. b. novos, lindo! VÕÍKS WÁGPM~X~-' r...^- ..-!.g/.'ado-. ¦1,,nb°! dG 5
atar na
ap. 202

fácil
193. Te!.

ultima serie,
4 850 à vis-

77, loia_E.
960 - Vinho", _

R. S. Fco?"xa? OFICINAS
28-3776.

Vendo.
Rua Emilio de Menezes, 3Ci -
Piedade. Tel.: 29-9.124, Soares.
TAXI — Compra-te o D.acas, Pn-
qo n» hora. Melhor proco. Rua
Mitrít k B.irros, 126.

x°° 
VOLKSWAGEN 62," ullima"""serie,:0FIC!NA MECÂNICA*|Aero 

64, equipados, em otimo!cJfl Volk3-WÍllys, galp
do VOLKSWAGEN 65 

"

com
V.J""1"-'"""11'1 °D — estado cieíVer e IVLr 'novo, equipado. Troco p facilito, n o 93o|R. S. Francisco Xavier, 860. IvoTkfflrVÀGBN

prop
¦'ner as

Io,
facililo. R. S. Fco.
- Te!.: 28-3776.

Travessa 
'Horácio 

!!ral° ü?
Ramos.

VOLKS 64 — Modelo 65 j'ÕÕ6 km, arena,'superequipado,
c/ radio, capas cc. Ã vista:

mil. João Lirj, 161 402
Xavier,

¦ Rtí dio, capar.

- CRUZ.
VOLKSWAGEN --Vendo, còr gê-: VOLKS 65-64""-
',?,'^"0, do ,'9?5' Z''co dono,;Sinal 2 000, resto longo prazo. IVOLKSWAGEN 65 -- T"elc?SDlar40000 km rodados. Rua Marques Av. Mem de Sá, 14-A, iunlo R. [Vendo por 4 850
de Abrantes, 164. .1a;iíio^__22:4229. estado, equipado?
VOLKSWAGEN 1963 - Equipado, VOLKS 60 - Equipado napa, im- Bela Aurora. Rua
ólimo eslado. Vendo, Iroco. faci- pecável. CrS I 500 à vist? _|Nelson.
Hlo. R. S. Fco. Xavier, 396. -saldo 15x200 mil. T
Tel.: 28-3776. IVOLKSWAGEN""" 1962

quipado, vendo,, troco, financio-"" R|J2 Coronel Tamarindo, 7S
Piidre Micuel

Barata Ribeiro 207[302..^K^,*t°ZJ.^:'^^''
. T.,T".".T.r c:"'":

VOLKSWAGEN 1967 1966 -

napa, im
vista -

. 57-2539

pm impecável
• ¦ Tratar Casa
Catete, 80, c/

VENDE-SE Rural Willvs ano 60,
Supere-!6"' P='leilo estado. NCrS 2 830,00

radio,
esporte?•m muito bar?;'„;:rv.X,Sír"Í!h'.,!!''-«-'lC

^nla CrS 5 7C0 COO. D. Manda! ÇLDSAAOBILE 60 -

l
KOMBI

en-
32-A -

cle-s
61 ven-

Tel.:
Última série

22 7781 
'"u"*^ Sr' Ar;,úi<!'44-//bl._ Horário comercial.

KOMBI lenho 3 Tendo d5i 66. uma 64 estado geral novo tocias 3 equipadas com rádio. Rua

KOMBI 67 0 ÍM 52. HP. PrinTíentrega vendo ou aceilo Iroca«ua Escobar 9] 5
Tcl. 34-6200 _
José.

Av. Franklin Roosev
.'Dtjen 66

Brasil, Rua

SIMCA TUFÃO 64 e 65 
~Co"n

servacôes impecáveis, equipado:

ITAXI E PLACA - Compro

Pequena entrada, longo tiii.-n
/ "nt "fV"r„t. "' s/ Iciaraenlo,¦' -01 - Tel. 52-7536 -j 25-8651

Cri:.tovõo.
34-6056. Sr.

nio Lisboa, 116.
—n- r—srsr- 

|SIMCA TUFÃO" 66""'"- Dinamtc 85.Ica bateu mocanic

r?_-;-*-.. ..R.%ffi.^ia,dr4i.don",-^ui,íí;;,°,';=:'s,M"

