
TEMPO: l.oiu. TEM.
PEItATURA: cm ile-
clíniô. VENTOS: Sul,
traços. VIS1H.: boa.
MÁXIMA: 20.8. MINT-
MA: 16.7. (Muis dela-
lhes na 1.* pnKiiia do
Cml. de Cliissificndos)

S. A. JORNAL DO BRASIL — Av.
Rio Branco, 110/112 - End. Tel.
JORBRASIL - GB. - Tel. Rede
Intorna 22-1818. - Sucursais: S.
Paulo — Rua Barõo de Itopetinln-
_-, 151, coni. 21/22, Tol. 32-8702,
Brasil!» — Solor Comercio! Sul,
Ed. Central, 6.° and. gr. 602/7,
Tol. 2-8866, B. Horizonte — Av.
Afonso Pena, 1500, 9.° end., Tel.
Í-5B48. Niterói - Av. Amaral
Peixoto, 195, gr. 204, Tel. 5-509.
P. Alegre — Av. Borges de Me-
d-iros, 915, A.° and., Tel. 4-7566
Recife — Rua União, Ed. Sumaré,
-¦'1003, Tel. 2-5793. B. Aires -

flórida, 142, loias 10 e 14, Tel.
40-3855. Correspondentes: Manaus.
Balem, S. Luís, Teresina, Fortn*
leza. Natal, João Pessoa, Maceió,
Aracaju, Salvador, Vitória, Curi
tiba, Goiânia, Montevidéu, Wash-
ington, N. lorquo, Paris, Londres.
PREÇOS. - VENDA AVULSA -

GB e E. do Rio: Dias úteis, CrS
200 ou NCrS O,20 - Domingos,
CrS 300 ou NCrS 0,30, SP, DF e
8H: Dias úteis, CrS 300 ou NCrS
0,30 - Domingos, Cr$ 400 ou
NCrS 0,40; Estados do Sul: Dias
úteis, CrS 300 ou NCrS 0,30 -

Domingos, CrS 500 ou NCrS 0,50;
Nordeste (até PB): Dias úteis, Crí
300 ou NCrS 0,30 - Domingos,
CrS 500 ou NCrS 0,50; Norte (RN
até AM): Dias úteis, Cr$ 500 ou
NCrS 0,50 — Domingos, CrS 800
ou NCrS 0,30; Oesle (GO, MT).!
Dias úteis, CrS 300 ou NCrS 0,30
— Domingos, CrS 500 ou NCrS
0,50; SERVIÇO POSTAI (BRASIL):
Ano, Cr$ 45 OOO ou NCrS 45,00;
Semestre, CrS 23 000 ou NCrS
23,00; Trimestre, CrS 12 000 ou
NCrS 12,00 — ENTREGA DOMI
CILIAR: Trimestre, CrS 18 000 ou
NCrS 18,00; Semestre, CrS 36 000
ou NCrS 36,00 - EXTERIOR (V.
AlfREA) - EUA: Mensal USS 10;
Trimestre US$ 30; Argentina: PA$
60 o PA. 100; Uruguai: $8, dia:
úteis t $15, domingos.

ACHADOS E PERDIDOS

ATENÇÃO — Perdeu-se cschorroi
pcquinês marrom, n.is imediações^
da Rua da Passagem, perto do*
Posto Esso ein Botafogo. Solicito
n quem encontrou encaminhar a}
R. Lauro Müller, 16, ep. 304 -
Te!.: 46-5436. 
DOCUMENTOS PERDIDOS - Grã-!
lificEt-so quem encontrar os se-j
guintes documentos: Carteira dei
Reservista, Carteira de HabÍlÍto-j
çào, Carteira de Identidade e Ti;
tulo de Eleitor, pertencentes a
José Siviero. Rua ds Proclama-
cio 30. Tel. 30-2664. - Sr. Ba-
tista.

EXTRAVIOU-SE carteira profissio-
na! e de saúde e um jogo de
chaves de Pelronilia da Silva
Vala. Quem encontrar favor en-
tragar à estrada da Várzea, 110.
Caxias. Centro.
ÓCULOS*—i.tPéds*!-'. - Sra. 

"que

encontrou um na Ru_> Bento Lis-
boa,. Jelfcfonar psra 45-5758.

EMP REGOS

DOMÉSTICOS
AMAS, ARRUMADEIRAS
E COPEIRAS

ARRUMADEIRA - Casal de sito!
tratamento; precisa portuguesa,
dc boa aparência, só para arru-
mar. Ordenado NCrS 80.CO. Te-
lefone 37-6218, de 12 horas em
dianje.__
ARRÜMADÉÍRA - Preclóo-se ds
uma que tenha prática, durma no
emprego. Descanso semanal aos
domingos* Tratar cem referências
ns. Av. Vieira Souto, 442, ap.
C-01. _
ATENÇÃO —" Emp?"-omestFca?~ •
Acj. Mota tem as melhore, com'
documento, e reí. Av. Còpaèaba.
na n. 610 — Sj loja 205, 37-55331
Á AGENCIA RIACHUELO desde
1934 vem servindo a elite cario-
ca. Temos babás, cop.-arruma-
deiras etc. Tels. 32-0584 « ....
32-5556 _—_D. Conceição.
AGENCIA ALEM*. OLGA -Tel.
37-7191 — Paga impostos, lem ai-
vará e escrita fiscal. Escolhe ca-
peíras, brasileiras c estrangeiras,
ARRUMADEIRA - Preciso com
referencias — Rua Cinco de Ju-
lho n. 116 — Telefone 
57-1373.
ARRUMADEIRAS, copeiras e ba-
bás. Precisam-se. Ótimos orde-
nado». Rua Senador Dantas n.
39 —__seçiundo andar, sala 206.
ARRUMADEIRA. -"Pr_cila-se*"c|ue
durma no emprego e que tenha
prática. Rua Carivirisfe Msler,
494.
AGENCIA São Judas Tadeu — Ofe-
rece ótimas emp, domésticas, efe-
ti vas, diaristas e faxineiros —
Tel. 57-0632 ou 57-7106.
ARRUMADEIRA- FTmíífa dc tre-
io admite, corn referências. Tra-
tar à Rua Senador Vergueiro, 66
- 902.
ARRUMADEIRA que lave e pas-
se para casal de tratamento, fo!-
ga de 15 em 15 dias — Paga-se
bem — Rua Paulo Césr.r de An-
drade n. 274 — ap. 601 — Par-
que GUtNIE — Laranjeiras.
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O QUE O FOGO DESTRUIU

ARRUMADEIRA - COPEIRA -
Boi aparência, saiba servir a
france*.;», com ••ferências. Tratar
pessoalmente* na Av. Rui Barbo*
s-, 348^ ars. 601.
ARRUÍÀADEIRA 

' 
- 

" 
Copíi'r_7"Prí

clsa-se moça apresentável, educa-
da, doe. e ref. Rua Sá Ferreira,
44, ap. 1002. Cop.JPosto_5.
BABÁ — Para menino 2 onas e
meio, calma, pacienle, aduesde,
de idade entre 30 a 35 anos,
Com responsabilidade. Ordenado
A combinar com entrevista. Tel
47-8615.
BABÁ — Com referências, bo.
aparência, ólimo ordenado. Tra*
tar nes. ...li..-nio na Av. Rui
Barbosa n. 348;-ap. 601.
BABA' -* Precisa-se com pratica
e referencias ~ Paga-se bom na
Prjia do Ru.-.e! n. 694 - 9.°
erider __— To.eícn*. 45-9251.
BABÁ — Precisa-se moca r;r-ponrá-
vel com prática. Iir.rer r_íerén-
cias ou carteira. Tratar nn Rua
Conde de Bonfim, 539 - 602 -
Tijuca. 
BABÁ — Com experiência e sóli-
das rcicréncias. Bom aspecto.
Pago inicial 80 mil. Parque Guin-
le, ap. 202 — 

^Laranjeira;.
BASÁ — Preciso de uma qus
possa dar referências para to-
mar conta de um meníro de 1
ano. Rua Hugo Leal, 45 — Gua-
rabu — [lha do Governador.
BABÁ — Governanta tomar ccn-l
ta 1 criança 3 meses, ajudríndo|
olhar 2 criança:, sendo 1 está no;
Colégio. Paaa-ie bem. Av. Afrá-i
r.io de Mello Franco, 1 251 -
201.  ;
BABA-GOVÉRNANT. - 

"Procura-

íe para duas crianças de 2 e 4
anos — Exigem-se documentos e
referências mínimas de 1 ano, no
rame. Telefonar para Sra. vos-
concelos 57-1820, pedir apt. 22.
(Copac.hana-P_.lace - Anexo) —
Pap.vse bem.
BABA' — De preferencia portu*
9uesa — Precisa-se para duao
moninas d» dois « cinco anot —
Exi«*m--;e referencias, — Paga*
so muito bem — Tratar na Rua
Asv; Bra.il n. 70 — ip. 102
—* D. GILDA.
BA3A — Preelsa-se em Ipanema,
ordenado ICO mil. Rua Nascimento
Silva._219 - Casa.
COPEIRO — Para' casa de fino
trato, precisa-se com referencias
copeiro com experiência. Pana-se
bem. Tratar Avenida Rui Barbo.a
-Í5Q ap. ! 301 com Dona Regina
às 18 horss. Nao _e atende por
telefone.
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Rio volta a
brilhar
em 10 dias

Dentro de mais 10 dias. aca-
bará a provação maior do ca-
rioca: as luzes voltarão a bri-
lhar em toda a plenitude, com
aparelhos de ar condicionado e
elevadores em força total, além
de vitrinas iluminadas pois en-
trará em carga o último dos ge-
redores defeituosos da Usina
Nilo Peçanha, segundo anunciou
ontem a Coordenação do Bacio-
.lamento.

Já a partir de segunda-feira
— antes da entrada em carga
do terceiro grande gerador da-
quela usina —, os cortes de
energia poderão ser suspensos
durante o dia, permanecendo
em alguns bairros somente du-
rante a noite, entre 13 e 20 ho-
ras. (Página 5)

Mihajlov é
condenado
novamente

O escritor iugoslavo Mihajlo
-v-il-ajlov, de 32 anos. foi con-
denado ontem a mais quatro
anos c meio de prisão e proibido
de exercer qualquer atividade
pública nos quatro anos seguin-
tes, por divulgar propaganda
contra o Governo, segundo sen-
tença proferida por um tribu-
nal de Belgrado.

Mihajlov está na prisão há
10 meses, cumprindo pena ante-
rior de um ano, sob a acusação
de ter difamado o regime iugos-
lavo, em artigos publicados no
estrangeiro. O autor negou as
acusações « acusou o Partido
Comunista da Iugoslávia de cer-
cear a liberdade de expressão no
país, em seus 22 anos de poder.
(.Página 8)

Incên dio ma ta 5 e
fere 8 em Sâo Paulo

Cinco pessoas morreram e'
outras 20 sofreram ferimentos
graves durante um incêndio que
destruiu dois dos quatro sub-
bolos da futura sede do Banco
Federal Itaú Sul-Americano S.A.,
em São Paulo, onde já funciona-
vam várias dependências do
estabelecimento, inclusive o
computador de dados.

O incêndio começou quando
um operário não identificado
deixou cair no chão do 3.° sub-
solo, cheio de cola, um fogarci-
ro. As chamas logo se espalha-
ram, atingindo um grande tonei
onde era guardada a cola e pro-
vocando a sua explosão. A par-
tir de então o fogo alastrou-se
com maior intensidade, chegan-
do inclusive a levantar o piso

Itamarati
ignora filme
de Gláuber

O Itamarati não deverá so-
licitar à direção do Festival de
Cannes que suspenda a exibi-
ção de Terra em T r a n s e, dc
Gláuber Rocha, a menos que
receba ordens de escalões su-
periores do Governo. Para a
Chancelaria, o Brasil não par-
ticipa oficialmente da mostra,
uma vez que Gláuber Rocha le-
vou Terra em Transe a Cannes"por sua própria conta e risco".

Interditado no Brasil pelo.
Serviço de Censura, Terra em
Transe foi incluído oficialmen-
te, a convite da direção do Fes-
tival, como representante bra-
sileiro, na lista de filmes que
concorrem á Palma de Ouro
deste ano. O inicio do Festival
está marcado para o próximo
dia 27. (Pág. 10 e Editorial na
página 6).

rio 2.° subsolo, já pronto para
receber os móveis.

Dos cinco mortos, o Depar-
tamento de Investigações da Se-
cretarla de Segurança de São
Paulo conseguiu identificar ape-
nas um até a noite de ontem, o
operário Nicanor Rodrigues de
Oliveira.

Entre os internados no Hos-
pitai das Clinicas, os mais gra-
vemente feridos são João Mar-
tins Alonso, Antônio Perez Mar-
tins, Benigno Joga, José Cícero
dos Santos. José Costelini, Pedro
Piroli, José Floriano, Silvia Ro-
cha Reis, Antônio Sales, José
Rosa dos Santos, José Benedito
Pinheiro, Luis Pereira, Itagiba
de Oliveira (bombeiro) e Roleão
Vieira. (Página 16.

Surveyor-3
desce na Lua
com defeito

Um dos foguetes do Sur-
veyor-3, que pousou ontem à
noite na Lua, continua funcio-
nando e poderá gastar a ener-
gia das baterias antes do envio
de qualquer informação ou ío-
tos da superfície lunar. A nave
é equipada com uma pá mecâ-
nica para escavar o solo do sa-
télite da Terra e comprovar as
possibilidades de envio de equi-
pamentos pesados.

Num último esforço para
corrigir a falha — d-sscoberta
três minutos após a alunissa-
gem — os técnicos de Pasadena
conseguiram que o Surveyor-3
enviasse uma foto do foguete
defeituoso, atualmente em exa-
me pelos encarregados do vôo.
Oficiosamente, admite-se que
são pequenas as possibilidades
de êxito. (Página 8).

EUA tam 1 .;/ ^C. •

Ano LXXVII — N.o 11

aceitam
sair do^Faralelo 17

Os Estados Unidos coin-
prometeram-se ontem a re-
cuar suas tropas e as de seus
aliados até 16 quilômetros ao
sul da zona desmilitarizada
que separa os dois Vietnã-
mes (Paralelo 17), desde que
Hanói íaça o mesmo na
direção do norte e permita
a inspeção internacional pa-
ra verificar o cumprimento
do acordo, para em seguida
iniciarem conversações dc
paz.

A proposta íoi apresenta-
da pelo Secretário de Estado

norte-americano Dean Rusk
na reunião do Conselho de
Ministros da Organização
do Tratado do Sudeste da
Ásia, segundo informação
que chegou ao conhecimento
da imprensa através do Se-
cretário de Imprensa do De-
partamento de Estaclo, Ro-
bert McCloskey.

O Primeiro-Ministró Cao
Ky, por sua vez. ofereceu
aos guerrilheiros do Viet-
cong que desertarem o bene-
fício da anistia e a garantia
de todos os direitos políticos,

inclusive o de concorrer às
eleições e o de ocupar cargos
públicos, "e até mesmo uma
posição social importante".

Cao Ky, falando em no-
me do Governo do Vietname
do Sul, por motivo do Dia
de Hung Vuong, o fundador
de Saigon, disse que os guer-
rilheiros que abandonarem
as fileiras dos vietcongs serão
recebidos de braços abertos
por seu regime, frisando que"a nação perdoará aqueles
que íoram levados ao crime
pelo comunismo". (Pág. 8)

Costa e Silva chama Aleixo
de "Presidente do Congresso 52

O Marechal Costa e Silva
demonstrou ontem, ao visi-
tar a Câmara e o Senado,
quem é o seu preferido à Pre-
sidência do Congresso, ao
tratar com indiferença o Se-
nador Auro de Moura Andra-
de, em seu próprio gabinete,
instantes após haver saúda-
do o Sr. Pedro Aleixo, efusi-
vãmente, como "Presidente
do Congresso".

A manifestação de prefe-
réncia do Presidente da Re-
pública íoi tão chocante que,
em dado momento, por falta

A PAUSADOS ARTISTAS

de interlocutor, o Sr. Auro
de Moura Andrade — a
quem o Marechal Costa e
Silva só se dirigiu na chega-
da e na saída — se viu com-
pelido a puxar conversa com
o Ministro Rondou Pacheco.

No Rio, durante um ai-
moço em sua homenagem, o
ex-Presidente Castelo Bran-
co elogiou o Governo Costa
e Silva, considerando-o per-
feitamente integrado dentro
dos princípios e objetivos da
Revolução.
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Margot e Nureyev passearam pelo gramado do Country Clube

Respondendo às críticas
do ex-Ministro Roberto Cam-
pos à filosofia do Governo, o
Ministro Magalhães Pinto,
em declarações gravadas
para uma emissora de tele-
visão, afirmou que a nova
administração do País não
promove fantasmas, "mas
afugenta os que foram cria-
dos à sua revelia" por uma
política econômico-financei-
ra "que fracassou completa-
mente". (Noticiário naspágs.,
3 e 4 e Coluna do Castello,
pág. 4)

Nureyev e
Margot
no Country

Após seu ensaio de ontem,
encerrado às 16h, Margot Fon-
teyn e Rudolf Nureyev tiveram
o resto da tarde e a noite livres,
e foram almoçar no Country
Clube, em Ipanema, para depois
passear de carro por São Con-
rado e Alto da Boa Vista e jan-
tar no Panorama Palace Hotel.

A partir das 0h30m de hoje
será realizado o ensaio geral do
ballet Giselle, número de es-
tréia. amanhã. Cansado do
ritmo de trabalho a que se vem
submetendo nos últimos dias,
Nureyev permaneceu em seu
quarto até cerca de llh30m,
decepcionando um grande
número de fãs que madrugaram
à porta do Copacabana Palace
para vê-lo. (Página 7)

Três Grandes
no enterro
de Adenauer

O ex-Chanceler da República Fe-
deral Alemã, Kom-ad Adenauer,
morreu às 13h21m de ontem, ctlas
depois de ter advertido o Chance-
lei* Kurt Kiesinger contra os ini-
migos da unidade européia, assun-
to que poderá vir a debate entre os
Presidentes Johnson e De Gaulle
com o Primeiro-Ministró Harold
Wilson, que se reunirão nos fune-
rals de terça-feira em Rhoendorf.

O Presidente Costa e Silva, unln-
do-se aos líderes do Ocidente que
lamentaram a perda de Adenauer,
diíse ontem que o ex-Chanceler de
91 anos de idade converteu-se "em.
um símbolo da própria Alemanha
pela vontade vigorosa e a sabedo-
ria com que a libertou do nazismo*'.
O corpo será trasladado hoje para
o Palácio de Sel.aumburg, sede da
Chancelaria. (Página 2)

COPEIRA-ARRUMADEIRA - Pr_-
ctsá*so a R. Lecncio Cerreis 200,
no Leblcn. Exigem-se rsferéncia.
e pega-se bem. Tel. 27-9954 pelemanhã.
COPEIRA""- 

"ARRUMADEIRA 
-

Prí-iía-i- com documento. _ ref*-
rànci-s. Ordenado CrS 65,00. —

fTratar: Rua Gu-lavn Sampaio, 361,
«*. 90..

!<-_-. fclkO — Pr c eis... st. de r.i-
paz até lã anos ppra casa de

I família — Copacabana — Tele-
fone 37-7092.

CASAL precisa de pessoa sos-
segada para serviço" de aparta-
mento — Referencias — Telafone
57-0592 — Dormir no emprego

COPEIRA — Arrumadelra precisa-
:.«c portuguesa p! ca:a tratamento.
,E*Í;jcm-(e refe.-ònciai. Aílanlica,
i3 78_ _p. 1 101.