VValdir"OID3MOb7lT~"60

ledo cem

llua

dro
ção htdráulic¦ -. Vende-se urgente,l.o
podendo facilitar parte d.
mento

Aceitamos troca - Tel. i ,' Lisboa, 
116.|dl.'r?i~.. -,  c/ Uranos

Linrlo, nun-|cos, base
toda pro-

ío. Veio

SIMCA JANGADA 66 - Novis-|TAXI Volkswagen
sima, particular venda facilitado1 ò visto. Avenida
- Anlonio - ,22-1500 - Avoni.317. Tel. 57-S705

I da Fr.inUtn Roosevelt n. 39,
sala 1 318.

- do. ra^o permuta, transfi
SIMCA 62 •¦¦- Vdo. tr. por Dau- propriedade, licenciamento
phine, 1òda enxutona, não temi veículos novos e usados, ò

Ifer., maq. na gar. _ negocio deiceminhao et:. - Av. Suburbana
Huntboldt, 18I, esq.in.o 1C033, sl. 219 - Cascadura,lur,. . , . ,.,v ,

: Av. dos Democráli- ao lado do Poslo Almirante. VOLKSWAGEN 64
100. Itavi 

'-'rn.viDnr, 
.i.rk . .."Io ."!i"s «luipado

I Várias côreV supérequloados E~:co'." 2 000 000 ,:.- enlrada. Ave. P^re MiSUel.

¦'Xavier, 400. Tel.: 48-5476. M-a-caclura. {_//{/ |ol:mo estado, com NCrS

capeci.Aliza-

Telefone, con
Vondo. Av. Subur-

bana, 6 853 ou Tel.: 29-1824 -
Base 30m — Tralar p ' mann.
OFICINA 

"MECÂNICA 
- Vendo

uma vazia, contraio novo, girau,
3óm2, p/ venda de peçss, óti-
ma localização. Ent. 30% resl. 10
meses — Tel. 58-9940.
OFICINA" AUTOMÓVEL con, bas^

_ lanle freguesia no coração da
ç.jZona Su!, nu Rua S<io Jc.io Ea-

passo conireto
Tel.: 460364.

capas napj
i?, bagaqito, porta-embru*

liios e cutro:, 11 CCO km, novis-j
simo, única dona. Vando 5 800 tista. Vondo ou
ou oferta. Sta. Áurea — 27-3339.)?em maquinaria
VOLKSWAGEN 65. Verde Am., OFICINA MECÂNICA - Vende-Té
ól. esl., equip.. capas napa e bem equipada. Contrato de 5
out. aces., pn. novos. Rua Rací-fanos- Aluguel -10,00. Tratnr na
maker 41-F, ap. 402 (Bloco dos|nu3 Cuba, 359, esq. L.
fundos}.

Jún

troca facilita-

MõTOe.-^irto^ 66, Tufão, e^\^iir:ji%.^i;íc&°'n:
Jel. 25-8651 - REDI S/A.

Preco 7500? TeTefone--ÍSIMCA tllFÃÒ 64 - Novo. AcoT-
-J 42-4724. Rus Senador ,0 ir?ca ~ Bs'a,i> Ribeiro,

Dantas, 19, sala 205, Cinelandia l~ J?1^ =7-1330 e á noite ...
OPEL KAPITAN 

"52, 
mec 100% - "---

Ç/ 
radio, forr. otima. Aceito efer- ?,i<0PA 56- UHIIIy, tudo ÒK -

Ja 
a visla, fac. Tel.: 27-2521 -|Vendo 750 000 à visla ou facibordo._ hladn com 400 000. R

OIOSM.OBUE 62~r~c'ul|a„. c-lfe-fl"".^.?14 - Abolirão. Te

erencia e
o. - Tel.

63. on
_ S 2 000,00

compro pago IVOLKSWAGEN 1965, côr p-rola I VOLKSWAGEN 1960- Estado def''*'» *<" Conde de Bon-
Prado Júnior, pouco rodado berr enuioado ca 

"av0-, 
yenclo, trosc e financio!'""¦ 328' c/ P=rleiro.