CASAL VEIHOS SOM FILHO pre-
cisa do du_4 mocinhas, tratadas
cemo da família n.i Rua da Cs-
rioca n. 55, a p. 202.
COPEIRA - ARRUMADEIRA -
Precisa-ss com pratica am cata
de tratamanto na Rua Sou:* Lima
n. 178^-J01_- Ord._ di »0,00

'COPEIRA—ARRUMADEIRA - Or-
!_len_do 130 000. Sorviço _ frjn.e.
;s?i com muita prática, boa apa*
i rèncic e referências. Av. Atlãn^
1 tica 1 782 ip. 701.

CASAL com 2 filhos precisa de
empregada para lodo o serviço
—¦ Salário a combinar. Tratar na

,Rua Professor Gabizo n. 43, ap.
-201 — Tijuca — Pela manhã ou
depois das 20 horas.i
DIPLOMATA tr_n___ residindo ¦_
precisa de empregada para iodo
o serviço em tempo integral
Pede sólidas referencias por es-
crito — Idade dc 25 a 40 anos -
Tratar Rua Antônio Carlos n.°

.58 — 10.° andar, hoje das 9 às
111 .hor»..
EMPREGADA 

'-.. 
Pr_cli_."ie* para

4 pessoas. Paga-se bom. R. Ma-
ris Amélia, 6IS, on. C-01 '— Ti-
fuca.

[EMPREGADA - Preciao c| r«r.
imais de 1 ano p pessoa só, que
' saiba cozinhar. Crí 70 mil. Dor-
jine fora. Tratar pela manhã, Av.
I Copacabana, 387/1105.

; EMPREGADA" — BOrni! - Procura-
; se para serviços normais familia
J3 pessoas, ótima cozinheira corn
Idocumelos e referencias. Rua Eo-
llivar, 38, op. 1 002 — Copo.
(EMPREGADA. ca3al precisa," coif-
inhar e arruinar, dorme fora. Rua
;Sampaio Ferraz, 8, ap. 202. Lar-
lgo do Estado.

[EMPREGADA - P. todo serviço.
família 3 pessoas, precisG. Rua
Beniímim Batista, 161, ap. 101,
J. Botânico.

EMPREGADA - P. todo serviço
família 3 pessoa:, precisa. R.._
Barão da Torre, 140 — Ipanema.
EMPREGADA -~ Precisa-se das
7 às 17 horas, 50 mil, na Rua
General Venáncio Flores n. 595

ap. 104 — Leblon — Exigem-
£e_referencias^._
EMPREGADA — Pr.ciso >p. (isal

Tartar dtpois das 1* horas —
Travos» Josó Bonifácio. 11 ap.
102 — Todos os Santos.

I EMPREGADA 
~icõm~ 

pratT_ã~V~ré
iferencies para casal com doii
filhos não cozinha na Rua das
Lsrcnieiras n. 42, ap. 404 —
¦40 mil.
11-

, EMPREGADA - Precisa-se na R.
Dr. Catrambi, 513 — Usina da Ti-

j jucá, de preferência senijora. Tro-
tar pela manhã.
EMPREGADA de boa aparência
Precisa-se para ajudar em todo o
serviço em ap. de casal. Dor-
me no emprego — Av. Gomes
Freire, 740, ap. 902.
EMPREGADA - Precisa-se de se.
nhora ou moca sossegada em
cata de família modesta, na R.
Moreira Sampaio n. 15 — Meier.

|-r_Tel_fone 29-5.68.
EMPREGADA - Precise, 

"caía 
ca-

sal com dçcümento h pr.itica.
60 000. De 35 • 50 ano. —
27-6113.

EMPREGADA - Oferece por
dia — Dão-se referencias. Telefo-

|ne 57.3347.

1EEMPRÊGADA.'-,—' Procisn-se" dé
reàprntnbilidade para todo o
serviço — Ordenado de NCrS ..
60,00 na Rua Bolivar n. 23 -
ap._201.

; EMPREGADA para todo o servi-
|ço de casal — Precisa-se Uni-
pa e com referencias — 00 mll
— Rua Barata Ribeiro n. 622 -

I ap- 1 001 - Te lefone 57-4020.

| EMPREGADA - Preclu-se, todo
\serviço uma pessoa só. Casa de
|tratamento. Exigem.se referências.
'Pinheiro Machado 70 «n 701.

.EMPREGADA - Precisa-se - Rub
|Canavieiras,_2J9 — Grajaú.

Í_MPR_GÀDÀ 
— Procisa-se de uma

— Rua Aires Saldanha, 135, ap.
501 — Copacabana.

EMPREGADA todo serviço op. 3
pessoas, necessário referências.
Cr.. 50 000. Telefonar 27-5377. _
EMPREGADA- Precisa-se para to-
do serviço. Paga-se bem. Tratar
Rua Toneieros, 170 »p. 402. _
FAMÍLIA de trata, precisa babá
e cozinheira. A babá deverá ter
no máximo 18 anos. Sallrloi a

icombinar. Av. Rui Barbosa 636,

[ap. 509 — Flamengo. Trazer re-
1 ferências.

EMPREGADA - Precisa-se c] re-
ferências para cozinhar e outros
serviços, P*™ 1 casal. Rua Ita-
baiana 204 — Grafou. Tel.: ..
38.59*8.
JÓVÊM. — Precisa.se para ajudar
a cuidar de 2 crianças p_u,u_nas,
folga de 15 em 15 dias. Refe-
rências e boa aoarèncía — Tratar
Rua Eugênio Hussack, 13 — La-
ránjeiras/ '___
MOCINHA para ajudar n* «rru-
mação de casa, família 3 pessoas.
Dá-se preferência a menina por-
tuguésa. Ordenado CrS 40.000. —
Apresentar-se com reiponsável *
Rua Barão de Mesquita, 159. Dor-
me no amprèQO.

#! % ..•/,



l.o cad., Jornal do Brasil, quinta-feira, 20-4-67

Adenauer morre preocupado com unidade européia
NA ALDEIA HORA FINALm
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.4 bandeira desce a meio-mastro em Rhoemlorf Konrad Adenauer Jr. chega à casa do pai pouco antes da morte dêste (UPI)

0 homem que matou o passado
Departamento de Pesquisa

Era um homem calmo e meticuloso, de sor-
riso discreto no rosto vagamente parecido com
o de um indio pele-vermelha, o velho de 73
anos que se apresentava ao nôvo parlamento
germânico como candidato a Chanceler naque-
le 15 de setembro de 1949. Um voto apenas
¦— ò dele mesmo — garantiu-lhe a vitória, re-
petindo o episódio de 1929, quando o seu pró-
prio voto o reelegeu Primeiro Burgomestre de
Colônia. Em 49 eram outros tempos: a Ale-
manha começava com éle um nôvo caminho,
traçado segundo as suas normas, ou apesar de-
las, mas que hoje guarda, de qualquer forma, a
marca dos seus passos.

O Chanceler tomava posse num pais arbi-
tràriamente dividido, onde a religião política à
qual a maioria dos alemães aderira por des-
vario ou oportunismo lhes íôra arrebatada to-
talmente e revelada como impostura corrupta
e desprezível. Assumia, afinal, um posto que
raros invejavam. E nele durou mais que qual-
quer outro Chanceler, desde Bisn.arck. que re-
sistiu até os 89 anos de idade, quando teve de
ceder. Tantas vezes na crista das ondíis e na
baixa-mar, a Alemanha haveria de chegar ao
seu melhor nível apoiada num homem muito
pouco germânico, fundamentalmente um civil,
um paradoxo de paciência e de paixão.

AS BANDEIRAS E A PONTE

Hitler já era Chanceler, em 1934. quandofoi a Colônia, mandando hastear bandeiras coma suástica em todos os edifícios públicos. OBurgomestre Adenauer as fêz arriar de todos os
prédios sob seu controle. A demissão não tardou

Em 1927, os vereadores da sua cidade ti-nham apoiado o projeto de construção de uma
ponte em arco sobre o Reno, contra a vontadede Adenauer, que queria uma ponte pênsil. OBurgomestre não se deu por vencido, começoua. solicitar votos até mesmo entre os comunis-ras, e ganhou. A vitória rendeu-lhe uma queda
Políticos. 6 

qUílKe fatal a°s seus P'K
Os dois episódios, separados por poucosanos, refletem algumas das contradicõiaque

tomam difícil a descrição desse homem simul-taneamente um alemão muito típico e nada ti-
pico, que possuía muitos traços encontrados in-mvidualmente nos alemães, mas muito rara-mente em tal combinação. "Jamais detestei al-
guma coisa em toda a minha vida com tantaintensidade quanto um general prussiano", dis-se êle uma vez. Contudo, contrariamente à maio-ria dos alemães que compartilhavam dêste sen-timento, não era esquerdista, mas um patriotaconservador. Defensor da livre empresa sem serum imperialista típico. Autocrata, mas dispostoa estabelecer alguns controles sóbre o executi-vo e a sujeitar-se a eles. Acreditava nos direi-tos e valores humanos sem ser um democrata
social. Nacionalista, mas com reservas. Acredi-
tava na unidade européia, sem crer na hegemo-
nia germânica, nem numa Europa socializada.
E, certamente, não era anti-semita. Católico
renano, não prussiano — este pode ser um
resumo do homem que orientou o .Vhtschafts-
-vunder, o chamado "Milagre Econômico" deLudwig Erhard, que haveria cle sucedê-lo, aliás
por pouco tempo e contra a sua vontade.

O fato de se ter revelado sempre destemido— o episódio das bandeiras nazistas é apenas
um na lista das suas inúmeras posições temerá-
rias — pesou na balança quando o parlamentoo elegeu, e nâo diminuiu enquanto a idade au-
mentava. No ano passado, com 91 anos, numa
entrevista para a televisão norte-americana, éle
causava espanto ao responder sobre o que faria
se uma varinha mágica o transformasse em
Lyndon Johnson: "Eu evacuaria imediatamente
as tropas americanas no Vietname".

COLÔNIA, O COMEÇO DE TUDO

No dia 7 de março de 1906, quando mal ti-
nham nascido muitos dos homens que viriam a
trabalhar com êle no periodo mais importante
da sua vida, Konrad Adenauer foi eleito adjun-
to da cidade de Colônia com 35 de 37 votos.
"Konrad, agora tens de firmar o propósito de
vires a ser Primeiro Burgomestre de Colônia",
foi o comentário de seu pai, que morreria três
dias depois. Em 1909, com grande maioria, vinha
a eleição para primeiro adjunto, ainda com
grande maioria. Depois foi a guerra de 14-18,
quando o adjunto Adenauer, num acidente sé-
rio de automóvel, sofreu Inúmeras fraturas que

¦lhe transformariam o rosto por completo. A 18
de outubro de 1917, o desejo do pai se concretl-
zava; Konrad era eleito Primeiro Burgomestre.

O cargo, na época, assumiu proporções con- -

tinentais, quando surgiu a idéia de um Estado
Renano, permitindo ao prefeito revelar-se, pela
primeira vez, um diplomata miraculoso. Ade-
nauer recusava qualquer hipótese de afasta-
mento do território alemão, conseguindo um co-
mitê para estudar o projeto. O comitê era ape-
nas pretexto para ganhar tempo, pois nunca se
reuniu. Tanto que Clemenceau o reconheceu,
como derrota, em suas memórias, muito longe
de imaginar o que aquele burgomestre haveria
de conseguir na diplomacia européia, inclusi-
ve reatando com De Gaulle os laços de uma
amizade impossível de imaginar já ao término •
do primeiro conflito mundial.

Os anos seguintes à onda de separatismo
abrangem as grandes realizações de Konrad
Adenauer. Com elas, a definição de autocrata
que sempre o seguiria. Há um episódio que ex-
plica isso: quando as Rheinische Braunkohlen-
werke, que forneciam energia elétrica à cida-
de, denunciaram o contrato para elevar os pre-
ços, Adenauer providenciou que a municipali-
dade comprasse, em conjunto com a de Franc-
forte, as minas de carvão de pedra de Rossen-
ray, no Baixo Reno, para instalarem uma cen-
trai elétrica; as Braunkohlenwerke cederam
ante a ameaça e as duas cidades venderam as
jazidas de carvão, com lucro apreciável. E hou-
ve o episódio das pontes, que lhe permitiu, afi-
nal, o privilégio de se eleger com o próprio voto,
ao disputar a reeleição para burgomestre, em
1929, lmpopularizado pela situação que obteve
a duras penas — o seu próprio voto desempa-
tou a votação.

A SOMBRA DO NAZISMO

Adenauer íoi dos primeiros de que Hitler se
livrou. Deposto, hostilizado e atacado como ve-
nal, aceitou a hospitalidade que lhe oferecia o
prior do Convento de Maria Laach. Em 1936
concediam-lhe uma pensão e uma indenização
pelas casas que possuía em Colônia, permitin-
do-lhe construir nova casa no Zen_.ls.veg, onde
a família Adenauer vive ainda hoje. A inativi-
dade era um peso difícil para èle. O ex-burgo-
mestre dedicava-se a invenções, como um "ôvo

para cerzir" iluminado interiormente, um apa-
relho elétrico para matar insetos e óculos de
proteção contra a luz de faróis. Poucos amigos
ficaram fiéis. Depois de 20 de junho de 44, foi
detido e internado num acampamento cujo mé-
dico impediu a sua ida para o campo de con-
centração de Buchenwald; um oficial amigo li-
bertou o detido que se encontrava no hospital,
alegando que tinha cle ser submetido a interro-
gatório em Berlim. Adenauer adotou o nome de
Dr. Weber e se escondeu no moinho de Nister,
até que a Gestapo o descobriu. Só a 26 de no-
vembro recobrou a liberdade, pouco antes de
os americanos atravessarem o Reno.

Os primeiros visitantes depois dos combates
foram dois oficiais americanos, que pergunta-
ram a Adenauer .se aceitava de nôvo o cargo- cle
Primeiro Burgomestre de Colônia. Concordou,
mesmo sabendo que com isso punha em perigo os
íilhos que prestavam serviço militar.

Colônia era o caos. Adenauer começou man-
dando reparar as pontes sobre o Reno, elaborou
planos para reconstruir a cidade, defendeu uma
coleção de quadros que os americanos pensa-
vam confiscar. Quando os Ingleses substituíram
os americanos como potência ocupante (já ter-
minara a paz entre os Partidos políticos ale-
mães), o burgomestre teve vários atritos com
o governo militar, opondo-se pela segunda vez
em sua vida à idéia da criação de um Estado
do Reno e do Rhur, referindo-se às declarações
de Charles De Gaulle, em Saarbrucken, de que
franceses e alemães deviam lembrar-se de que
eram europeus ocidentais. "Queria 

que um esta-
dista inglês tivesse falado unia vez de nós como
europeus ocidentais", acrescentou Adenauer. No
dia seguinte foi demitido do cargo ide burg_tmes-
tre de Colônia — pela segunda vez em sua vida
— e expulso da cidade por ordem do General
Barraclough. Em casa, procurou no arquivo uma

pasta com o título Deposição pelos nazis, e abriu
outra com o título Deposição, pelos Libertadores,
A PACIÊNCIA DOS VENCIDOS

Só pouco a pouco os vencidos obtiveram cer-
ta liberdade de movimento no próprio pais. Foi
assim que se criou o Estado da Renânia do Nor-
te — Westfãlia, idéia que Adenauer apoiou, ago-
ra ainda coerente — como meio de eliminar a
possibilidade de separação da margem esquerda
do Reno da Alemanha..

É o início do seu interesse pela politica eu-
ropéia. Como Presidente da União Cristã-De-
mocrata, coincidindo com a criação de um nôvo
Estado alemão, anunciada a 7 de abril de 1948
pelo governador militar britânico, General Sir
Brian Robertson. Adenauer foi eleito Presiden-
te do Conselho Parlamentar que deveria prepa-
rar a nova Constituição. Depois, no ano seguin-
te, chegava a Chanceler. Só mesmo a Idade se-
ria capaz de abalar o homem que aconselhou o
próprio povo — "os vencidos devem ter pacien-
cia" — a reerguer tenazmente o que fora um
império tão forte como os maiores do mundo.

Casado em janeiro de 1904, com Emma
Weyer, que lhe deu três íilhos — Konrad, Max
e Ria — (a primeira esposa morreu em 19161,
e com Augusta Zinsser, que se converteu ao ca-
tolicismo para esposá-lo em 1919, tornou-se pai
de mais quatro filhos — Paul, Lotte, Libert e
Georg — e, afinal, ao se afastar do comando
político do seu Partido e do país, era avô de 24
netos.

A família era quase um fato distante para
o homem levado à tarefa que lhe coube, aban-
donando a mania germânica de empenhar-se
em grandiosas pesquisas da alma e na busca de
uma orientação ideológica. Em vez disso, êle
foi um pragmatista, bastante diverso de
um oportunista, considerando que o seu
esforço total tinha de se devotar às
ações, ao trabalho. Aparentemente, sentia que
eliminar os escombros das ruas era mais impor-
tante do que demorar-se ,em indagações sobre o
que havia sucedido; ou que salvaguardar a na-
ção contra a repetição do desastre político; ou
que punir os culpados, premiar os inocentes ou
procurar novas respostas básicas. A ruína ideo-
lógica que Hitler deixara atrás de sl não apre-
sentava qualquer interesse para êle.

Os biógrafos de Adenauer entendem que esta
pode ter sido a razão pela qual muitos dos no-
vos intelectuais alemães jamais o apreciaram,
convencidos de que uma calamidade monumen-
tal ocorrera, e que toda reconstrução básica de-
veria ser precedida cie uma nova posição ideo-
lógica e filosófica também monumental. Consi-
deravam ingênuo e prejudicial simplesmente
obstinar-se e prosseguir "cegamente".

Hoje, parece certo que eles estavam errados.
A obstinação do Chanceler, a paciência com que
comandou o esforço do seu povo — o Plano
Marshall, apenas, não seria suficiente para os
resultados que hoje se observam — e pela qual
apenas cobrava um juro político, a sua perma-
nência na arena, nem o passar dos anos foi ca-
paz de abater. Mas a klade tornou-o aos poucos
intratável, não consentindo de modo algum em
abandonar o posto. Por que êle se manteve nò
cargo tanto tempo? Seria gosto pessoal pelo po-
der? Um sentido missionário? A obstinação de
um homem Idoso? É impossível dizer por que
êle se apegou ao poder, prejudicando a repu-
tação de homem que se colocava acima de con-
siderações pessoais, até ser literalmente vencido
por aqueles que, sem êle, dificilmente teriam
chegado ao ponto em que se encontravam. A ida-
de que estivera a seu favor quando assumiu a
Chancelaria e lhe outorgara saber, eqüanimlda-
de e experiência de uma longa vida, finalmente
se voltou contra êle.

As outras indagações cabem à Alemanha, ü
certo, porém, que ela não tem o direito de es-
quecer este homem, exatamente porque a íêz
esquecer um passado recente e lhe devolveu um
lugar que poderia ter perdido para sempre.

Bonn (UPI-JB) — Com os
sete íllhos à cabeceira, em sua
casa na aldeia dc Rhaendorf,
o ex-Chancelor da República
Federal da Alemanha, Konrad
Adenauer, morreu "pacifica-
mente" ontem, às 13h21m
(hora local), vítima de umn
bronqulte asmátien, que o ata-
cou há mais de uma semana.

Seu último ato político íoi
advertir o Chanceler Kurt
Kiesinger contra "os que
ameaçam a unidade européia",
segundo disse ontem o próprio
Chefe do Governo, revelando
que Adenauer o chamou no
dia 3, quando já estava doen-
te, para comunicar suas apre-
ensões.