Inar n.,??'K°,'.;í:C?' V.í_%.? etc ?"'." ' 500 °o00„ 
J< •""»«!». Av. ; VOLKSWAGEN 196S-"0tim"cr.s.

...... .J ««-.[Suburbana, 9991, A-B - Casca- tado, a pr.,o ou financiado -
t""'.i,• IAv. Allantica, 3092 - Tel

" ^i.v"''-;-.r^VancaS"etc,,,"ótimo!y0,LKS 6I.~ '«• ^''"* v.rd. -»•*«»• " 
nca bateu, 3 400. Go-'^'1'" ?Wa„d°' f^P«çlo para VOLKS 66 -Azul atlant? pneus

..,, ,. ,mes Carneiro, 60/502 - Ipanema. a« H.lS? £_?< -da U 
,0'200 --.novos, sem batida, muito conser-

219 - Cascadura,,,,^,,,,,,,,^.,-r, _-£-_-._|Av. Heitor Bellrao, 57, ap. 301 vado, urg. 5 750, todo equip. R.'" 'l8-71fl3- Borda do Mato, 293, zelador Car.
TAXI - COMPRO PLACAS o tílíabara'; façoToca* ZslZ Amail 

VOLKSWAGEN. 66 - Estado e». '°'- Tel.t 58-6356 - Graiaú
Compro sem aborrocè-jximotro Canolinha — Parjo à vis.|r0 75' je| . 42-0898 — Ze^ó 

' cePc'ona' ^c nôvo, superequipado, VOÍ.KS 65
horário de sua pro-jla, na hora, o maior preco. Tò-ivóivc^t ??. .. P?''' v'í«í« *. *!»'?> Por 5 820'28C00 km

ród
ven-l'jom_ preco. Te!.: 54-3017,

> eje VOLKSWAGEN 61 - 
~SÍKt~, 

rá-
., de dio, capas, trancas elc, ótimoI jZi
!°us, estado, nu—  - ¦»» - ¦ J

pago hoje tm dinhei-
38-3891.

mil Tel. 46-0475.

•l'i, COM- sfor: 49-3269.KOMBI 59 - Vend»--.
estado ns Rua Con<Ji
761. Base NCrS 2 300,C0
KOMBI 61 - Lu
do Rio não tem ferrug
sofreu acidentes, suieito qu;„
prova financio. Tel 26-8214
KARMANN.GHIA 64
che SC. :uspen:;io e f
mãos, ótimo estado
equip. Tel. 26-8214
KÕMBI 63? Máquina nova, ÍÜÒ"de lataria. Entrada desde CrS1 800 000 e o saldo em 10. 15,', 2l ' 30 m':-s- Av- Almt-r.,nte Barroso, 91-A. Tel. 42-6138
KOMBIS"- Afugam-sc com moto-rtsta para pequenos fretes, via- ULU6MOBILE 57 - 4 „ , .

TZà-Z'Ü'SZS 
- Ttlefone ••• re"i:««do, bom estodS" ,' tude52^938.- Ernesto. oriflinal, urgente NCrS 2 850 00KARMAMN-GHIA - Aceito cõmô 

"?, Ac' PTOP"'"'* Rua SenadorlsTANDARD 5iroca em belíssimo J.< 61 uH 
*!?«.»• 33 - C Umberlo. IX*,, '

«=r,e equipado - Tel. 57.1309 PICK-UP WÍLLYS 65 - Tração" 4 Z, na Ruí Martins"^~ R;n"°- 
_.._ ["ri", tranca direta, ótimo et-303 - Tel 49-4977

KARMAN-GHIA - liSiTTrfiw, 'f0', 
y*ná° "S*"»». »"ilo tro- gIA.rA c , 

'~,—
tuperequipado, de comerciante -- Tí,': J-77^* pIMCA Esplanada
unicci proprietário que possue dolí PONTIAC 55 Vendo" en, otim-!- T

em bomiversivel .novíssimo, todo equipa-.;
Bonfim, oo, b,a„co, capota p„ta, ,sto. STUDEBAKER 50, todo reformada,

oinenlo bord.au*. Semente i vis- P."1'' e:'0'¦ e máci., 1350 íSIMPA A "í
ais nova '.'¦ 