FRAQUEZA

O estado de Adenauer agra-
vou-se na madrugada de se-
eunda-íeira e ontem pela ma-
nh& os médicos já haviam
perdido as esperanças, porque
o paciente apresentava sinais
de extrema fraqueza nos apa-
reinos circulatório e respira-
tório.

O ex-Chanceler manteve-se
consciente até os últimos mo-
mentos, embora estivesse numa
tenda de oxigênio e dormisse
a maior parte do tempo. Mor-
reu num quarto do terceiro
andar de sua casn, comprada
em 1937, nas proximidades de
Bonn.
PAUSA

Ao ser divulgada a notícia
da morte, tocaram-se os sinos
das principais igrejas da RFA
c as bandeiras dos prédios oíi-
ciais e representações diplo-

mãticas foram hasteadas a
melo pau.

O Gabinete alemão analisa-
va o anteprojeto do tratado de
não proliferação das armas
nucleares, ao qual tanto se
opôs Adenauer, quando íoi
anunciada sua morte. O Chan-
celer Kurt Klensinger leu o
boletim médico aos ministros.
e em seguida suspendeu a re-
união. O Bundestag (Câmara
Baixa do Parlamento) realizou
uma'pequena sessão em home-
nagem ao ex-Chanceler, sob a
presidência de Eugen Gers-
tcnmeier.

UM LUGAR NA HISTÓRIA

As principais figuras da po-
lítica alemã manifestaram seu
pesar diante da morte de Ade-
nauer.

Kurt Kiesinger, Chanceler —
Incllnamo-nos com respeito pe-
rante este grande alemão. A
êle íoi exigido que fizesse o
que a poucos homens se pediu:
reconstruir sua pátria da mais
profunda degradação e levá-la
novamente à comunidade das
nações livres. Embora seu mais
profundo desejo — ver nosso
povo reunido em paz e liberda-
de — lhe íôsse negado, sua vida
íoi santificada. Sua morte nos
enche de dor e de pesar. O que
significava para nós e o que
perdemos com éle só poderá
sei- merlido pelas gerações íu-
turas.

Willy Brandt, Ministro do
Exterior e lider do Partido So-
cial-Democrata: — "A Europa,
que se encontra hoje em desen-
volvimento, chora a perda de
um de seus mais importantes

Iniciadores. Além das írontcl-
ras da convicção politica, o po-vo alemão agradece pelas fiuosrealizações como estadista, quelhe asseguraram um lugar per-manente na história da nação
alemã."

Erich Mende, Presidente do
Partido Democrata Livre: "O
caminho para a economia da
livre empresa, a recuperação
social e a nova politica euro-
péia íoram traçados durante
seu Governo. O maior serviço
do estadista foi ter agido cmis-
tantemente em prol da recon-
ciliação franco-alemã e de ter
promovido a amizade franco-
alemã. Só isto assegura paraKonrad Adenauer um lugar de
cúpula na história da Alemã-
ilha e da Europa "

Ludwig __rhard, ex-Chance-
ler: "A firme e Inequívoca
atitude de Adenauer e sua de-
cidida campanha em favor da
liberdade na politica, na eco-
nomia e em tedos Os setores da
vida humana reconquistaram a
fé na lealdade e honestidade
dos alemães. Konrad Adenauer
fèz mais do que cumprir o seu
dever... sua vida inteira íoi
dedicada ao povo alemão."
MENOS UM

Com a morte de Adenauer,
diminuiu o grupo de hemens de
anais de 60 anos que vem lide-
rando o mundo, desde o fim da
Segunda Guerra Mundial. Eu-
tre eles figuram: Mao Tsé-
tung, 74; Charles De Gaulle,
76; Chang Kai-chek, 79; Hailé
Sélassié, 76; Eamon de Valera
(Irlanda), 84; Marechal Tito,
73.

Presidentes não correm risco em Bonn
Bomi (UPI-JBl — Proteger

a vida do Presidente Johnson e
•outros Chefes de Estado e Go-
verno de países ocidentais que
estarão em Bonn na têrça-fei-
ra, para cs funerais de Ade-
nauer, será tarefa menos difi-
cil que em outras viagens dês-
ses estadistas — revelou ontem
uma fonte governamental.— O Presidente Johnson nfio
encontrará nenhum dos lança-
dores de tomates que atacaram
o Vice-Presidente Humphrey
na Itália recentemente — pre-
viu um funcionário dos sçrviços
de segurança.

A Capital da Alemanha Oci-
dental tem uma população do
apenas 200 mll habitantes e as
grandes manifestações políticas
por que já passou foram resul-
tado da presença de trabalha-
deres industriais de outras ci-
dades, maiores, à distância de
cem ou maia quilômetros, uo
Vale do Ruhr.

Os 50 homens e mulheres que
desfilaram diante da Embaixa-
da americana, levando cartazes
com slogans contra os Estados
Unidos, durante a visita de
Humphrey, eram quase todos
do Ruhr e chegaram a Bonn
pelas linhas regulares de
ônibus.

Admite-se também que a at-
mosfera de luto impedirá
quaisquer manifestações duran-
te cs serviços fúnebres em Co-
lõnia. '

Fontes do Governo informa-
ram que provavelmente o Pre-
sidente Johnson se hospedará
num bangalô a- margem do Re-
no, construido pelo Governo
americano em 1952 e atualmen-
te residência do ministro de
sua embaixada, Martin Hillen-
brand.

Foi ai que se hospedou o
Presidente Kennedy quando do
sua visita à Alemanha em 19G3.

A escolha coube na prática ao
Serviço Secreto, cujos agentes
consideravam difícil protegê-lo
na residência oficial do Embai-
xador Georg C. McGhee.

O chalé de Hillenbrand íica
a boa distância da rua, en-
quanto a residência oficial do
embaixador tem a separá-la
apenas a reduzida extensão de
um jardim.

O Presidente De Gaulle pro-
vàvelmente se hospedará na
Vila Ernich, antigo hotel de
montanha com vista para o
Reno c hoje residência oficial
do embaixador francês. Em tó-
dns as suas visitas a Bonn, ó
aí que De Gaulle tem ficado.

O Prlmeiro-Ministro Harold
Wilson, da Grã-Bretanha, de-
verá ficar na casa de seu em-
balxador, nas margens do Re-
no. Os funcionários alemães
consideram-no um risco de se-
gurança bem menor que John-
son e De Gaulle.

Jolmson vai à Alemanha para os funerais
Washington e Londres (UPI-

JB) — O Presidente Lyndon
John-son e o Primeiro-Ministro
Harold Wilson anunciaram que
irão à República Federal da
Alemanha assistir aos funerais
de Konrad Adenauer, preven-
do-se também a presença do
General Charles De Gaulle, o
que poderá converter o enter-
ro numa reunião sóbre unidade
e segurança da Europa, última
preocupação manifestada em
vida pelo ex-Chanceler.

O Ministro do Exterior Ma-
galhães Pinto declarou ontem
que "o Brasil se associa ao pe-
sar da Alemanha e ao de todo
mundo pelo falecimento áu
Chanceler Konrad Adenauer.
Nós que testemunhamos o seu
trabalho por seu país e pela
paz mundial, só podemos ter
uma pensamento de gratidão e
uma palavra de respeito á sua
memória".

HONRAS

, Por ordem do Presidente
Henrich Luebke, Adenauer será
enterrado por conta do Estado
e com honras de chefe de Go-
vêrno, no próximo dia 25, em
Rhoendorf, ao lado de suas
duas mulheres e de seus pais.
O corpo será transladado hoje
para o Palácio de Schamburg,
sede da Chancelaria.

As autoridades alemãs já ini-
ciaram os preparativos para os
funerais e para receber os che-
fes de Estado, diplomatas e
jornalistas que deverão come-
çar a chegar a Bonn, a partir
de sábado. O problema é mais
de acomodações do que de se-
gurança.

QUEM VAI

O Secretário de Imprensa da
Casa Branca anunciou ontem
que a delegação norte-ameri-
cana ao enterro de Adenauer
será encabeçada pelo Presiden-
te Lyndon Johnson e integrada
por quatro ou cinco membros
do Governo.

Acrescentou que Johnson não
pretende visitar nenhum outro
país da Europa, limitando-se
a assisto aos funerais, e que
ainda estão sendo concluídos os
preparativos para a viagem.

O Premier britânico já con-
firmou seu comparecimento e
o Generalíssimo Franco nomeou
o Secretário-Geral do Movi-
mento Nacional Fnlangistn. Jo-
sé Solls Ruíz, para representa-
lo nos funerais.

SÍMBOLO DE CORAGEM

í: a seguinte a íntegra da
da mensagem do Presidente
Lyndon Johnson ao tomar co-

nhecimento da morte de Ade-
nauer:

Nos, norte-americanos, la-
mentamos o falecimento do
Chanceler Konrad Adenauer.
Para nós, para Europa e para
o mundo, èle será sempro um
símbolo da vitalidade e da co-
ragem do povo alemão. Ja-
miús esqueceremos sua oposi-
ção, de toda vida, à tirania em
todas as suas formas. Tam-
pouco esqueceremos como, com
firme determinação, ergueu seu
país das ruínas da guerra pa-
ra colocá-lo muna situação
próspera e respeitada na íami-
lia das nações livres.

O desaparecimento de
Komad Adenauer será lamen-
tado em todas as partes do
mundo, mas seu espírito indo-
mável viverá sempre na Alian-
ça Atlântica, em cuja criação
tanto se empenhou. Sua con-
tribuição beneficiará todos os
homens livres. Não haverá
maior monumento à memória
dc um homem tão grande e tão
amado.

UM AMIGO

De Gaulle declarou que com
a morte de Adenauer havia
perdido uni grandí amigo e o
mundo um grande estadista. O
Presidente francês enviou tele-
gramas de pêsames ao chefe de
Estado Henrich Luebk e aos
íilhos do ex-Chanceler.

A França — diz De Gaul-
le no telegrama a Luebeke —
está de luto pela morte, assim
como a Alemanha. Em nome
de minha pátria inclino-me
respeitosamente ante um dos
grandes estadistas, de nosso
tempo. Nos dias que se segui-
ram â terrível guerra, o Chan-
celer Adenauer renovou seu
país. Trabalhou incansável-
mente pela organização euro-
péia. Foi o campeão da recon-
ciliação franco-alemã. A mor-
te do Chanceler, a quem esta-
va unido por grande amizade,
causa-me profundo pesai*.

O telegrama aos íllhos de
Adenauer, assinado por De
Gaulle e sua mulher, diz: —
Jamais esquecerei este homem
excepcionai que foi o vosso
pai, o grande alemão que con-
duziu vosso país à renovação,
o grande europeu que teve pela
França uma longa e sincera
amizade.

REAÇÕES

Ao ser informado da morte
de Adenauer, o Papa Paulo VI
recolheu-se para rezar por sua
alma. A Rainha Elizabeth H
enviou uma mensagem ao Go-
vêrno de Bonn, em nome do
povo britânico, assim como o
Primeiro-Ministro Harold Wil-
son e o Secretário do Exterior

George Brown. De todos os
países do Ocidente chegaram
a Bonn mensagens de pesa-
mes.

O Leste europeu preferiu o
silêncio. Apenas uma agência
noticiosa da República Demo-
crática Alemã menifestou-se,
afirmando que a vida de Ade-
nauer "se dirigiu contra os in-
terésses da nação alemã, para
manter o velho sistema e opor
uma tenaz resistência a tudo
que é nôvo".

VALOR

A maioria das mensagens
enviadas a Bonn continham
referências â figura política de
Adenauer. Entre elas figuram
as seguintes:

Giuseppe Saragat, Presiden-
te da Itália: a morte de Ade-
nauer representa a perda do
um estadista "a quem o mun-
do deve estar agradecido"..."a Alemanha livre e democra-
ta perdeu seu íilho mais ilus-
tre".

Taje Erlander, Prlmelro-Mi-
nistro tia Suécia: ... "notável
estadista europeu que com vi-
gor e realismo levou seu pais
fli uma Importante posição den-
tro do grupo das democracias
ocidentais".

Pierre Harmel, Ministro do
Exterior da Bélgica: ... "gran-
de defensor da liberdade de seu
pais".

Jens Otto Krag, Primeiro-
Ministro da Dinamarca: ... "a
obra de Adenauer íoi guiada
pela firme decisão e pelo espi-
rito democrático, dominando os
acontecimentos na A1 e manha
Ocidental depois da guerra".

Jean Monnet, criador do
MCE: ... "reconhecemoso ver-
dadeiro valor de um homem sò-
mente quando já náo se encon-
tra entre nós. É o que ocorre
com Adenauer.

. MILAGRE ALEMÃO

Em Brasilia, a morte dc Ade-
nauer foi anunciada ao plena-
rio da Câmara pelo Deputado
Franco Montoro (MDB-São
Paulo) que pediu que fossem
prestados homenagens ao ex-
Chanceler na sessão do dia 26.

Disse o Deputado: — Ade-
nauer não foi apenas o homem
que realizou o milagre alemão
da reconstrução econômica, so-
ciai e política de sua terra. Ao
lado de Gasperi, na Itália, e
Schuniann, na França, foi um
dos pioneiros da vitoriosa inte-
gração européia e um dos Ins-
plradores do movimento mun-
dial da democracia cristã. Sua.
longa vida íoi um exemplo de
dedicação e perseverança à
causa da paz e da justiça.

iiiijjmjÈ 3 a 8 décimos oor cento sóbre o valor da mercadoria.
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Juscelino decide fazer de Lacerda seu porta-vos oficial
Costa e Silva demonstra
no Congresso que apoia
Aleixo na luta eom Auro

Brasília (Sucursal) — O Presidente Costa e Silva es-
teve ontem no Congresso Nacional, em uma visita que co-
meçou no gabinete do Vice-Presidente Pedro Aleixo — a
quem chamou dè "Presidente do Congresso" —, prosseguiu
na sala do Senador Auro de Moura Andrade e terminou
com o Deputado Batista Ramos.

Notou-se uma certa indiferença do Presidente Costa
e Silva com o Presidente do Senado, durante sua perma-
nència no gabinete do Sr. Auro da Moura Andrade, quando
conversou com quase todos os presentes e só se dirigiu
ao senador paulista na chegada e na saída.

COM ALEIXO

Acompanhado dos Chefes das
Casas Civil e Militar, Sr. Ron-
don Pacheco e General Jaime
Portela, e de outras autorida-
des o Presidente Costa c Silva
chegou ao Congresso às 14h
20m, diriglr.do-.se imediata-
mente ao gabinete do Sr. Pe-
dro Aleixo, que se localiza num
liall do novo Anexo da Cà-
mara. entre a biblioteca e o
corredor das Comissões. O ga-
binete foi inaugurado ontem.

Receberam o Presidente da
República o Vice, Pedro Aleixo,
e os Deputados José Bonifácio,
Henrique La Rocque, Ernãni
Sátiro, Ultimo de Carvalho,
Vasco Filho, Monteiro de Cas-
tro, Leon Perez e Américo de
Sousa.

A conversa foi amigável e en-
trecortada de risos, principal-
mente quando o Marechal-
Presidente referia-se a seus ne-
tos. A medida que chegavam
deputados novos, o Marechal
manifestava seu contentamento
cem a juventude na política,
revelando à certa altura:

O Castelo queria fixar a
idade mínima para deputados
em 25 anos, mas eu sugeri 21.
Afinal, o Brasil é um país jo-
vem.

Indagou qual o deputado mais
moço e o Sr. José Bonifácio
disse que é o Sr. Rubens Me-
diria, do Rio. de 23 anos.

Ah, é aquele menino do
Rio, soube, que é inteligente —
comentou o Sr. Costa e Silva.

A conversa girou em torno
de militares, quando o Sr. Mon-
teiro de Castro dizia que há
poucos generais mineiros e pau-
listas e, até recentemente, não
havia nenhum almirante nas-
cido em Minas.

_ verdade. Mas está mu-
dando, depois que foram cria-
cios colégios militares ness#s
Estados. Em São Paulo há uma
razão. _ um Esta-do rico e a

..carreira militar é de pobres —
afirmou o Marechal.

O Presidente revelou que o
Almirante Silvio Heck irá para
a Nicarágua, para a Embaixa-
da, quando respondeu a uma
pergunta do Sr. Monteiro de
Castro.

Os Srs. José Bonifácio e Hen-
rique La Rocque informaram ao'"Presidem,ê"íTá~ República que d
gabinete do Sr. Pedro Aleixo,
onde se encontravam, estava
sendo inaugurado naquele ins-
tante.

Muito bem, Dr. Pedro. Fi-
cou muito bonito — comentou.
Ao se despedir do Sr. Pedro
Aleixo, o Presidente Costa e
Silva, disse-lhe:

Até logo, Sr. Presidente
do Congresso, Ainda vou visi-
tar os outros Podêres.

COM AURO

Depois de contornar o edifí-
cio do Congresso pelo lado ex-
terno, de carro oficial, o Ma-
rechal Costa e Silva dirigiu-se
ao gabinete do Presidente do
Senado, onde foi recebido pe-
los Srs. Auro de Moura Andra-
de, Daniel Krieger, Nogueira
da Gama, Benedito Valadares,
Eurico Resende, Vasconcelos

Torres, João Cieofas, Carvalho
Pinto Nei Braga, Guido Mon-
din, e vários outros.

Quando avistou o Sr. Guido"Mondin, o Presidente comen-
tou: — Eu sempre confundo
você com o Deputado Luciano
Machado.

Quem ouviu e conhece os
dois, discordou: o Sr. Guido
Mondin é gordo e corado, e o
Sr. Luciano Machado é bem
mais magro e quase pálido.Principalmente na manei-
ra de falar — acrescentou o
Presidente.

Depois de fazer comentários
amigáveis aos fotógrafos, cine-
grafistas e jornalistas que o
rodeavam o Marechal Costa e
Silva perguntou ao Sr. Bene-
dito Valadares:

Como vai a nossa Araxá?
Que clima bom, hein? Estou
precisando passar mais uns
dias lá, aquilo é uma beleza!

Com o senador • industrial
Atilio Fontana, trocou idéias
sóbre o plano do parlamentar
chamando de "indústria agro-
pecuária integrada", onde tudo
se aproveita, conforme o pró-
prio Presidente esclareceu aos
demais.

Éle é um homem de visão.
Manda milho e galinha até
para São Paulo — disse o Ma-
rechal.

MDB PRESENTE

O Presidente da República
admirou-se quando lhe foi
apresentado o Lider oposicio-
nista Josafá Marinho, decla-
rando, bem-humorado:

Mas o senhor que é o
Josafá Marinho? Tão moço e
tão ranhento. Fazia o senhor
bem mais velho. Admiro sua,
cultura e sua atuação aqui no
Senado.

_ uma forma de contri-
búir para melhorar — afirmou
o senador baiano.

Com o Sr. Aurélio Viana o
comentário foi quase igual:

Eu também fazia o Senhor
mais velho. Acho que é devido
á televisão; que deixa o Senhor
envelhecido ou então alguma
maquilagem.

Quando foi cumprimentado
p_lõ-Sena<loi^-V-a£Cca_c___is__Tô_>_
res, o Presidente disse-lhe:

Você está trabalhando e
dando trabalho ao meu pes-
soai com seus pedides de in-
formações. Quer saber tudo de
tudo. Vá com calma.

Dirigindo-se para o Senador
Dinarte Mariz o Presidente da
República lamentou as encheu-
tçs que estão causando prejui-
zes ao Rio Grande do Norte e
a outros Estados, frisando quetão logo soube mandou o Mi-
ni.._ro Albuquerque Lima ins-
pecionar tudo "e êle íoi pes-soalmerite".

A saida — lã h lõm —, o
Presidente Costa e Silva foi
cumprimentado rapidamente
por prefeitos e vereadores re-
unidos em Brasília, à frente
os Deputadas Aniz Badrn,
Cunha Bueno e Osmar Cunha,
dirigentes <io Grupo Parla-
montar Municipalista.
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Cost» e Sili-a sòmenlt mio tratou. Auro eom indiferença no inicio da visita ao Senado

Josafá acha que democracia
só volta ao País com o fim
das "leis discricionárias"

Presidente dis ao STF
<jiic evitou atingi-lo

Brasília .Sucursal. — O Ma-
rechal Costa c Silva visitou
ontem a Supremo Tribunal Fe-
deral, onde rememorou que"em momentos da história do
Pais, fui investido de podêres
discricionários, mas entendi
que este Tribunal era intan-
givel, procurando conservá-lo
em toda a sua integridade".

— Recordo este fato para me
credenciar junto a V. Exas.,
cemo respeitador dêste alto
Tribunal. Por isso, venho fa-
zer esta visita de cortesia, com
muito prazer, e mais uma vez
prestar-lhe minha homenagem.
Espero poder manter aquilo
que a Constituição tanto de-
seja, quer e impõe: a hnrmo-
nia entre os Podêres — ucre.s-
centou o Presidente.
A VISITA

O Marechal Costa e Silva
esteve no STF acompanhado
dos Chefes dos Gabinetes Ci-
vil e Militar e do Ministro
da Justiça, Professor Gama e
Silva, tendo afirmado aos Mi-
nistros do Supremo que não
pretendia fazer discurso, mas
apenas dirigir aquela saudação.

Agradecendo a visita, o Pre-
sidente do STP, Ministro Luis
Galoti, afirmou:

O Supremo Tribunal Fede-
ral agradece a honrosa visita
de V. iEx.", Sr. Presidente, e

as palavras impregnadas de
civismo e sinceridade que aca-
bamos de ouvir. Esta visita
muito nos desvanece e signi-
fica a reiteração dos altos pro-
pósitos de V. Ex.a no sentido
de que o princípio da hanuo-
nia de Podêres, consagrado na
Constituição, sem prejuízo da
independência deles, seja uma
realidade viva e permanente.Num regime como o nos-
so, que se caracteriza sobre-
tudo pelo Governo impessoal
da lel, há de ter uni papelimportante o Tribunal que, na
interpretação dela, sem esque-
cer os seus fins sociais e as
exigências do bem comum, diz
a palavra derradeira.Esperamos que, inspirados
os três Pociéres da República
nos mesmo ideais de liberda-
de, progresso, paz e «catamen-
to nos direitas do 'homem, nes-
tes compreendidos os atinen-¦tes à justiça social, possamostodos trabalhar con» devota-
mento pelo bem da Pátria.Receba V. Ex." as home-
nagens do Supremo Tribunal
- os votos por um Governo
feliz e fecundo, que concorra
para vermos em breve o gran-de Brasil, que não é apenas o
dos sonhos, mas o grande Bra-
sil que pressentimos e cuja an-
tevisão fortalece a confiança e
o ânimo de todos os patriotas".

Brasília (Sucursal) — O efetivo restabelecimento da
ordem democrática no País só será, possível pela substi-

—tuição-do-arvsenal de leis discricionárias por um/sistema
jurídico fundado no equilíbrio e na moderação, disse-
ontem, no Senado, o Sr. Josafá Marinho, ao proferir o
anunciado discurso de análise e critica ã Lei de Seguran-
ça Nacional.

— Se o atual Governo anuncia um período de paz, dc
legalidade e de trabalho, em harmonia com os sentimen-
tos populares, deve criar, de princípio, as condições de
confiança geral, pela repulsa aos instrumentos de violén-
cia — prosseguiu o parlamentar, advertindo o Presidên-
te Costa c Silva de que as medidas de violência terminam
cedo ou tarde, repelidas pelos impulsos da liberdade.

que entraria em vigência em
futuro próximo.Dal a incompatibilidade
flagrante entre o decreto e a
ordem jurídica vigente, con-
seqüente da determinação de
que a nova lei só entraria em
vigência a 15 de março, quan-
do teria inicio outra ordem ju-
ridica, imposta pela atual Cons-
tituição. Por isso, é nula a atual
Lei de Segurança Nacional, de-
cretada que foi em plena va-
catio Icrís.

De forma alguma poderia
o Marechal Castelo Branco
editar, por antecipação, diplo-
ma legislativo fundado na
Constituição cuja eficácia de-
pendia de implemento de pra-
zo.
. Após citar jüfisconsültos,
em abono de sua afirmativa, o
orador demonstrou ser impôs-
sivel a convalidação, sob o fun-
damento de que cessada a
vigência da Carta de 40 não
mais caberia tratar de lei in-
constitucional e nula, inclusive
porque, naquele período o de-
creto-lei não produziu efeito e
a nova Constituição não con-
valida ò ato nulo.

Costa e Silva
acha o Rio
sem conforto

Brasília .Sucursal) — O Pre-
sidente Costa e Silva consi-
derou "péssima^*-a~sua~experr-

CRITICA

O Sr. Josafá Marinho pas-
sou à análise da Lei de Se-
gurança Nacional, afirmando
ter ela, por disposições expres-
sas, caráter irrecusável de lei
complementar da nova Consti-
tuição ou dela decorrente.

— É o que se vê da leitura
do decreto que impôs ao País
essa lei, alegando-se ter ela o
objetivo de regular situação
prevista na atual Constituição.
Ora, quando o ex-Presidente
Castelo Branco baixou o de-
creto, a Constituição já pro-
mulgada não entrara em vigor,
nenhum cabimento jurídico
lendo assim a sua invocação.
O objetivo do Governo foi
ajustar a legislação sobre se-
gurança nacional e ordem po-
litica e social ao sistema da
Carta de 1967.

IMPASSE

O Sr. Josafá Marinho mos-
trou depois, através da cita-
ção de trechos da Lei de Se-
gurança, estar nela expresso
esse objetivo de ajustar legis-
lação ao texto da Constituição

njocure nas melhores casas do ramo

a camisa de fama internacional
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Senador condena subvenção__*

do Governo às empresas de
aviação comerciais do País

Brasília (Sucursal) — O Senador Vasconcelos Torres
apresentou ontem projeto no Senado determinando o con-
gelamento de parte da verba "subvenções econômicas" do
Ministério da Aeronáutica, o que implicaria na supressão
da verba de NCrS 3 milhões (três bilhões de cruzeiros an-
tigos) concedida como subvenção às empresas de aviação
comercial.

O projeto do Senador fluminense, foi por èle apresen-
tado como uma decorrência inevitável da atual legislação
sobre o problema, fruto do decreto-lei assinado pelo ex-
Presidente Castelo Branco, que suprimiu os descontos de
passagens aéreas para funcionários píiblicos e jornalistas.

miu pequeno ônus que era im-
posto às empresas de aviação,
como contrapartida de consi-
derável subvenção dada às
empresas pelo Poder público,
sem trediizir, dc forma alguma,
o ônus do Tesouro.

Muito ao contrário, mostra
o Senador Vasconcelos Torres
que maiores auxílios foram
concedidos pelo Governo Cas-
telo Branco às empresas de
aviação, sob forma de subven-
ção consignada no orçamento
da Aeronáutica, liberando as
empresas de qualquer contra-
partida e agravando muito o
gasto público.

CORRIGIR ABUSOS

Justificando seu projeto,
lembra o Senador Vasconcelos
Torres que o decreto assinado
pelo ex-Presldente Castelo
Branco a êsse respeito íoi
apresentado ao País como
tendo a finalidade de corrigir
abusos que oneravam os cofres
públicos, suprimindo privilé-
gios a determinadas catego-
rias profissionais.

Citando toda a legislação
existente no País sóbre o as-
sunto, o Senador mostra que
o decreto teve conseqüência
inteiramente diversa: supri-

éncia de três dias de Governo
no Rio, por entender que o
Palácio das Laranjeiras não
oferece as condições mínimas
de conforto para abrigar o
Presidente e seus auxiliares,
segruudo informações obtidas
ontem na Palácio do Planalto.Essa experiência — acres-
centam assessores presidenciais— serviu pnra que o Marechal
Casta e Silva abandonasse de-
finitivamente qualquer projetofuturo de realizar temporadas
no Rio, a exemplo do que fa-
zia o Marechal Castelo Branco.

Ex-PTB se
retrai
taticamente

As lideranças esquerdistas e
trabalhistas ortodoxas, reuni-
das no MDB, decidiram man-
ter-se afastadas do centro rie
acontecimentos políticos, den-
tro da tática da hibernação,
para evitar que, levadas ao
primeiro plano, possam ser
isolados e facultar ao antigo
PSD adesão em bloco ao Go-
Vêrno Costa e Silva.

Essa conduta foi aprovada
em encontros realizados nos
ultimes dias no R'.o o em Bra-
S-ila, nos quais se fez a análi-
se da conjuntura brasileira.
Concluiu-se que. a partir do
momento do retorno do ex-
Presidente Juscelino Kubits-
chek, os ex-pessedistas foram
compulsòriamentc levados à li-,
nha de oposição ao Governo.
"BOI DE PIRANHA"

Os trabalhistas o r t o d oxos
entendem que. com os seus
aliados esquerdistas, não po-
dem fazer o papel de bois de
piranha, assumindo a oposi-
ção ao Governo Costa e Silva
e abrindo perspectivas para a
integração dos ex-pessedistas
ao Governo.

Que existem desejos en-
tre eles para aderir, a pretex-
to de que o Governo faz aber-
turas de caráter democrático,
ninguém desconhece. Mas não
podemos forçai-, por sectaris-
mo, a adesão deles — disse
porta-voz. do grupo ortodoxo
do ex-PTB, salientando que"já demos a nossa cota de
contribuição ao esforço de re-
democratização".

Segundo disse o informante,
es_-a conduta política foi apro-
vada pelo Sr. João Goulart,
informado dos acontecimentos
brasileiros a partir da posse
do Marechal Costa t Silva à
Presidência da Rermblica, por
emissários especiais.

Levi tenta conciliar Auro e
Aleixo dividindo encargos
da Presidência do Congresso

Brasília (Sucursal) — Um grupo dè parlamentares, em
sua maioria formado de senadores, começou a articular
uma solução conciliatória para a disputa que se trava em
torno da Presidência do Congresso, tomando como base uma
sugestão preparada pelo Sr. Edmundo Levi, que poderiaser apresentada como emenda ao projeto de reforma doRegimento Comum, proposto pela liderança do Governo.

O trabalho do senador amazonense divide as atribui-
ções de dirigir as sessões conjuntas da, Câmara e do Senado
entre o Vice-Presidente da República e o Presidente do Se-
nado.
DISTRIBUIÇÃO

A fórmula Edmundo Levi é
admitida pelos Senadores Fl-
linto Müller, Nei Braga e Gil-
berto. Marinho e.o Deputado
Ulisses Guimarães, entre outres
que consideram conveniente
para a própria instituição par-lamentar evitar uma luta sus-
ceptivel de acarretar desgastes
para os dois lades.

Sugere o Senador Edmundo
Levi que seja assegurada ao
Presidente do Senado a função
de dirigir as sessões conjuntas
convocadas com os seguintes
objetivos:

— Inaugurar a sessão le-
glslativa;

— Elaborar o Regimento
Comum;

— Receber o compromisso
do Presidente da República e
do Vice-Presidente da Repú-
blica;

— Deliberar sóbre vetos;
— Promulgar emendas àConstituição;
— Apreciar decretbs-leis

expedidos pelo Presidente da
República;

— Decretar a vacância da
Presidência e da Vice-Presi-
dência da República;

— Apreciar a decretação
de estado tle sitio.

Vice-Presidente da Repú-
blica, assessorado pela Mesa do
Senado, dirigiria as sessões
convocadas com as seguintes
finalidades:

— Decidir sobre a criação
de Comissões Mistas de In-,
quérito;

_ — Votar emendas à Cons-
tituição;

— Apreciar projeto de lei
encaminhados pelo Presidente
da República na forma doArt. 54, Parágrafo 3.° da Cons-
tituição (casos de urgência, em
que a deliberação deve ser to-mada no prazo de 40 dias emsessão conjunta);

— Sessões solenes.
A competência para convo-car as sessões seria do Vice-Presidente da República, noscasos em que lhe coubesse pve-sidir, ou do Presidente do Se-nado, quando a direção dostrabalhos fosse a êsse deferida.

Valadão ocupa Procuradoria
da República declarando que
o povo tem sede de Justiça

Brasília (Sucursal) — Ao ser empossado ontem nocargo de Procurador-Geral da República, o Professor Ha-roldo Valadao afirmou que se empenharia para descer aJustiça dos "altos pedestais frios e desumanos do texto
para a planície democrática onde moureja o povo com sede'de justiça e a merecer maior consideração da lei e dostribunais, que foram feitos para facilitar e não dificultara vida humana".

O Procurador-Geral Haroldo Valadão, em outro trechodo seu discurso, lamentou que a atual Constituição, "em
um deplorável erro de técnica", tenha colocado o Minis-terio Público como uma seção do Poder Judiciário, "pois
são instituições plenamente autônomas".
LINHA CONSTANTE

Em seu discurso, escrito pou-cos minutos antes da posse,o Professor Haroldo Valadão
disse que havia aceitado o car-
go "naquela linha constante

-deminha^já longa-vida-públi--
ca — herdada e jamais igua-
lada do saudoso Alfredo Vala-
dão — de servir, sempre e de-
sinteressadamente, ao progres-
so do Direito, de pugnar, sem
vacilações, pela realização di-
nàmica da justiça social e de
eqüidade, pnra o amparo dns
direitos individuais e principal-
mente dos direitos sociais".

Acentuou, a seguir, que as-
sumia a Procuradoria em mo-
mento decisivo da nossa Ins-
tória, semelhante ao em queserviu ao Governo do ex-Pre-
sidente Dutra, "pois entramos
num período de redemocrati-
zação do Pais; temos à vista
nova Constituição, o Brasil re-
torna às suas fontes tradicio-
nais dc judiciarismo".
MISSÃO

A missão na Procuradoria-
Geral da República será a de
velar pela execução da Consti-
tuição. leis, tratados e regula-
mentos e ser o advogado-geral
da Unifto.

Entende o Sr. Haroldo Va-
ladáo que "não prejudicou nem
prejudicará a independência
do Ministério Público, que a
atual Constituição, num deplo-
rável erro de técnica — vindo
do projeto de juristas, manti-

do no projeto do Governo e
conservado afinal, apesar do
meu protesto em conferência
aqiü em Brasília no dia 14 de
dezembro último —, colocou
como uma seção do Poder Ju-
diciário, pois são plenamente-autônomas".

No seu discurso, o Professor
Haroldo Valadão disse quochegava à Procuradorla-Geral
da República com as seguintes
condições: prática de 45 anos
de advogado, principalmente
no Supremo Tribunal Federal,
ali estreando em abril de 1922;
advocacia, sempre autônoma,
cada causa de cada cliente de-
pendendo sempre de sua livre
escolha, sem vinculo profissio-
nal permanente a qualquer in-
divlduo. empresa ou organiza-
çáo e rarissimamente tendo
advogado contra a União;
exercício no Ministério Público
Federal como Procurador Cri-
minai da República cm 1933;
Procurador Regional Eleitoral
em 1934; experiência judicialno Tribunal Superior Eleitoral
por quatro anos; assessora-
mento à Presidência da Repú-
blica, já referido, e ao Minis-
tério das Relações Exteriores
como seu Consultor Jurídico;
integração p r o f 1 s s i onal na
Presidência do Instituto dos
Advogados e na Ordem dos
Advogados do Brasil; na teo-
ria do Direito, na cultura ju-rfdica há quase meio século,
em livros, artigos, conferências
e na cátedra jurídica', cotidia-
namento, sem interrupção há
36 anos.

Mulheres recomendam união
da juventude para acabar
preconceito contra militar

O congraçamento entre a juventude, civil e militar nos
meios universitários, para acabar na América Latina com
o preconceito contra o militarismo, foi recomendado, on-
tem, pela Comissão Técnica que analisou o tema Orien-
tação e Preparação para a Cidadania na Escola, do I Con-
gres. o Sul-Americano da Mulher em Defesa da Democracia.

A Professora Marilia Mariani, que é a relatora da co-
missão, afirmou que êsse preconceito tem surgido no Brasil
justamente nos períodos em que se abandonou a forma-
ção cívica nas escolas, "como aconteceu após a Revolu-
ção de Í964, em conseqüência do relaxamento registrado a
partir de 1940".
RECOMENDAÇÕES

Ao concluir, ontem, seu tra-
balho, que será agora subme-
tido ao plenário, a comissão
apresentou ao congresso as
seguintes recomendações que
deverão ser tomadas para sal-
vaguardar a fonnação para a
cidadania: 1 —• Preparação de
um magistério especializado,
para os cursos primário e se-
cundário. 2 — Convite aos
universitários para que apre-
sentem soluções nacionais pa-
ra os problemas nacionais. 3— Maior divulgação da cultu-
ra brasileira, sob todos os as-
pectos c 4/ — Promoção do
congraçamento entre os meios
militares c civis, especialmente
nas Universidades.

Segundo a exposição da re-
latora, professora Marilia Ma-
riíiul. que náo pertence à
CAMDE. participando do con-
gresío como Técnica de Educa-
ção do Ministério da Educa-

ção, existem dois decretos quedeterminam a formação cívica
nas escolas: um do ex-Prcsl-
dente Jânio Quadros e outro
do ex-Presidente Castelo Bran-
co, que são cumpridos.— Atualmente não mais se
dá a orientação cívica nas es-
colas — disse — e isso vem
acontecendo desde 1946. No en-
tanto, já em 1827, no Império,
um decreto determinava o co-
nhecimento da Constituição e
da História. A Lei de Diretri-
zes e Bases transformou a
Educação Cívica em matéria
optativa. O único período em
que realmente se deu educa-
ção civ.^a foi de 1937 a 1946
e ao afirmar isso não falo co-
mo getulista, que não sou,
mas é a verdade. Foi também
devido à boa formação civica
nos anos anteriores que os mi-
litares de 1930 conseguiram a
simpatia pnra a sua Revolu-
çáo.

O ex-Presidente Juscelino
Kubitschek acertou com o ' '
cx-Governador Carlos La- . 7cerda, no último entendi-
mento entre ambos, que osegundo manifestará o pen-samento político do primei-ro daqui por diante.

Com essa providência, o
ex-Presidente Juscelino
Kubitschek deseja preservara sua pessoa em face de
possíveis manifestações do
Governo em relação à sua
posição de cidadão com os
direitos políticos suspensos.
A PRATICA -.

O primeiro resultado des- 7.
sa atitude tática a ser oa- '..•'
servada nos próximos meses
foi o artigo que o Sr. Car-;
los Lacerda assinou numa
revista semanal, poucos dias '
antes de embarcar para o *
estrangeiro. Nesse artigo, o
Sr. Carlos Lacerda repetia
também o pensamento po- 

'
lítico do Sr. Juscelino,, .
Kubitschek.

Nas conversas que nos úl-
timos dias manteve com vá-
rios setores políticos, o Sr. '
Juscelino Kubitschek e pes-
soas a êle chegadas já de-
ram conhecimento dessa sua'
disposição tática. Em todos
os artigos ou pronunciamen-
tos públicos de outra natu-
reza que venha a fazer, o
Sr. Carlos Lacerda procura-rá antes ouvir o pensamen-
to do ex-Presidente.