?" 
• •'••« cem Sr. j0s. Al.h,s'a\.7M enl" 80 P mês. Rua „ ?. , ,

em, nunca b,,'°', "' Rt" Sâo Cl.mente, 69 "na Neri 770. Aceito troca. 2 600, Saldo 18 PlOSeS-'quer-.Ttl:.i '«-1043 SMZÃ~m'- Lindo car7o?~VÍn:
,_JOLDSMOBILE 51 

-^.^WZ"^ 
'» troca-se por carro na- c „. ,.nolor Por-i* P°''^- bom eslado, 7C0 mil _.'c'7r-2[ de menor valor. Rui Odo?Sr. Pire!I

rcios aie-l23"03'3- ''" Mendes, 20, Sr. Aluinho
conservação, OIDSMO"bILE 54 - Coupé 27Ó0 „ 

c: Si""'lo!'
lestado excepcional. Ver cl por ;3íAN0AflD
teiro. Viveircs de Caslro, 155. 11°°'°' .C!lad'¦¦"¦¦ .¦•:¦.-,,.. ..,.„„„ ,,.,,, -• 

STUDEBÃKEBTChomptan 48,'
A7 AA <-v /.O \/ i IciAAá" a tí 

'i 
i- t" mJZ !,no estado, único dono. Pr. 840O/, 04 e 62 — Vendo.SIMCA TUFÃO 1964 — mil - Financio ..parte- Av, G

anema.[^
Còr vinho,;-

_ ^o da Guti-
fnço iroca. R. Santo Ama

_Tel.: 42-0898 - Zejé.

cas as dcspeias por minhV coni I 
V,0LK,S 

í6 
" 

,CÒ'; vc'de amsz0'
HENRIQUE - Telefone 

^J^* X^t?*,%..? U*i 
VOLKSWAGEN 59 - 1 ,90 õõõ,

ap. 804, melhor oferta. alemão, equipado p/ 62, C ri
, r r.. ,. _ , .  -',-.—., -¦¦ ' uriive íí a~ 

"r 
.,'¦ ¦¦- í^ri ai0' ci?Pas «tc, novissimo. Sald

CeDCIOnal, Sr. Pirell. Rua.lo^^tfn^niento fácil). VOLKS 66 - Azul atlântico, 7 000 . comb. - Troco. Rua
... __ taxi "nncntMi 

aa nu ¦ •T -m< equipado. R. Cormela Dutra, '
MartS e BarrOS, 774. ÍÍI P Mt a" 

2c .se ,e'!93-c°™^ na Rua Conde de Bon^ ufNrTi—jMercedes LP 321. Av. Suburba*|fim i SA VENDA seu carro s«m aborrvei*
Fioueire l£IM„CA CHAMBORD 60, 61 e 62lna 7240. Tel.: 49-6400. ! 

' °- - ., - 
,. -,—-S- 

mentos. V.,o „„ horário de sua'"J«'r«-|- 980 000, quase novos, equips. TAX|, PERMUTAS 
""-""l 

egaliiõi" i laria WJ' Z° 
"t'"a° '•" P"í«""'"»,«1 P=9o hoj. ,m di-

\^'Z*.'_ 1°™Z_ 
TÍ°C„°; -...*"* S;«" ílxl 7. Serviço complete" XZ",..Z"^: 1'!Z^ mecanl. [nheiro. - T.l. 38-3891,

pido o cficinnle, pelo menor pre

WILLY
COM SUA PRÁTICA

RURAL LUXO
ncA >íLy

S. Fran
Maracanã

Tel?
Bua

24S 38-51

OLDSMÒBILE F-85" módico"
67, 64 e 62
inf. 37-7666.