Artur Reis e
Anísio Rocha
são nomeados

Brasília (Sucursal) — O Pre-
sidente Costa e Silva, durante
seu despacho com o Ministro
da Indústria e do Comércio,
Sr. Macedo Soares, assinou on-
tem à tarde os atos de nomea-
ção do ex-Deputado Anísio
Rocha e do ex-Governador do
Amazonas, Sr. Artur Reis. res-
pectivamente para Vice-Presi-
dente e membro do Conselho
Diretor do Instituto de Resse-
guros do Brasil.

Durante o despacho o Pre-
sidente da República voltou a
insistir com o Ministro da In-
dústria, e do Comércio na re-
comendação que dias atrás féz
ao Ministro dos Transportes,
Coronel Mário Andreazza, no
sentido de que seu Ministério
passe a agir levando em con-
sideração os pontos fixados na
Declaração de Punta dei Este,
principalmente o item que tra-
ta da integração do comércio
e desenvolvimento dos paíseslatino-americanos.

Bahia deve
tanto que dá
medo a Viana

Recife ("Sucursal) — O Go-
vernador da Bahia, Sr. Luis
Viana Filho, confessou ontem
que tem medo de não poder
executar o seu programa admi-
nistrativo, devido às dividaa
que o Sr. Lomanto Júnior dei-
xou. Ele não fèz ainda um le-
vantamento, mas calcula que
terá dé pagar mais de NCr.$ 40
milhões (quarenta bilhões de
cruzeiros antigos!.

— Enquanto un\a comissão
do meu Governo vê quanto te-
rei de pagar nos próximos qua-
tro anos, eu não escondo a mi-
nha preocupação. Estou quase
convencido de que será muito
difícil executar um bom pia-
no -de obras, pois o Estado terá
de se preocupar imediatamen-
te com o pagamento das euas
dividas.

Jeremuis
responderá
críticas

Niterói (Sucursal) — O Go-
vernador Geremlas Fontes vai
procurar hoje, quando conce-
dera, às 10 lioras, no salão
nobre do Palácio do Ingá, a
sua primeira entrevista cole-
tiva à imprensa, rebater as
criticas do MDB de que "se
mostra omisso e tateante dl-
ante dos problemas fluminen-
ses", apresentando, como ar-
gumentos, seus planos admi-
nistratlvos para o corrente
ano.
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Em Minas pode surgir,
agora uma Oposição

brasilia (Sucursal) — A principal do-
ença da ARENA parece ser o gigantismo ãa
sua representação política. A alegada falta
de homogeneidade não é tão grave assim,
num partido em que todos os membros têm
pelo menos um objetivo em comum — apoiar
o Governo. O excesso, a pletora, provoca o
atropelamento e gera os atritos, que são o
primeiro passo das dissidências.

Em Minas Gerais, por exemplo, não há
esforço capaz de reunir sob um mesmo crité-
rio os interesses âo PSD, ãa UDN, do PR, do
PSP, âo PTB, etc. Haverá fatalmente, ao fim
da formação ãa irente mineira, um grupo
residual bastante grande que irá se incorpo-
ràr, por força das circunstâncias, ao partido
de oposição ou à corrente de oposição. Cabe-
ria ao Governo tomar a iniciativa da seleção,
fazenão suas próprias opções para evitar queelas ocorram à sua revelia ou contràriamen-
te aos seus interesses.

Já há sintomas, aliás, âe que o grupo do
PTB que se acolherá sob a legenda ãa ARENA
de Minas não se ajeitou no grande seio da
comunhão governamental mineira. O resul-
tado é que já procuram o Senador Camilo
Nogueira da Gama e já se reúnem para exa-
minar a hipótese de retomar o caminho per-
ãião: a aghttinação âos heráeiros politicos
âo getulismo estáátial, ponto de partida para
a tentativa ãe recomposição senão âa legen-
da pelo menos ãa força parlamentar áo PTB
âe Minas. Houve um primeiro encontro âe
deputados estaãuais e se programa um nôvo
encontro com os deputados federais que, na
ARENA e no MDB, se vinculam pela raiz um
tanto remota mas sempre com alguma seiva
para alimentar novas tentativas.

O movimento vai encontrando outros
estímulos, sendo ãe registrar o interesse do
Deputado Hélio Garcia, ligado à corrente do
Sr. Magalhães Pinto, em acompanhar a for-
mação ão nôvo grupo oposicionista, admi-
tinào inclusive um encontro em que se exa-
minassem as potencialidades ão movimento.
É claro que o Sr. Magalhães Pinto não se pre-
para para romper com o Governador Israel
Pinheiro, mas é notório que seu grupo não
se satisfez corn os critérios assentados pelo
Sr. Guilherme Machado nem se considera
vinculado à frente governamental a não ser.
pelo laço persistente ãa filiação na ARENA.
O Chanceler não terá interesse numa defi-
nição precipitada, e por isso mesmo nem es-
treitará suas relações com o Palácio âa Li-
berdaãe nem áesestimulará a organização de
uma oposição mais ampla na qual eventual-
mente possa ingressar para cobrir seus obje-
tivos políticos.

O fato é que a consolidação da frente
mineira, representando uma delimitação ãa
área politica áo poâer, trará como conse-
quência imeãiata o alargamento âa Oposição,
que aspira a ter base física operacional para
explorar as virtualiãaães ãe uma luta contra
o Governo. Até mesmo alguns áeputaãos do
PSD, como o Sr. Gilberto Faria, contrariados
pelas opções âo Palácio âa Liberdade, have-
rão áe estimular o surgimento áe uma força
efetiva em que possam encontrar guariãa e
apoio quanão soar a hora âa luta.
Amaral Neto ouvido no Palácio

O Sr. Amaral Neto foi ontem a um pro-
grama ãe televisão contar coisas sobre o Sr.
Roberto Campos. Um militar áo Palácio, à
tarãe, lhe áisse que havia proviâenciaão um
aparelho receptor ãe emergência para que,
se o âa casa falhasse, não ficassem eles sem
ouvir o Deputaáo.
O Presidente cortês

Estava na ante-sala ão Gabinete áo Pre-
siãente âo Senaão, quanão saiu lá âe ãentro
o Senaáor Josafá Marinho, áo MDB, que fora
cumprimentar o Marechal Costa e Silva em
visita à casa. "Como foi a conversa?", pergun-
tei. "Bem", responâeu o Senaãor, "o Presi-
dente me achou mais jovem do que me ima-
ginava e disse que eu sou combativo, ranhe-
ta, até".

Em seguida', surgiu na porta o Senador
Aurélio Viana, também ão MDB. "Como foi
a conversa?", perguntei. "Bem", respondeu,"o Presidente me achou mais jovem do que
me imaginava".

Desisti ãe interpelar o Senaáor Rui Car-
neiro, que surgiu na porta em seguiãa.
Uma gafe

O Presiáente, ãeliberaáamente ou não,
cometeu uma pequena gafe no Gabinete do
Sr. Auro de Moura Andrade. Perguntou ao
Senaãor Daniel Krieger, seu Líãer no Sena-
ão: "Como vão as coisas? Recebi o seu reca-
do". O Sr. Krieger, que não tinha mandaáo
recado, quis saber de que se tratava: "O re-
caão âe que as coisas não são como pare-
cem".

O assunto subentendido era obviamente
a disputa em torno da Presidência áo Con-
gresso Nacional. O S enador Krieger ficou
muito vermelho.
Virgílio decide seu destino na ARENA

O ex-Governaáor Virgílio Távora pede
esclarecer que não pertence a qualquer movi-
mento dissiâente. "Espero àeciâir meu âesti-
no político ãentro âa ARENA", âisse.
Fortes ein Montevidéu

O Deputaáo Hermano Alves âiz que 6
grupo ãos raãicais ou áos imaturos vai bem."Temos boa repercussão no Partiáo, nas bases
do Rio e âe São Paulo e em Monteviâéu".

O Senaáor Aurélio Viana, Líáer áo MDB,
interpelou o Sr. Hermano Alves sobre que
tipo áe atituâe pretende que o Partido tome
em relação às guerrilhas áe Caparão. "Contra
ou a favor?"
A conciliação

Nem o Senaáor Daniel Krieger nem o
Deputado Ernani Sátiro encaminhará ao Sr.
Pedro Aleixo qualquer fórmula conciliatória.
A noticia aluâe ao projeto de emenda do Se-
nador Edmundo Levi.

Carlos Castello Branco

Márcio lembra na Gamara o Jost dis na CPI do dólar
fim do gueto de Varsóvia e que Governo Castelo nada
das guerrilhas do Caparão fês contra a especulação

Brasilia (Sucursal) — O Deputado Márcio Moreira Alves
(MDB — Guanabara) recordou, em pronunciamento íeito
na Câmara, ontem, o anlvers;rlo do massacre do Gueto
de Varsóvia pelos nazistas, assinalando que a data regis-
trava, também, o final das operações de guerra das Poli-
cias Militares, do Exército e da Aeronáutica contra os cha-
mados guerrilheiros do Caparão, para os quais pediu tra-
tamento humano.

— O massacre do Gueto de Varsóvia — disse o Depu-
tado carioca — foi resultante do grito de revolta de uma
raça oprimida e assassinada que, enfim, ao cabo de meses
e anos de martírio, resolveu tomar as armas contra os seus
opressores. O preço em dor e sangue pago pelos judeus
poloneses ficou na história da humanidade como um signo
de Glória, que por muitas gerações será' lembrado como
iima demonstração tanto de grandeza do homem persegui-
do como da indignidade do homem perseguidor.

Partido nôvo não precisa
de apoio de parlamentares
para pedir o seu registro

A nova Constituição brasileira não impõe, para;
a formação dos partidos políticos, a adesão de de-
terminado número de parlamentares, como possa dar
a entender o Aytigo 149, Inciso 7.°, pois tal exigência
é mera condição resolutiva, isto é, pode levar o par-

guindo-se? nò caso, as normas que regem a matéria, "ditadas tido a se extinguir se não alcançar certo número de

Brusilia (Sucursal) — O Presidente do Banco do Brasil,
Sr. Nestor Jost, disse ontem, na CPI da Câmara que invés-
tiga o "escândalo do dólar", que o Governo atual não to-
mou conhecimento oficial da alta do dólar antes da decisão
sõbré o assunto, ao contrário do que informara o ex-Mi-
nistro Roberto Campos, e que o Governo anterior "não to-
mou qualquer providência para impedir a especulação, se.

CAPARÃO

E prosseguiu:
— A repressão ao punhado

de rebeldes da Serra do Capa-
raó terá sido, sem dúvida, mi-
lltarmente necessária, enquan-
to aqueles homens, empurra-
dos para a serra pelo deses-
pêro, pela marca dns perse-
guições sofridas, por suas con-
vlcções ideológicas ou por qual-
quer outro motivo, continua-
vam em sua condição dè in-
surrectos. Para que os que go-
vernam o Brasil hoje não pas-
sem à nossa História com a
marca da indignidade qúe
agrava os perseguidores sem
entranhas, têm agora, consé-
guida sem esforço a vitória em
um episódio de importância

reduzida, que tratar com hu-
manidade os prisioneiros".
MINAS COMEMORA

Belo Horizonte (Sucursal) —
A Comunidade Religiosa Israe-
lita Mineira — CORIM —
adiou as comemorações do dia
do levante do Gueto de Varsó-
via que seriam ontem — 19
de abril — para os dias 6 e 7
de maio, quando será apresen-
tado um íilme documentário
nazista conseguido pelos polo-
neses após a libertação.

Para o dia 7 de maio está
prevista uma visita ao monu-
mento erguido nesta Capital
em memória dos 6 milhões de
judeus mortos durante a Se-
gunda Guerra. O documenta-
rio do levante do Gueto íoi
utilizado pelos próprios nazis-
tas como propaganda, orien-
tando sobre o que ocorria nas
principais frentes de batalha.

pelo Conselho Monetário Nacional".
Informou ainda p Sr. Nestor Jost que o Brasil, diante

da quebra do "seu 
padrão monetário, na Quarta-Feira de

Cinzas, "endlyldou-se em um trilhão e quinhentos bilhões
de cruzeiros antigos", acrescentando que se a providência
tivesse sido adiada, "muita especulação teria sido evitada".

196G, a procura do dólar au-
mentou muito, porque os jor-
nais afirmava que o FMI não
estava satisfeito com o indice
de elevação daquela moeda.

A certa altura, declarou que
existem dúvidas se 6e.deve ou
não continuar na politica de
desvalorização, pois essa medi-
da encarece o custo de vida,
já que os preços internos logo
se ajustam à nova realidade.

Levantamento polonês é
que localizou Treblinka

É o seguinte o texto comple-
to do relatório das investiga-
ções mandadas efetuar pelo
Governo polonês no local onde
tinha existido o campo de con-
centração, em Treblinka, ime-
dlatamente destruido pelos na-
ssistas no final da guerra, para
que dele não restassem vesti-
gios, entretanto encontrados
pelos poloneses, como se verá
a seguir:"Nos dias 9 a 13 de novem-
bro de 1945, o Juiz Promotor
de Siedlce, Z. Lukaszkiewlcz,
acompanhado pelo Procurador
do Tribunal Regional de Siedl-
ce, J. Maclejewski, adotou as
seguintes medidas:

1) No dia 9 de novembro de
1945 foram iniciadas as esca-
vações do terreno, empregando
20 operários designados pelas
autoridades da aldeia local. O
trabalho íói iniciado no local
apontado pela testemunha Ra-
jzman, no dia 6 de novembro,
no antigo local do ambulatório
onde, de acordo com a teste-
munha, devia existir uma se-
pultura coletiva. No entanto,
considerando que o mesmo lo-
cal havia sido bombardeado, do
que resultou uma vala nas
bordas da qual ainda perma-
necem duas bombas, as esca-
vações somente íoram inicia-
das a uma profundidade de
4,50m. Durante os trabalhos
íoi encontrada considerável
quantidade de moedas polone-
sas, russas, alemãs, austríacas
e tchecas, junto com íragmen-
tos de utensílios. Ao encerrar
os trabalhos, às 15 horas, numa
profundidade de 6 metros, che-
gou-se a solo não revolvido.
Não íoram encontrados restos
humanos.

2) No dia 10 de novembro de
1945 prosseguiram os trabalhos
com a ajuda de 36 operários da
conservação de estradas. A
profundidade de 6 metas en-
contra-se uma camada de terra
ainda não revolvida.. As esca-
vações trazem à luz utensílios
de cozinha e utensílios domes-
ticos junto com restos de ves-
tuárto. Não foram encontrados
restos humanves. A profundida-
de de 7 metros chegou-se ao
fundo da vala, composto de
uma camada firme de areia e
pedregulho. O alargamento da
vala permitiu apurar a sua for-
ma original. Possui bordas in-
clinadas e a largura, ao fundo,
é de cerca de 1,20 m de largu-
ra. £ provável que tenha sido
cavada com uma escavadeira
mecânica. Durante ás escava-
ções foi encontrada uma série
de documentos poloneses semi
ou totalmente destruídos, uma
carteira de identidade alemã
para israelitas bastante danlfi-
cada e novas quantidades de
moedas polonesas, alemãs, rus-
sas e mesmo americanas. De-
pois de constatar que a vala
contendo os restos de utensílios
acima mencionados corre na
direção norte (tendo sido aber-
tos outros 2 km.) os trabalhos
foram interrompidos.

3) Dia 11- de novembro de
1945: Foi feita uma série de es-
cavações experimentais no lo-

cal onde, supunha-se, existi-
ram as câmaras de gás, com a
finalidade de descobrir suas
fundações. As escavações ío-
ram feitas sob forma de aber-
turas, alongadas de 10 a 15 m.
de comprimento por 1,50 m. de
profundidade As escavações re-
velaram camadas não revoltas
de gleba. Iniciaram-se as esca-
vações dentro de uma vala re-
sultante de explosão de bom-
bas (com vestígios de projéteis)
«, uma profundidade de 6 m.
num raio de aproximadamente
25 m. As paredes desta vala
mostraram vestígios de cinzas
e resto humamos. Por conse-
guinte, começou-se a aprofun-
dar a vala para constatar ati
que profundidade tinham sido
cavadas nesta área do campo.
Durante os trabalhos íoram
encontrados numerosos restos
humanos, alguns ainda em de-
composição. O solo compõe-se
de cinzas misturadas com areia,
de côr cinza.escuro e consls-
tência petrificada. Durante os
trabalhos, os solo exalava forte
odor de cinzas 6 .podridão. A
uma profundidade de 7,50 m.
chegou-se a uma camada de
areia nio revolvida. Os traba-
lhos do dia íoram encerrados
nêiste ponto.

4) No dia 13 de novembro
de 1945, com a participação de
30 operários de manutenção
de estrada, íoi iniciada a es-

- cavação de uma vala-lixeiro,
na região nordeste do cam-
po. Neste local haviam sido
encontradas, segundo depoi-
mentos de operários vindos das
aldeias vizinhas, grandes quan-
tidades de documentos. Os
trabalhos foram iniciados no
local onde já haviam sido efe-
tuados escavações por indivi-
duos que procuravam ouro e
que atingiram a profundidade
de 3 m. Durante a escavação
surgiram restos de utensílios
de cozinha misturados com
grande quantidade de tecidos.
Além das moedas encontradas
até então, íoram também en-
contradas moedas gregas, es-
lovacos e francesas, bem como
documentos em lingua hebrai-
ca e em polonês e as restos de
um passaporte soviético. De-
vido ao adiantado da hora, os
trabalhos foram interrompi-
dos, depois de alcançada a pro-
fundidade de 5 meta-os.

Juiz Procurador (Ass. ilegí-
vel — Procurador (Ass. ile-
glvelj.

Decisão:
O Juiz Proourador de Siedlce

decidiu, no dia 13 de novem-
bro de 1945, levando em conta
os depoimentos das testemu-
nhas e os trabalhos acima des-
crltos, que provam unânime-
mente-não mais existirem se-
pulturas comuns na área do
campo, devido à cremação, e,
considerando, o outono adian-
tado com üninência de chu-
Vas, suspender neste ponto os
trabalhos de inspeção da área
do antigo campo de exterml-
nio em Trablinka.

Juiz Procurador (Ass. ile-
glvel).

BB COMPROU

Respondendo a perguntas
formuladas pelos Deputados
José Maria Magalhães (Rela-
tor da CPI), Paulo Macarini,
Daniel Faraco, Fernando Ga-
ma e outros, o Sr. Nestor Jost
disse nfio ter dados para es-
clarecer os reflexos que a ai-
teração do dólar .acarretara
nas Obrigações do Tesouro
com relação às letras reajus-
táveis. Ignora, também, ò mon-
tante dos débitos das empresas
brasileiras no exterior.

Acentuou que o Governo an-
terior, ao contrario do que se
faz com o petróleo e o trigo,
por exemplo, quando são le-
vantados os estoques em caso
dc aumento de preços e re-.
colhida a diferença ao Tesou-
ro, "não diligenciou no reco-
Ihimento dá diferença do pre-
ço do dólar".

Disse que' na Quarta-Feira
de Cinzas, quando se decretou
a desvalorização monetária, o
Banco do Brasil operou çom
dólar — embora fosse feriado
bancário — ainda que em pe-
quena quantidade. Em São
Paulo, comprou mais do què
vendeu e, no Rio, vendeu 397
mil dólares e comprou 51 mil.
O vulto da venda 'de dólares,
explicou, no periodo anterior
à alteração, "indica que o Go-
vêrno poderia apurar mais di-
nheiro com as. transações em
torno daquela moeda, se ti-
vesse sabido usar algum arti-
íício".

— Após a elevação do dó-
lar — continuou — inverte-
ram-se as posições. O Banco
do Brasil, de vendedor da moe-
da, passou a comprá-la. Logo
após a nova taxa cambial, nas
semanas seguintes, comprou
mais de 40 milhões de dólares.
ANTECEDENTES

Historiando sua participação
no assunto, o Sr. Nestor Jost
disse que na sexta-feira, vés-
pera do carnaval, íoi.convoca-
do para uma reunião pelos
Srs. Roberto Campos, Gouveia
de Bulhões e os Diretores do
Banco do Brasil e Banco Cen-
trai, presentes ainda os Srs.
Delfim Neto e Hélio Beltrão.

Na ocasião, o então Ministro
da Fazenda anunciou que o Go-
vêrno Castelo Branco estava
cogitando de fazer a quebra
do padrão monetário,- esclare-
cendo, entretanto, que "a que-
bra ainda não estava decidida
em termos definitivos". Disse
que êle e os demais convidados
à reunião, como futuros mem-
bros do Governo, "tinham ins-
truções apenas para tentar, ca-
so a alta do dólar fosse apro-
vada, a fixação do menor au-
mento possível".

Os Srs. Roberto Campos e
Luís Morais e Barros (então
presidente do BB) declararam
que o Conselho Monetário Na-
cional já aprovara a alteração
do câmbio, "em percentual ain-
da não fixado".

O Presidente do Banco do
Brasil fêz questão de insistir
junto â CPI "que não tinha
instruções para discordar da
medida e que, na ocasião, os
Diretores do Banco Central e.
do Banco do Brasil deram a
entender que a alta do dólar
não passaria de 20%".

A outra pergunta, afirmou
que, nas alterações cambiais an-
teriores, todas as vezes que se
falava no assunto, as vendas
de dólares cresciam. Revelou
que, em novembro de 1965, o
então Diretor da Carteira de
Câmbio, Sr. Luís Biolchini,
chegou a sugerir, devido às
vendas elevadas de dólares, que
o Banco do Brasil deixasse de
fornecer aquela moeda as ca-
sos de câmbio, para evitar a es.
peculação. A proposta, disse,
íol rejeitada pelo Conselho
Monetário Nacional, pois o ór-
gão entendeu que a medida
intranqullizarla o Pais.

Depois de afirmar que se
manifestou contra a alta do
dólar em 1965, "pois estava ci-
ente da situação favorável da
nossa balança de pagamentos,
o Sr. Jost disse que entre as
alterações cambiais de 1965 e

cadeiras no primeiro pleito realizado.
Essa interpretação da Constituição foi feita peloProfessor Célio Borja, no curso de extensão univer-^

sitária realizado sob o patrocínio da PUC, com a
declaração de que o legislador constitucional de 1967
criou um verdadeiro impasse para a formação dos .
partidos políticos, fato que vem ocasionando embara-
ços aos juristas que se propõem a interpretar a nova
Carta.

CAMPOS A FAVOR
Revelou, mais adiante, que o

Sr. Roberto Campos foi o prin-
cipal defensor da alta do dó-
lar, na reunião realizada na
véspera do .carnaval.

Eu, pessoalmente, como
Diretor da Carteira Industrial
do Banco do Brasil, sabia dos
malefícios que a alta do dólar
traria para as empresas nacio-
nais. No ano anterior, essa me-
dida provocou a ruína dos pro-
dutores de algodão e propor-
cionou lucros fabulosos aosim-
portadores, que acumularam es-
toques — afirmou.

Disse que, na reunião, mos-
trou, como argumento contra-
rio à alta, o fato de os com-

. promissos externos do Brasil —
cerca de 3 bilhões de dólares
— virem a ser onerados, em
termos de cruzeiros. Com o ín-
dice depois fixado, o montante
do débito passou a 8 trilhões
de cruzeiros novos.

A curto prazo, enquanto
o Brasil dispõe de grande sal-
do em dólares, não há proble-
ma. Dificil será quando tiver-
mos de adquirir os dólares, pa-
ra saldar tais compromissos,
com os nossos cruzeiros.
DO EXTERIOR

O Sr. Nestor Jost disse que
foi procurado, em seu gabine-
te no-Banco do Brasil, por em-
presários que lhe revelaram es-
tar cientes da próxima alta do
dólar, "através de informações
recebidas do exterior".

Depois de dizer que não te-
ve conhecimento prévio da ai-
teração cambial, e que o Ma-
rechal Costa e Silva fora con-
sultado sobre a medida, o Sr.
Nestor Jost afirmou que não
se podem avaliar os prejuízos
causados pelas alterações ta-
riíárias, adotadas -em 1 de
março. Esclareceu, a uma per-
gunta, que integravam o Con-
selho Monetário Nacional, tfue
foi ouvido sobre a elevação, os
Ministros da Fazenda, Plane-
jamento, Indústria e Comércio
e presidentes dos Bancos Cen-
trai, do Brasil e BNDE e dois
representantes de bancos par-
ticulares, Srs. Gastão Vidigal
e Rui Magalhães.

EXPECTATIVA FORTE

Na sua opinião, a longa es-
pera para a decretação da ai-
ta do dólar acarretou prejuí-
zos para o Brasil, pois o Go-
vêrno dissera várias vezes que
não haveria aumento.

— Mas a expectativa dos es-
peculadores era mais forte que
as promessas e, por isso, a es-
peculação prosseguiu — afir-
mou.

Disse ainda que as desvolo-
rizaçóes sempre levam a no-
vas desvalorizações, formando-
se um circulo vicioso, e que
muita gente comprou dólares
sem cobertura. Esses compra-
dores, lembrou, teriam de ven-
dê-los logo e, por isso, acha
que o Governo deveria ter
adiado a medida.

Depois de considerar inócuos
os efeitos da medida, no caso
particular de transações com a
Argentina, 'Ipois se alteramos
o câmbio em 22%, a moeda
desvalorizou-se em 40%", de-
clarou que não é difícil o le-
vantamento do dólar, em caso
de aumento, para se recolher
a diferença oo Tesouro, "pois
o Banco Central tem a relação
dos montantes em dólares em
poder das casas de câmbio, do
Banco do Brasil e dos bancos
particulares.— Só não sei se podemos
fazer isso agora.

E concluiu dizendo que não
deve caber ao Conselho Mone-
tário Nacional a decretação de
alteração cambial.

INTERPRETAÇÃO

O Professor Célio Borja leu,
de inicio, o Artigo 149, inciso
7.°, da Constituição, que diz o
seguinte: "A organização, o
funcionamento e a extinção dos
partidos políticos serão regula-
dos em lel federal, observados
os seguintes princípios: exigên-
cia de dez por cento do eleito-
rado que haja votado na últi-
ma eleição geral para. a Cã-
hiará dos Deputados, distribuí-
dos em dois terços dos Estados,
com o mínimo de sete por cen-
to em cada um deles, bem
assim dez por cento de depu-
tados, em pelo menos mn ter-
ço dos Estados, e dez por cen-
to dos senadores."

Para o Professor Célio Borja,
os partidos que estiverem em
vios de se organizar não pre-
cisam cumprir as duas partes
do inciso 7.° do Artigo 149, ou
seja, dez por cento do eleito-
rado e dez por cento de depu-
tados e senadores. Basta que
consigam a adesão do número
de eleitores exigido, distribuin-
do-os da forma estipulada, e
requeiram à Justiça Eleitoral
o registro competente. A segun-
da parte do inciso 7.°, no di-
zer do Professor Célio Borja, é
uma condição resolutiva.: caso
os partidos registrados com o
número de eleitores exigidos
não consigam, na primeira elei-
ção que se realizar, o número
exigido de deputados e senado-
res, serão declarados extintos
pela Justiça Eleitoral.

IMPASSE

Essa extinção, entretanto,
criará um sério impasse a ser
resolvido pelos intérpretes da
Constituição, segundo afirmou
o Professor Célio Borja.

— Suponhamos que um par-
tido político consiga, hoje, o
número de eleitores exigido
pelo Inciso 7.°. De posse do do-
cumento de adesão, vai à Jus-
tiça Eleitoral, pede o registro
e o obtém. Ná primeira eleição
geral, o nôvo partido registra
candidatos e elege apenas uns
dois ou três. Pela Constitui-
ção, o partido deverá ser de-
clorado extinto, por não ter

conseguido o número mínimo
de cadeiras na Câmara e no
Senado. Pergunta-se, então, em
que Partido ficarão os dois ou
três candidatos eleitos pela le-
genda do partido extinto.— O mesmo ocorrerá — prós-
seguiu o Professor Célio Borja
— se a interpretação dada ao
Inciso 7.° do Artigo 149 fôr di- .
ferente da que defendo. Supo-
uhamos que um partido con-
siga, hoje, a adesão minima de
eleitores e consiga também o
número exigido de adesões de
parlamentares. Com êsse apoio
popular e parlamentar, vai à [
Justiça Eleitoral e consegue o
registro. Na primeira eleição ge-
ral, registra candidatos e con-
segue eleger um número de
parlamentares que não dê para
atingir o mínimo previsto ri'a>
Constituição. Assim, o Partido1
também terá que ser extinto
pela Justiça Eleitoral. Pergun-
ta-se: em que partido ficarão1
os candidatos que conseguiram
eleger-se pela legenda do par-
tido extinto?

DISCIPLINA
PARTIDÁRIA

Para o Professor Célio Bor-
ja, a solução a ser dada é
muito difícil, pois a Constitui-
ção, ao lado das exigências que
dificultam a formação dos Par-
tidos políticos, instituiu a dis-
ciplina partidária, como está
disposto no Inciso 5.° do Ar-
tigo 149.

— Qualquer fórmula desti-
nada a permitir que os eleitos
de Partido extinto, por não
conseguir um número mínimo
de cadeiras no Parlamento, se-
jam aproveitados em outras
legendas, esbarra na exigência
da disciplina partidária. Em
outras palavras, eqüivale a di-
zer que o parlamentar eleito
tem que ser fiel à legenda que
o levou ao Congresso. E como
ser fiel a uma legenda extinta
por íôrça de preceito consti-
tucional ?

Concluindo sua exposição, o
Professor Célio Borja sugeriu
que o Artigo 149 da Constitui-
çao seja melhorado por meio
de lel complementar.

Oscar Passos volta a negar
que tenha pedido licença
para visitar João Goulart

Brasília (Sucursal) — O Presidente do MDB,
Senador Oscar Passos, voltou a desmentir ontem que
tivesse pedido autorização ao Marechal Costa e Silva
para visitar o Sr. João Goulart ou que tivesse se-
quer tratado do assunto por qualquer forma com o
Chefe do Governo, durante a viagem a Punta dei
Este.

— Minha conduta, mormente como Presidente
do Partido de Oposição, não está na dependência do
consentimento de quem quer que seja estranho aos
nossos quadros — disse o Senador, em nôvo depoi-
mento sobre as conversas que manteve com o Ma-
rechal Costa e Silva e o Chanceler Magalhães Pinto.

Magalhães retruca Campos
dizendo que o Governo
só afugenta os fantasmas

'. 
O Chanceler Magalhães Pinto, num programa de tele-

visão gravado ontem, respondeu às críticas feitas segunda-
feira pelo Ministro do Planejamento, no Copacabana Palace,
afirmando que o atual Governo não promove fantasmas,"mas afugenta fantasmas" que foram criados à sua re-
veliá:

Depois de condenar a falta de humildade do Sr. Ro-
berto Campos, "pois é preciso reconhecer que em todos os
Governos há erros e acertos", o Ministro do Exterior assi-
nalou que a politica econômico-financeira do Sr. Roberto
Campos fracassou completamente, "podendo-se medir tal
•fracasso pelo grau de tristeza e infelicidade ém que vivia
mergulhado o povo".

lariados todo o ônus da luta
contra a inflação.

O nôvo Governo, pelo con-
t rário. pretende combater a
inflação, segundo o Chanceler,
tirando o ônus dessa luta dos
assalariados e dividindo-o entre
os que desfrutam de melhores
condições de vida.

A IELICIDADE
Uma política econômlco-fl-

nancelra acerta na medida em
que promove a felicidade de um
povo e não íoi o que ocorreu,
para o Sr. Magalhães Pinto,
durante o Governo anterior.
Aquela orientação colocou exa-
tamente nos ombros dos assa-

FINAME confirma que há
um grupo querendo desviar
fundos que vêm do exterior

São Paulo (Sucursal) —O Diretor-Superintendente do
FINAME, Sr. Murilo Gouveia, confirmou ontem a existen-
cia de "um grupo manobrando nos bastidores, a fim de con-
seguir desviar fundos do FINAME", entre os quais se en-
contra o ex-Ministro Roberto Campos, Diretor do Invest
Bank.

Disse o Sr. Murilo Gouveia, após uma reunião com di-
retores de bancos particulares de investimentos, que "che-
gou realmente às nossas mãos um expediente propondo uma
diversificação de fundos destinados ao FINAME", assina-
do, entre outros, pelo ex-Ministro do Planejamento.
EXPLICAÇÃO

Explicou a possivel inexls-
tência de dolo na proposta do
grupo devido ao desconheci-
mento de que o FINAME "é,
hoje, um banco de segunda 11-
nha e está totalmente íortale-
cido na área internacional com
a participação dos bancos de
investimento".

Procurado pelos banqueiros,
o Sr. Roberto Campos disse que
não entende "o sentido que es-
táo dando à proposta que íiz
ao FINAME. Seria o mesmo
que cometer infanticidlo, pois

sou um dos seus fundadores,
mas acho que êle não deve ser
o único organismo a canalizar
os recursos obtidos no exterior".

Participaram das reuniões os
representantes dos seguintes
empresas de investimentos:
FINASA, FIDUCIAL, BNI,
CREFISUL, Real de Minas Ge-
rais, Invest-Bank, Aimorés, BID,
CREDIBRÁS, Safra, e ainda
os banqueiros Amador Aguiar,
do BRADESCO, e Orlandlm
Rubim Correia, Presidente da
Associação dos Bancos do Rio
de Janeiro.

MALEDICÊNCIAS

O Senador Oscar Passos
convocou os jornalistas ao seu
gabinete, por volta das 16h
30m, para distribuir cópias as-
sinados de uma declaração,
cuja divulgação pediu que fôs-
se dada na integra, "a fim de
pôr termo a todos os maledi-
cênclas".

O DOCUMENTO

O texto do documento é o
seguinte:

"Certos órgãos da imprensa
têm divulgado insistentemente
informações, que já desmenti
porque não correspondem á
verdade, referentes à visita
que acabo de íazer, em Mon-
tevidéu, ao ex-Presidente João
Goulart.

Para pôr fim à maledicên-
cia, volto a desmentir catego-
ricamente que eu tenha soli-
citado licença ou autorização,
ou sequer dado conhecimento
ou pedido conselho ou subme-
tido o' assunto, por qualquer
íorma, & apreciação ou deci-
são do Sr. Presidente da Re-
pública. Não obstante a con-
sideração que Sua Excelência
me merece, não havia por que
pedir licença ao Governo, nem
submeter-lhe o meu desejo,
.porque a minha conduta, mor-
mente como Presidente do
Partido de Oposição, não está
na dependência do consenti-
mento de quem quer que seja
estranho aos nossos quadros.

Com b Sr. Presidente da
República, a bordo do avião
que nos conduziu à Capital
uruguaia, comentei a nota, pu-
blicada naquele dia pelo Sr.
Ministro da Justiça, sobre os
cassados, e perguntei se ela
abrangia a todos, inclusive ao
Dr. João Goulart.

O Sr. Presidente respondeu
afirmativamente e disse: "Vo-
cê vai visitar o Jango, não é?"

Confirmei e êle acrescentou:"Então diga a êle que eu não
acho conveniente o seu regres-
so agora, em virtude das difi-
culdades que isso poderia acar-
retar".. Nada mais se falou.

Em Punta dei Este, no dia
da chegada, procurei o Sr. Mi-
nistro das Relações Exteriores
para indagar qual das cerimô-
nias, marcadas para o dia se-
guinte, era a mais portante,
porque — esclareci a S. Exa. —
eu tinha de ir a Montevidéu
e queria estar presente à de
maior relevo. Se fosse a pri-
meira, eu seguiria depois deio,
se fosse a última, eu iria de
manhã cedo e regressaria à
tar dinh a, como realmente
aconteceu.

Eis toda a verdade. Nada
mais ocorreu.

Não faço ao Sr. Presidente
da República a injúria de ad-
mitlr que êle tenha afirmado
coisa diferente, porque eu o
considero mn homem de bem.
Por certo, suas palavras foram
deturpadas.

Êste assunto está sendo ex-
piorado e alimentado pela per-
versidade dos que são capazes
de proceder daquela forma e
pela má-fé dos que procuram
incompatibilizar-me, para sa-
tisfazerem seus apetites pes-
soais.

REUNIÃO DO GABINETE

O Presidente do MDB con-
vocou o Gabinete Executivo
Nacional do Partido para re-
unir-se hoje. no seu gabinete,
a fim de ouvir o relato que
íarã sobre a conferência de
Punta dei Este.

O Senador Oscar Passos es-
clareceu que, além de sua ex-
posição, não existe um tema-
rio especial para a reunião.
Acrescentou, porém, que pre-
tende informar-se de tudo
quanto ocorreu durante a sua
ausência e colocar em exame
os problemas que porventura
existam no Partido.

Por sua vez, o Líder da Opo-'
sição na Câmara, Deputado
Mário Covas, informou que
transmitirá ao Gabinete o pe-
dido formulado pelo grupo ra-
dical, com apoio generalizado
durante a reunião do banca-
da, no sentido de que seja con-
vocada a Comissão Diretora
Nacional, a fim de debater a
orientação política do MDB-
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Governo intorma
obras em 95% dos
onde houve desligamentos

Noventa e cinco por cento dos locais onde ocorreram
ou houve ameaças de deslizamentos ou queda de pedrasnas encostas dos mor\os estão merecendo 'obras 

de diversos
departamentos da SURSAN e do DER, "ò que reduzirá con-
sldérãyálmènte o perigo de catástrofe em 68", segundo se
informou ontem, na Secretaria de Obras.

O Instituto de Geotécnica tem a seu cargo ÍB2 obras
nas encostas dos morros e já contratou com firmas emprel-
teiras cerca de NCrS 5 milhões (cinco bilhões dc cruzeiros
antigos) em trabalhos de contenção, mas esta quantia é
irrisória para o vulto das obras necessárias, pois algumas
ascenderão a mais de NCr$ 1 milhão (1 bilhão de cruzeiros
antigo?) cada.

ára "RRucütu" foi a solução

OBRAS DIFÍCEIS

A obra mais cara será do
imenso bloco de pedra que
ameaça destacar-se do alto do
Morro do Cantagalo. Sòrrieh-
te o cabo aéreo (teleférico) que
o Instituto de Geotécnica está
instalando — em duas sema-
nas começará a funcionar —
custará ao Estado cerca de
NCr$ 150 mil (cento e cinqüen-
ta milhões de cruzeiros anti-
gos) e isto só para permitir que
as máquinas pesadas necessá-
rias à obra possam ser trans-
portadas para o alto do morro.