... ro. Despachante HENRIQUE.
magnífico. 47.9250 «ié __ 22 hs. -
Ifl mn-pc Cupertino Durio, 36, ap. 401to meses. lo!jloll| ,0i..cio,„lmen!o ficM1

Rua Mans e Barros, 774 iaxi dauphine Capelinha, -
Sr PireIí < c''c' Parí;c'0 n^ 2 anos, mnquii

;OIC. 100% em ludo. Rua Torres
STANDARD VANGUARD Uni: Homem 1125 ap. 101.

uij.ir-iiAon -, - ;:co dono, lanternagem, pintura,Ítaxi afro wiiiy<; a9 \i j !-'-""' 
¦""-""'¦ _L?'-_1''ifí,':j.VANGUARD 51, e mecânica ótimas - Rua Gonçalo I„ L „ „,.,i í j • 

~Ze_.do VOLKSWAGEN 54, c| radiodo tmpecáve, máq. Coelho, 203 - Piedade. cr" 5* ,„'¦> d° 
B'1r-"°. "oco. facilito com 1 200

'• Melhor °fe,,a -! 
STUDEBAKER Ghamninn 4«'ó,:.il05.t,:.'5-4??1P'-2' - _ Mem?d> Sa, ZSJ-BT

67 Pan

Conservadissimo,
criginais, rádio 3 fxs-,

capa Vuiltrcm, 5 pneus novos,
5 000 cu 2 500 ent., saldo com-
binar. R. Comendador Martinelli,
!"s_i,-p-^.?2ic_5,'!ilú. ±PÍ!_l?_hs.
VOIKS 66 — Superequipado, e:-
t<>do novo. Troco e financio até
18 meses. Rua_Prof. Gabizo, 86-B.
VOLKS 52"'- 

"Alemão, 
Iransfor-

mado 62, vendo ci 1000 enl.
e 140 mensais. Rua Prof. Gabi-

53:30, 86-B.

200.

iupereciuipados.
a!r 15 meses.
569.

Fm krtm a-,^ + ,-1 ' ¦ ¦ Mherme Maxwell. 445Cm bom estado, a Vlsta|ce=so, urgente.
ou financiado,
48-4787.

Bonsu-

I94S

SinJK 
~ lcfmP'«do em 29.9-64), estado, 4 portas, mecânica lu..vsndoeveAfualmente aceito Kom-«dio, estofo de f.-b

S..ni 
V,/ cono parte ds paqa- 1 SOO Cf"

ul? 
°' 

SUíS'1'"' "=9Ócio - Ta. 200 COOlefone 27-9090 - Dias úteis. Silva,

efone S,MCA I9ó2, Ia. serie, motor no-
ivo, capas Vulcron, Impecável,
I linda cor fac. c/ NCrS 1 800. R.
C. _dc_Bonfim, 577-A._T._58-3822.
SI MC A EMI-SUL 1966, com. Iodas
narantias, ótimo preco à vista
ou trocwe. Te!. 48-5J76, Sr. tdu.
TAXI - Vendo 2, um 63 e" 66.

_ Ru.i Jo:é Veríssimo,
mOS Varias COreS p J335.L ¦ Méier Sr. José.

Olimo
- Tra-

, 419/

10A7:TAXI1907 Traiar

ds pana-j 1 SOO COO de entr.
Trcco, Rua

"tcis. [Silva, A19-A.

f.pcn-\

Teodoro dó

Ipronta enlreaa À vktõ TAXI - simca 62 - Vendo

ta. Tratar com Ratmun-
do. Rua dos Araújos.
101.

TAXI Volksr"o6?64?"equi"pa"do"s?
: radio, tranca, caoar, l.o em-
olacamento. Vendo, iroco e faci
lito alé 18 meses. Rua Haddocl:
lobo,_335.
TAXI Chevrolet 54, mecânico?
l*!*** CrS 4 500. Aceito oferta.
Jua Sio Carlos, 7 - Betinlio.

— Compro di

VOLKSWAGEN 1959 adaptado pa- res preces"- nZ^.^^Z^ZVZ^ !Z^°Z' 
2 

l°°ra 65 preco 2 850 e outro 1964. Jorn. d. 8 is 20 hora, diária- Prc< Gabtio Â "' 
"'

;pcr 4 270. Rua Pereira de Si- mento. „„,;."-' "'^

queira 79^ Tijuca, VOLKSWAGEN 67, 0. km., 4 p? lado de 0 km6' 
'"^ "" "'

.,, cuina VOLKSWAGEN 55, 61. 62, 63, 65. pronta entreoa. facililo e troco TroSo e finando"',,, 'E! 
T"' 