Outra obra ds custo elevado
está sendo realizada pelo Da-
partámento de Uroanização na
Rua Benjamim Batista, no
Jardim Botânico (encosta do
maciço do Corcovado), onde
há perigos de outros desliza-
mentos e de grandes pedras
qtie ameaçam sé desprender
da encosta afetada. Uma es-
cadinha de f>00 degraus e di-
fíceis obras de contenção e fi-
xaçâo de pedras estão sendo

ali realizadas. O custo ainda
é imprevisível.

O DER também tem a seu
cargo uma obra Importante
na Rua Comendador Martine-
li, no Grajaú; onde o solo está
se deslocando gradatívamenta
numa considerável área edifl-
cada e os trabalhos estão sen-
do feitos em ritmo de emer-
gência.

Quanto ao Instituto de Geo-
técnica, as obras mais impor-
tantes, além da do Morro do
Cantagalo, são as seguintes:
Rua Euclides da Rocha em
Copacabana; Morro do Cha-
péu Mangueira, no Leme; Ave-
nida São Sebastião, na Urca;
Rua Vitor Meireles, em Vila
Isabel; Rua Francisco de An-
drade, Ladeira do Castro, na
garagem da CTC, em Santa
Teresa; e Morro do Sereno,
na Penha — todas por amea-
ça <le deslizamentos iminentes
ou queda de pedras, consti-
tuím obras que tom dep estar
concluídas antes do próximo
verão.

Gen. Hildebrando diz que
problema do trânsito será
resolvido definitivamente

O Diretor do Departamento de Trânsito, General E_.il-
debrando de Góis Cardoso, disse ontem que está bastante
satisfeito por ter ganho cerca de dois mil homens da an-
tiga Força Policial para serem empregados brevemente no
policiamento do tráfego, depois de um curso de especla-
lização na Escola de Polícia, resolvendo o problema defini-
tivamente.

Os soldados do Batalhão de Trânsito da Policia Mili-
tar, que com o decreto do Governador Negrão de Lima re-
formulando as polícias cariocas, perderão o controle do
tráfego, ainda não se convenceram disso e estão esperem-
do ansiosos a regulamentação do decreto.

toçios batalhões há uma com-
panhia também encarregada
pelo trânsito na sua área. Con-
tudo, havia divergências entre
o Diretor do Departamento de
Trânsito e o Comandante do
Batalhão de Trânsito, que nor
sua vez tinha desentendimen-
tos com os Comandantes das
companhias dos outros bata-
Ihões.

Com a formação de uma Po-
licia própria para o trânsito,
o General Hildebrando de Góis
Cardoso acha que o problema
estará definitivamente resolvi-
do. O Departamento de Tráii-
sito, controlando os guardas,
poderá coordenar melhor o po-liciamento das ruas da cidade.

Será aumentado também o
Corpo de Motociclistas, quedeixará rie usar motocicletas,
trocando-as por lam bre tas,"pois com o dinheiro de uma
motocicleta será possível com-
prar 15 motonetas, que têm
mais íacilidade para se loco-
mover no trânsito conges-
tionado da cidade".

PLANO

O General Hildebrando do
Góis Cardoso informou que o
Departamento de Trânsito con-
trolarã diretamente o efetivo
da antiga Força Policial, qua
agora passou a se chamar
Guarda Civil, e pretende au-
mentar o policiamento do trân-
sito, especialmente no Centro
e em Copacabana.

O Diretor do Departamento
de Trânsito entrará em enten-
cumentos com o Diretor dsi Es-
cola de Policia, a fim de pre-
parar um curso de dois mesea
para a especialização dos guar-
das de trânsito. Além de apren-
derem normas, os policiais es-
tarão capacitados para resolver
imediatamente os casos de pe-
quenos acidentes.

Uma das causas da atual fal-
ta de policiamento de trânsito
no Rio, segundo^comentou. é
a má estrutura do Policia Mi-
litar.

Existe um batalhão especia-
lizado com 582 homens, e em

Falia «le guia
Departamento

Diversas seções do Departa-
mento do Trânsito estão amea-
çadas de parar, pois na Dívi-
são do Emplacamento ha qua-tro dias faltam guias de reco-
lhimenío dos diversos impostos
e a Divisão de Controle de In-
frações só hoje terá condições
para aceitar o pagamento das
multas, pois também não tinha
guias.

O serviço rotineiro da Divi-
sáo de Emplacamento está to-
talmente desorganizado, ha-
vendo cerca' de 70 mil proces-sos sem arquivamento e mui-
tos até já se extraviaram.
Além disso, mais de 50 mil
placas estão vagas enquanto se
criam novas e o funcionamen-
to do Serviço de Vistoria de
Veículos é considerado defi-
ciente.

DESORGANIZAÇÃO

Os funcionários da Divisão
de Emplacamento qualificam
seu Diretor, Coronel Jnmil Jor-
ge Sobrinho, de arbitrário, já
tendo chegado inclusive a agre-
dir o auxiliar tle despachante
José Quíntanilha, que após a

pode par ai-
«le Trânsito

briga ficou proibido de entrar
nas dependências do órgão.

Se houvesse organização no
fichário de baixas de licenças
não seria preciso confeccionar
mais de 50 mil placas novas,
pois as licenças que já foram
anuladas poderiam ser usadas

O Coronel Jamil Jorge So-
brinhò fez muitas modificações
na Divisão de Emplacamento,
passando a cobrar NCrS 0,60
(seiscentos cruzeiros antigos)
por uma plaqueta que antiga-
mente era entregue gratuita-mente. A plastificação da II-
cénçá"; que custava NCrS 0,05
(cinqüenta cruzeiros antigos,
fica agora em NCrS 0,20 (du-
zentos cruzeiros antigos). Por
um jogo de placas novas,
que valia NCrS 1,50 (mil e qui-nhentos cruzeiros antigos), são
cobrados NCrS 5,00 (cinco mil
cruzeiros antigos).

Os despachantes da Divisão
de Emplacamento condenaram
o plantão noturno até as 21
horas adotado pelo Coronel
Jamil Jorge Sobrinho para en-
trega tle plaquetas, pois nin-
guém vai procurá-las à,. noite
e os assaltos são multo ire-
quentes na região.

Bandeira passa aniversário
internado numa clínica com
derrame mas já está melhor

Já é de franca recuperação o estado de saúde do poetaManuel Bandeira, que ontem completou íll anos inter-nado na Clinica São .Bento, vítima de um derrame de úl-cera, sendo imediatamente atendido pelo médico Clementino Praga Filho, ex-Reitor da Universidade do Brasil eatual professor na Santa Casa da Misericórdia.
O autor de Opus 10 descera pouco tempo antes de suaresidência, em Teresópolis, para comemorar o aniversárioentre os amigos mais íntimos, tendo escrito, inclusive dois

poemas, "no melhor estado de espirito possível" segundouma pessoa da família.
O DIA' ONTEM

O poeta acordou cedo, rece-
beu flores e lembranças, e íi-
cou bastante satisfeito. Sorria

. a todo instante — como c,
nliás, do seu hábito — e se ali-
mentou bem, conforme a die-
ta do seu médico, Dr. Clemen-
tino Fraga Filho, cujo pai, Cie-
mentino Fraga, é companhei-
ro de Manuel Bandeira na
Academia Brasileira de Letras.
A tardinha dormiu um pouco

e recebeu visitas de um sobri-
nho-neto e uma sobrinha, con-
versando por momentos. A
alimentação de Manuel Ban-
deira consiste de mingãüs e
frutas, principalmente, de duas
em duas horas, além do 

'repou-
se absoluto. Êle tem'permissão
para passear um pouco pelocorredor da Clínica, cuja tele-
fonista tem ordens para não
incomodar a ninguém que as-
sista ao poeta, para que êle
não se emocione.
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Para o bondinho do Pão de Açticar, o problema do racionamento já acabou

ique aos
mosquitos
será noturno

Os engenheiras da Divisão de
Controle de Mosquitos da SUR-
SAN, após chegar á conclusão
que os mosquitos só ã noite
abandonam seus esconderijos
resolveram mudar de tática,
adaptandese melhor aos costu-
mes desses insetos: pas_?_arão a
só aplicar inseticida nebuliza-
do (fog) durante a noite, já
que esta é a hora apropriada
para eíxerminá-los.

O Chefe da Divisão, enge-
nheiro Paulino Geraldo de Me-
lo, começou a aplicar a nova
tática ontem à noite, do Canal
cia Lagoa Rodrigo de Fraitas,
no Leblcn, nté a Rua Bolívar,
em Copacabana, mas reafirma
que essa é -uma medida apenas
complementativa, já que o foç
só tem efeito sôbre o mosquüo
adulto, não chegando a atingir
a larva.

TODOS ATRAPALHAM

— A medida mais efetiva —
acrescenta o engenheiro Pattíi-
no Geraldo de Melo — é atacar
cs foces de proliferação, ou se-
ja, as águas ompoçadas e as
obras de construção civil quesão as maiores responsáveis
pelo crescimento da população
de mosquitos na Cidade. Quan-
to ã mudança de horário para
a aplicação do inseticida, nas«áreas da Zona Sul e Tijuca,
até onde já chegou a campa-
nha contra as mosquitos; esta
se deve também á necessidade
<ie não prejudicar o tráfego
com a aplicação da névoa e
tombem ao grande número tle
crianças quo inevitavelmente
brincam em torno da máquina
que espalha o inseticida, hem
cemo ao costume jã rotineiro
do desocupados que atiram pe-oras no equipamento do De-
partámento de Saneamento, o
que vem causando sérios pro-blemas.

Até o momento a campanha
do Departamento de Sanea-
mento se restringe aas bairros
do Ccpacabana, Ipanema, Le-
blon, Gávea, Botafogo, Tijuca,
Grajaú, Vila Isabel, Engenho
Nôvo, Méier e Jacaré,

Isenção a
ônibus redu

Vicente Celestino mandará
sua última canção ao Papa,
como ajuda à paz mundial

Depois de se confessar um homem realizado,
pois vive "a quarta geração como artista", Vicente
Celestino, com 72 anos de idade, agora, quer cola-
borar coma paz mundial, enviando ao Papa Paulo
VI a sua última gravação, intitulada Canção da Paz,
de autoria de sua mulher Gilda de Abreu e de Ma-
riria, Ghiaroni, conforme depoimento prestado on-tem no Museu da Imagem e do Som.

Vicente Celestino contou que, apesar de ter par-ticipado de uma época em que as canções, valsas,
operetas e óperas tiveram o seu lugar 

"de 
destaque

e que, embora elas continuem sendo suas preferidas,não tem medo do iê-iê-iê nem de qualquer outro rit-
mo estrangeiro, "porque, enquanto eu estiver vivo,minhas músicas serão sempre do agrado popular".
DESDE CEDO

Antônio Vicente Felipe
Celestino canta desde nove
anos, quando começou ao
lado de Pixingtiinha, que
naquela época tocava flau-
ta de cinco chaves, e em
1915 foi convidado por Al-
vàrénga Fonseca a fazer
tealro.

P a r á Vicente Celestino,
1922 é o ano do Inicio de
seu sucesso, quando ingres-
sou na ópera juntamente
com Mário Pinheiro c para
o teatro lírico, representan-

..do a Tosca.
Logo de início, êle en-

fren tou uma série de difi-
culdades para gravar, prin-
cipalmente devido à grande
potência da voz, forçando-o
cantar a uma distância de
20 metros do microfone e
de costas, o que íazia a sua
voz parecer um simples eco.

— Foi quando escrevi ao
fenor Giovani Martlneli, nos
Estados Unidos, para per-
gtmtar-lhe a que distância
èle cantava do microfone e
êle respondeu que, no má-
ximo, a um metro. Depois,
consultei um enge nheiro
alemão, que me mandou
uma caixinha de controle.

Seu grande sucesso no
teatro — conforme éle mes-
mo confessa — foi o Êbrio,
escrito por Gilda de Abreu e
que alcançou um recorde de
bilheteria durante vários
anos. Isso foi em 1947 e sua
comissão era de 16%, "o
que não me deixou rico". O
disco com o mesmo título
foi também sucesso na épo-
ca, sendo vendidos dois ml-
Ihões de gravações que pou-
co lhe renderam, por rece-
ber agora NCr$ 2 mil (doi3
milhões de cruzeiros an-
tlgos) trimestralmente, de
todas as gravações, a maior
parte de O Êbrio. Em se-
guida, f êz Porta Ab erta, ex a-
tamente a continuação do
filme anterior.

Mais tarde, passou a re-
preseritar Cristo no fil m e
Vida de Cristo, durante as
Semanas Santas, por vários
anos, mas atualmente só
canta. Sua maior gratidão é
para com Leopoldo Fróls,
que o fêz ator e lhe deu
Cuore Ingrato, trazido do
exterior, especialmente para
êle. Hoje, Vicente Celestino
não quer mais dirigir com-
panhias teatrais. Seu dese-

Foi quando gravei, m u i t O' 3° é só cantar, "porque faz
bem, Stiiiía. . bem à saúde".

z
o aumento

A Secretaria de Serviços
Públicos informou ontem queci isenção do Imposto de Servi-
f/os Prestados, que incidia em
5',í sóbre a receita das empré-
sas de transporte coletivos, se
deve eo recente acordo que mn-
jorou cm 33% o preço das pas-sagens de ônibus e "que seria
maior, caso fôsse mantido
aquele imposto".

Na ausência do Secretário de
Serviços Públicos, General Mil-
ton Gonçalves, que se encontra
em São Paulo, seus assessores
não quiseram prestar maiores
detalhes sôbre o assunto quesuscitou uma Interpelação do
Deputado Salvador Mandim, na
Assembléia Legislativa, denun-
ciando como ilegal a Isenção,
que também «carreta um pre-
juizo ao Estado de NCr$ 350
mil (trezentos e cinqüenta, mi-
lhôes de cruzeiros antigos).
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Cortes cie energia acabam-
de vez em 10 dias, mas
situação já é bem melhor

Dentro de mais 10 dias a Cidade estará comple-
tamente livre dos cortes de energia, com a entrada
em carga dos geradores defeituosos da Usina Nilo
Peçanha, que possibilitará o uso dos aparelhos de
ar condicionado, elevadores sem restrição e ilumi-
nação total das vitrinas, segundo anunciou ontem
a-Coordenação do Racionamento.

Já a partir de segunda-feira — antes da entra-
da em carga do terceiro grande gerador daquela
usina — os cortes de energia poderão ser suspensos
durante o dia, permanecendo em alguns bairros sò-
mente durante a noite, entre 18 e 20 horas, consi-
derado o "período crítico", por exigir grande deman-
da de eletricidade.
MELHORA COMEÇOU

Segundo o Coordenador do
Racionamento, Almirante Mi-
guel Magaldl, com a entrada
em funcionamento do gerador
n. 16 da Usina Nilo Peçanha
— jã completamente recupera-
do —, a Cidade experimentou
melhoras no abastecimento de
energia, o que vem. possibilitai!-
do a redução dos cortes em
uma hora.

_Revelou. que os desligãmen-
tc7s do circuito vem sendo cum-
pridos "religiosamente" dentro
do hor á r i o preestabelecklo,
mas os religamentos são anto-
cípados; em alguns bairros, de-
pendendo da disponibilidade, os
cortes náo estão sendo feito\
embora isto não represente que
estejam livres dos cortes de
uma vez por todas.

O Almirante Miguel Magaldl
anunciou que a situação deve-
tú, melhorar ainda mais sãba-
do ou domingo, com a entrada
em funcionamento de mais
uma unidade da Usina Nilo
Peçanha — o gerador 12 ou o
14. Com a entrada em carga
de uni desses geradores — pos-
slvelmente o de número 12 -—
os cortes deverão ser efetuados
somente na parte da noite.

Com a conclusão dos traba-
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lhos de ligação da linha Itu-
tinga—Guanabara, possibili tan-
do o recebimento de 25 mil
quilowatts da Companhia de
Energia de Minas Gerais —
CEMIG —, todos os bairros da
Zona Rural da Cidade servi-
dos com energia a GO ciclos jã
estão livres do racionamento.

O Almirante Miguel Magal-
di informou, ainda, que até o
ano que vem o Estudo não terá
mais problemas com energia
elétrica, uma vez que deverá
ser todo servido do energia de
60 clòlca. Para isso houve uma
reunião ontem para tratar dês-
se assunto e do conséqüen-
te aceleramento dos trabalhos
para o recebimento de energia
elétrica da Central Hldrelétri-
ca de Pumas, que a enviará à
Termelétrica de Santa Cruz, já
em experiência e que deverá
entrar em funcionamento den-
tro de dois meses.

O Coordenador do Raciona-
mento de Energia Elétrica e
da Mudança de Ciclagem afir-
mou que. a ptirttr de julho, já
será possível essa conversão,
que atingirá inicialmente Nc-va
Iguaçu, Nilópolis e outros mu-
nicipios vizinhas. Em seguida,
será o Leblon, e, já no próximo
ano, Flamengo, Centro e possi-
velmente Botafogo.

CTB chama
inscritos
de 57 a 61

A Companhia Telefônica,
Brasileira está atendendo
aos inscritos em seu pro-
grama tlc expansão populardos anos de 1957 e 1958 ató
o próximo dia 24, e os ins-
critqs nos anos dc 1959,
1960 e 1961 terão prazo até-
o dia 26 para confirmar sua
habilitação ao plano de ex-
pansão. Todos os inscritos,
desde 1948, que já foram
chamados e não confirma-
ram suas inscrições, pode-rão fazê-lo em qualquerépoca, nos três postos da
CTB.

Em nota distribuída à im-
prensa, a CTB diz que a
confirmação da inscrição
não exige a presença de seu
titular, podendo ser feita
por um portador munido da
própria carteira de identi-
dade, bem como da identi-
dade da pessoa inscrita.

O candidato a telefones
pode habilitar a quantos
quiser, bastando que faça a
quantidade de inscrições
correspondente ao número
de telefones que deseja, pois
cada inscrição só dá direi-
to a um telefone. Mesmo que
o candidato tenha telefone
em , casa, não haverá pro-
blema para a Instalação do
nôvo telefone no mesmo en-
derêço.

Pão de Açúcar agora tem
gerador nôvo, o "Bmculu"

Um nôvo grupo gerador da
Companhia Pão de Açúcar —
já apelidado pelos funcionários
ce Bruuulu. por ser grande e
pesado — íqi inaugurado on-
tem it tarde, o que permitirá
ao bondinho trafegar durante
o dia .inteiro com autonomia,
sem ficar dependendo dos ho-
rários sem racionamento de
energia.

A üiauguração co gerador foi
precedida de bênção litúrglca
dada pelo vlgárJoda, paróquia
tie N. S. do Brasil, na Urca,
Monsenhor Emanuel Barbosa, e
pelo secretário do Cardeal D.
Jaime de Barros Câmara, Mon-
senhor Francisco Bessa, na
presença do várias autoridades,
entre elas o representante do

Governador Negrão de Lima,
Major Alberto Duque Estrada.

CRISE ATRAPALHAVA

O Brucutu custou ao Estado
NCrS 75 mil (setenta e cinco
milhões de cruzeiros antigos) e
está dotado de 185/200 KVA.
Conforme informou o enge-
nhelro-chefe da Cia,, Sr. Cris-
tóvão Leite de Castro, "a ins-
talação de um gerador para
movimentar o nosso bondinho
jã era uma idéia bastante an-
tiga e que vinha sendo deixa-
da de lado por causa de seu
elevado preço. Forçados pelacrise do racionamento — quenos obrigava a funcionar prã-ticamente duas horas e meia.
por dia -<-, resolvemos levar a,
idéia â frente e instalar o ago-
ra chamado Brucutu.,

emao nao
paga para
ver sambar

Regressaram de sua tournée &
Alemanha Ocidental os com-
ponentes do espetáculo Brasil
Kiimo 67, que durante 10 dioa
se exibiram cm Francforte e
outras cidades, cantando e
dançando músicas populares
brasileiras.