=»lado geral Vendo, R. Laranieiras, 122.A. 25-3953. ? R. Conde Bonfimi-reco, financio. P.nm Pnnip cn;i unirfcwArrw~ 
—<- 1 

..A". „,
700. Jacaré. Tel. 49-7852. ,b«r«Sjt V.t.~. ?TP'l°' 

"T VOLKSWAGEN 60/62/63, todos,,-iborrecc-lo. V.|o no horário de i superequipados, ótimo estado. -
Ãn' !t"\V*H'•""', •.."•IJ h«>l» «m Troco e financio até 15 mesesAv. dinheiro. - T.l. 38-3891. R Conde Bonfim, 569

VOLKSWAGEN 1962 - 1965 elVOLKS oi - últ. série, , mais966 - superequipado. - ex-|nòvo da GB, único dono Entrcelentes. troco ou faci ito até Ide CrS 1700 rest. a lonqo pra
?!|!Má4RóonSnt,e 

Bonfim' 4*-A|io.J!.J. 
fr/ncisco Xavier, 30-A.

'VOLKS 
59 - Alên-a-orequipado.

(~-J*ffC»r'':' ","-:: 
-^O

e toda a linha do
UTILITÁRIOS, V. en-
contra, com todas as
facilidades, na

>QP<

AGENCIA CAMPO GRANDE
DE AUTOMÓVEIS LTDA.

Av. Cesário dc Melo, 953
C-impo Grande - Tels.
1010 - CETEL 9-1-1171
Praia do Flamengo, 244-
Lojas A e B- Tcl. 25-9775

MOTOS - LAMBRETAS

VENDE-SE""Vespa?"Rua Cosme Ve".
lho n. 513 (Laranjeiras). — Pon*
lo de_táxi.

BICICLETAS -
TRICICLOS

VENDE-SE
mil. Tel.

aro 16. 70bicicleta

16-0887.
VENDE-SE uma bicicleta Phillips?,
toda equipada, aro 28 x 11/2.
Preço _60 C00 - R. Barão dc Ja-
cui, 254, c/ 5 — Rocha Miranda.

DIVERSOS

Aviões 1966
e 1967

ENTREGA IMEDIATA

Clark Nunes - R. B. Aii
17 cj. 22.

TAXI DKW 63 — Bom VEMAGUET 56, equipada, vendo,
oQtarlr, Trí Ç ir.n í, .,•- j"0", facilito com 1 000. Avesraao, t_rí> o 2UÜ a vis-|Mem de Sa 253-B.

VOLKSWAGEN 64 equipado em
ótimo estudo, um só dono -fa
tura na mão. R. Honório de Bar-
ros, 23-505.

Volks, Gordini 66, Kombi c
Sedan. Av. Prado Júnior, 16-B,
esq. Av. Atlântica — Telefone:

,,„,, _,.., .-.-.-i—.-  *—  "¦»  i-.iu- ¦<», 37-4055, sala do Turismo -
VOLKSWAGEN 62, 3 400 ou me- cxc. estado. Enlr. de CrS 1 SCoi fça. do Lido

Aluguel
ESPORTES E

jEMBARCAÇÕES

lhor oferta, urgente. Rua Sousa! resr.
Lima, 363. I(

lonqo prazo.
Xavier, 30-A.

R. S. Fran-
Diners, Real-

tur. (P

MOTORES E EQUIP.
MARÍTIMO
MOTORES DE POPA - 3, 5, 7,
10 e 35 HP. Div. marcas oca.
sião. Troco. Facilito. Praça Re.
pública n. -52, Tel. 52-3110.

-¦•¦ 
£|ou financiado. - Telefo-fe^S.^Jn.íVwílI**1 DKW

ne 48-4787. 13 horas. Ru
fel. 46-5621

das Palmeiras.1.1 4C0. Rua
- Sr, LuÍ2. 'Sr, Chico.

. maq,
P-eco base À vi;tr

Genjr^I Argolo, 224,

MM /nrQ'Zl3 OU QUALQUER
Lzr^rJ---'-::, outro

4/SJO HU UTILITÁRIOWJ§^W WILLYS

^^ÊlFw^m^níf,&t___mW_¥^^^^^7wt^'

pmK^fí-i