A única mulher do grupo, a
cantora Maria Helena, contou
que os alemães adoraram os es-'peláculos, mas que os imune-
ras propostas recebidas não
chegaram a interessá-los, pois
eram todas inferiores a 800 dó-
lares.

Paulinho da Portela foi o
único a aceitar um contrato e
ficar por mais uma temporada
de 80 dias na Alemanha Oci-
dental. Os demais, Maria He-
lanai Pclé, Maurícinho do tam-
borim e Ncné da cuíca, resolve-
ram voltar logo ao Rio.

Os dez dias foram de intensa
atividade, não havendo nenhu-
ma folga na temporada, pois, no
único dia que resolveram tirar
para descanso, foram convida-
dos .para um espetáculo na re-
sidencia do Governador de
Francforte, que se prolongou
pela, noite adentro, ató às S
horas do dia seguinte.

ABI/A
oferece agora

4 
VÔOS
semanais

para Londres"
(em pool' com a Varig)
LONDRES... velha e tradicional, jovem e dinâmica...
Repleta de contrastes... Fascinante em todos os seus
aspectos. Eternamente encantadora, principalmente agora^
no esplendor da Primavera.

Sinta Londres de perto, viajando pelos modernos jatos
VC 10 da JBi/ASl Visite depois - sem acréscimo no
preço da passagem - .- PARIS, ZURICH, GENÈVE, MILÃO,
ROMA, NICE, BARCELONA, MADRID e LISBOA.
Vôo tranqüilo e repousante. Serviço de bordo inigualável,
com a tradicional cortesia britânica.
Todas as 3.as., 5.as., 6.as-feiras e sábados, há sempre
um vôo inesquecível ò sua espera.

BUA VARIG BUA VARIG

Horários jato jãtõ üãtõ jato
VC 10 B 707 VC 10 B 707

Partidas do Rio de Janeiro Terça- Quin,a Sex,a Sábado
22:30 22:50 23:45 22:50

-, . v , Quarta Sexta Sábado DomingoChegadas a Londres 15;5Q ^

Consulte seu Agente de Viagens ou nossos escritórios: Rio de Janeiro: Av. Ri»
Branco, 251-B - Tel. 42-4046 - S5o Paulo: Rua São Luiz, 258 - Lojas 32-33
Tels. 33-7715 e 37-5788 - Vôos de conexão entre São Paulo e Rio.
* A partir de 1.° de maio

BUA
BRITISH UNITED AIRWAYS

AGENTES GERAIS DA BOAC NO BRASIL
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O nôvo
Governador
da BàBià

Josué Montello

Quando Luís Viana Filho
foi eleito Governador da
Bahia, eu tive oportunidade
de lhe recordar, ao cumpri-
mentá-lo pela eleição, um
pequeno episódio contado
por Oliveira Viana nas Po-
pulcições Meridionais ão
Brasil.

Narra o grande sociólogo,
na introdução de seu livro,
que, numa aldeia do Estado
do Rio, depois de violenta
agitação popular, ouviu de
um morador que um dos
grupos ia apelar para.o Go-
vêrno da Bahia.

Estranhando a frase, por
se tratar de um apelo extra-
vagante na ordem adminis-
trativa, Oliveira Viana não
tardou a encontrar-lhe a ex-
plicação sutil, ao lembrar
que, fazia século e meio, a
Capitania do Rio de Janei-
ro era regida pelo Govêmo
da Bahia. Daí concluiu que,
não obstante o passar do
tempo e a mudança de re-
gime, perdurara na memó-
ria popular a velha subor-
dinação política, irredutível
às idades e às circunstân-
cias: "Nós não somos" —
admitiu o mestre fluminen-
se — "senão uma coleção
de almas, que nos vêm do
Infinito do tempo".

— Agora, Luí_ — disse eu
ao novo Governador —, pos-
so também apelar para o
Governo da Bahia.

Na verdade, eu tenho ape-
nas um apelo a formular
aos meus amigos que che- .
gam às responsabilidades
do Poder: o de que façam
um bom Governo.

No caso de Luis Viana
Filho, sei que esse apelo é
desnecessário. O nôvo Go-
vernador da Bahia, longa-
mente experimentado no
exercício da vida política,
chega, à Chefia de seu Esta-
do por um-.madureeimeni-o
natural.

Lamartine era de parecer
que só há ambição na pe-
quena política. A grande- —
acrescentava o poeta — não
é ambição: é devotamento.

Devemos desde logo re-
conhecer que, para Luís
Viana Filho/, o Governo de
seu Estado, por mais legiti-
ma que fosse esta aspiração
pessoal, nunca íoi coloca-
do no plano da ambição
política, mas sim na or-
dem do devotamento à
sua terra e ao seu povo, co-
mo etapa de maturidade cí-
viça.

Devotado à Bahia pelos
serviços prestados à sua
cultura, nos grandes estu-
dos biográficos e hlstór.-
cos em que lhe reafirmou á
grandeza, o novo Governa-
dor conciliou desde cedo,
como se obedecesse ao
exemplo de seus biografa-
dos, a vocação literária e a
vocação política.

Muito moço, veio para a
Capital da República repre-
sentar a Bahia na Cama-
ra dos Deputados. Desde en-
tão, só nâo esteve ali,
com a.s responsabilidades
do mandato popular, quan-
do a Casa se manteve
fechada, nas fases em que
a Nação novamente com-
preendeu a advertência de
Cavour, segundo a qual a
pior das Câmaras vale sem-
pre mais que a melhor das•antecámaras.

Filho de um antigo Go-
vernador da Bahia, que le-
gou ao seu Estado natal o
exemplo da melhor dedica-
çãb à causa pública, da
energia cívica e da corre-
ção pessoal, o nôvo Gover-
nador traz no sangue a vo-
cação do Poder. Não do Po-
der que se compraz em sl
mesmo, como uma espécie
de arte pela arte no tirocí-
nio do Governo, mas sim do
Poder que é subordinação
ao povo, como instrumento
de atuação social e meio de
bem servir.

Fui ver o nôvo Governa-
dor da Bahia na apoteose
de sua posse em Salvador.
E quem ali reencontrei, na
moldura solene de seus três
Palácios, íoi o companheiro
dileto de tantos anos, na se-
renidade de seu íei.io, na
cxemplaridade de sua cor-
reção, na firmeza de alto
propósito de continuar de-
votado â Bahia.

Não tenho dúvida de queLuís Viana Filho fará um
grande governo. O País, ho-
je, reclama de seus gover-nantes que sejam homens
de ação e não homens de
conversa. A conversa era a
substância da política de
outrora. Hoje-, não: só go-
vema bem quem realiza
bem. E é com o propósito de
bem realizar que Luis Via-
na Filho se cercou de gente
nova e competente.

Mandava a tradição que
a cerimônia de posse do
Governador tivesse por ce-
nário a sede do Poder Le-
gislativo. Não foi isto possí-
vel por estar em obra o Pa-
lácio da Assembléia da Ba-
hia, agora hospedada no
Fórum Rui Barbosa.

Biógrafo de Rui, Luis Via-
na Filho foi assim empos-
.sado no casarão solene onde

. se acha a cripta com os res-
tos mortais de seu biogra-
fado.
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Costa e Silva mostra
qual é o seu preferida

O problema das relações entre o Brasil c os
Estados Unidos teve a sua projeção acrescida, como
era natural, na ocasião da Conferência de Punta
dei Este. O que fe vê. entretanto, na generalidade
das apreciações sôlire a matéria, é a sua colocação
etn termos cediços e, por isto mesmo, cada vez
mais longe da realidade. O tom emocional dos
preconceitos ideológicos ou o ressentimento de um
despropositado complexo de inferioridade conti-
unam a instalar-se no exame e rio debate dos
temas.que interessam coniuinente aos dois gran-
des países americanos. Há, portanto, unia teimosa
falta de naturalidade na postura, quer dos analis-
las do problema, quer da opinião pública eni
geral. E isto acontece numa época em que tanto
se exige dos critérios objetivos e racionais, para
que a retórica do atraso institucionalizado seja,
aíinal substituída pela dinâmica factual do desen-
volvimento predominantemente tecnológico e ci-
entifico.

O que se impõe agora, para o próprio bene-
fício brasileiro, é retirar as relações Brasil-Estados
Unidos do macerado terreno da controvérsia sis-
temática e trazè-las para a luz de um tratamento
realista, Temos que partir de que nem o Brasil
nem-os Estados Unidos são. os mesmos países de
vinte ou cinqüenta anos atrás. Se os Estados Uni-
dos cresceram extraordinariamente em poder o
riqueza, o Brasil, por sua vez, está longe de ser
o país exemplarmente subdesenvolvido dos anos
trinta. Rapidamente estamos convertendo as nos-
sas potencialidades territoriais, demográficas e
econômicas em iiislruuientos reais de progresso
e de afirmação política. Projetadas essas condi-
ções para o plano latino-americano, tornou-se ir-
repriinível a posição de preponderância do Brasil
na comunidade continental;

O processo de afirmação política, econômica
<¦ cultural teria, por força, que secretar também
uma nova linguagem nacional para o campo das
relações externas. Não faria sentido que perma-
necêssemos tímidos e inibidos, de uma parte, ou
inconseqüentemente agressivos como alternativa.
O certo seria adotar a linguagem correspondente
ao nível da nossa importância c dos interesse»
genuinamente brasileiros — etn suma, com a alti-
vez do equilíbrio e do senso de realidade.

A bora não poderia ser mais oportuna para
a prática de tal comportaifienlo em relação aos
Estados Unidos. A premissa fundamental' para
desdobrá-lo logicamente, é a de que os dois países
têm posições de interesse mútuo a resguardar,
não se tratando, portanto, a América Latina de
um sistema planetário etn que Washington repre*
sente a fonte solar do destino continental. De*
pendemos do apoio, da cooperação e da amizade
tios Estados Unidos, sim; mas, em contrapartida,
os Estados Unidos precisam basicamente da nossa
amizade e da nossa cooperação no Hemisfério. Os
padrões do temor, da subserviência, da incompre-
ensão ou da hostilidade metódica não têm lugar
num quadro dessa natureza, onde, ao contrário,
o terreno propõe especial receptividade para as
decisões corajosas, mas límpidas de intenção e
de meios.

É justo reconhecer que muitas das distorções
na convivência brasileiro-ainerieaiia têm resultado
do distanciamento em que os grupos dirigentes dos
dois países se têm situado. O intercâmbio político
e cultural, principalmente, processa-se de forma
precária, se levada em conta a magnitude do en-
tendimento necessário. A aliança não explora os
seus elementos históricos e naturais, bastando-se
em sobreviver quase que artificialmente aos frios
cuidados de unia cúpula de autoridades governa-
mentais. Por isso, brasileiros e norte-americanos
se conhecem imensamente menos do que seria
o razoável e o desejável. Aqui e lá as incompre-
cusões — pela ignorância ou pela incoinpatibili-
dade psicológica e ideológica — medram, no es-
curo, fantásticas e visionárias.

O Presidente Johnson patenteou com o seu
comparecimento a Punta dei Este nina sensibi*
lidade mais diretamente dirigida para a proble*
mática latino-americana e a sua importância no
contexto político mundial. Os objetivos da inte-

gração continental, na base de urna madura co-
operação econômica e firmemente dirigida [tara
o desenvolvimento em todas as direções, terão

qiie merecer o pleno apoio brasileiro. Para isto.

porém, cumpre que respaldemos nossos esforços
numa atitude política e mental de pais adulto.

Cultura Proibida
A nova administração brasileira precisa voltar

uma atenção tranqüila, civilizada, educada para
o problema da criação artística no Brasil. Em con-
traste chocante com toda uma tendência libera-
lizadõra adotada «pelo Governo Costa e Silva, a
idéia de Censura, isolada, estanque, prolifera
dia a dia em células malignas. O que há de, alar-
nianle nesse estado de coisas é què a atividade
censória ataca a educação do Brasil tio que ela
tem de mais vital, isto é, na sua expressão de.
cultura, qüe é o produto final da educação, Um
país poderá ter toda a indústria e todo o desen-
volvimento que queira, mas só se afirmará como
um fato nôvo no convívio das grandes nações
quando seus artistas derem forma universal ao que
existe de típico em sua cultura. Isto, como tudo
mais, é fruto de'uma experimentação constante e
laboriosa. Países novos buscam formas novas e
de experiência em experiência vão cristalizando
c refinando o que há de graça e de profundidade
na alma popular.

Como chegar a esse resultado com uma Cen-
sura do DFSP que parece auto-investida para
caçar e cassar tudo que é manifestação livre dc
talento? Em matéria dos grandes países do mundo,
só uni poderá estar fornecendo ao DFSP os seus
padrões: a União Soviética, que luta, sem grande
êxito, para se livrar de um realismo socialista que
esteriliza todo inipulso criador.

Se o modelo, no caso, fosse o outro pólo, os
E.tados Unidos, a resposta é que a nãò-cénsura
ali chegou ao seu máximo com um acontecimento
que parecia impossível: pode ser vista, em Nova
Iorque, a peça Macbird, unia paródia de Maçbeih
que pura e simplesmente conta como o Presiden-
te Johnson teria atraído ao Texas, para assassina-
lo, o Presidente Kennedy. A peça justificaria uni
processo do Presidente contra sua autora. Em
lugar disto, está sendo levada em Green.vicH
Village e tendo críticas geralmente contrárias.
Mas por ser primitiva, ruim, não por atacar de
forma tão desabusadn o Presidente Johnson.

Enquanto isto, no Brasil, uma censura de ei-
nema e teatro, que parece copiada de algum re-
gulamento nionástico do século XII, atinge agora
o seu momento culminante: proíbe trailers,
anúncios de filmes impróprios para menores em
sessões de fitas permitidas a menores. A Censura
prescreve filmes para 10 anos, 11. 18 e 21. Os
filmes tipo Wêstérh raramente podem ser vistos
pelo grupo de 10 a 14 anos. porque têm tiros, e

mesmo aqueles filmes a que só são admitidos os
adultos de 21 anos aparecem as mais das vezes
desfigurados pela tesoura afiada do censor. O
obscurantismo é absoluto.

Do teatro e seu nôvo Diluat da Censura já
nos ocupamos e já acentuamos (jue pela nova lei
unia peça que chegue ao palco sem haver seguido
em todas as vírgulas as instruções emasculantes
da Censura pode levar à punição de todos aqueles
que nela tomarem parte, inclusive os eletricistas.

O que ao Governo se pergunta é qual será o
sentido desse Tribunal de Inquisição, absurdo por-
que nem mesmo propaga ou defende uma fé. Lum-
ta-se a destruir a fé do artista em sua capacidade
de criar, de retratar sua época e seu povo. Estamos
agora diante do falo penoso do filme Terra evi
Transe, de uni diretor brasileiro jovem mas res-

ponsável, que vive exclusivamente pana sua arte.
As autoridades do Festival de Canncs, o mais
importante tio cinema mundial, viram e gostaram
do filme e querem que êle represente o Brasil,
apesar da opinião oficial brasileira. Agora, vem
a Censura do DPF e proíbe a exibição dc Terra
em Transe no Brasil. É o sítio, o cerco ao cinema
nôvo brasileiro, no País e no exterior. Nós, que
não vimos Terra em Transe, denunciamos essa vio-
lência que é menos contra uma fita de cinema do
que contra o Governo e o País inteiro. Que tribo
é essa que trata tima obra de arte que custou es-
íôrço mental e dinheiro como se -fosse uma cacha*
ça produzida iiiun porão para envenenar o povo?

Há pouco, em publicações americanas e in-
glêsas, foi publicada uma entrevista do cineasta
Qrsóri Wclles em que se tratava também de Cen-
sura. É claro que Welles não apoia nenhuma es-
pécie de Censura governamental. Limitou-se a
chamar a atenção para a censura do próprio artis-
ta sobre sua ohra em tempos de grande liberdade
(no estrángèjrb, não no Brasil) como são os nossos
tempos: "O excesso de tempero não é agradável
ao paladar", disse o entrevistado.

Entendam isto os censores brasileiros e dei-
xein por favor que os artistas criem e o povo as-
sista. O equilíhrio está entre o artista, que saberá
se censurar, e o povo, que sabe o condimento que
lhe agrada. Parem com essa tolice de se meter
naquilo que o artista prepara e o povo consome.
Ainda mais quando usam. para estragar o banque-
te da cultura brasileira, essa negra colher de pau
que foram buscar entre os pelrechos do homem
das cavernas.

Brasilia (Sucursal) - O
gelo com que o Marechal
Costa e Silva tratou on-
tem, o Senador Moura
Andrade, instantes após
haver saudado efusiva-
m-mte o Sr. Pedro Alei-
xo, no gabinete que este
inaugurou na Câmara,
como "Presidente do Con-
gresso" — já foi a pri-¦meira advertência clara
que se faz ao sisteitia par-
lame ntar governista,
quanto à solução que o
Governo espera seja da-
da à disputa.

A nenhum passou des-
percebida a manifestação
de preferência ão Presi-
dente ãa República, tão
chocante que, em dado
momento, por falta ãe in-
terlocutor, o' Senador
Moura Anãraáe se viu
compelido a ptixar con-
versa com o Ministro
Ronãon Pacheco.

Na Câmara, o Depji-
tado Rui Santos faz uma
descoberta que beneficia
o Sr. Pedro Aleixo: a de
que nenhuma estranheza
pode provocar o fato de
todas as providências de
rotina serem de incum-
bência do Presidente do
Senado, reservanão-se ao
Vice-Presidente da Repú-
blica apenas a competen-
cia, para presidir as ses-
soes' conjuntas. De certa
forma, é isso mesmo que
acontece nos casos em
que o Senado se reúne
como tribunal, para jul-
gamento ãe réus incursos
na Lei ãe Responsabiliâa-
âe: todas as medidas pre-
liminares, âe formação
âo processo, são ãe atri-
buição ão Presiãente ão
Senado, e o Presidente do
Supremo Tribunal Fe-
deral só comparece ao
Senado para presiáir a
sessão âe julgamento.

O Sr. Pedro Aleiíco, fe-
liz com esta descoberta,
comentou que "Floriano
tinha razão quando quis
fazer um médico Minis-
tro do Supremo'", num
cumprimento ao Sr. Rui
Santos, que também é
médico.

Que as lideranças go-
vernistas se acham fortes
para decidir a questão a.
favor do Sr. Pedro Aleixo
não há dúvida. Basta
considerar que o Líder
Ernâni Sátiro, ao tomar
conhecimento das quei-
xas ãe um grupo nume-
roso ãe ãeputaãos âa

ARENA, pela voz âo
Deputado Aluisio Alves,
respondeu que está per-
feitamente disposto a
examinar cada uma das
reclamações feitas con-
tra a liderança parla-
mentar ou contra o Go-
vêrno em geral — mas só
depois que fôr decidida a
questão da Presidência
do Congresso.

O Sr. Aluisio Alves, em
aditamento a informa-
ções já divulgadas sobre
o movimento, diz que,em síntese, êle existe
contra "vícios áe ca-
chimbo" que o atual Go-
vêrno parece haver her-
dado de um regime de
exceção. Revelou que no
grupo não estão os ex-
Gov ernaáor es Cid
Sampaio e Virgílio Tá-
vora, mas está o ex-
Governador Pedro Gon-
dim, E anunciou que, ao
fim ãa tarde, o manifes-
to a ser lançado — "um
diagnóstico da situação"
— seria examinado e de-
batido numa reunião dos
descontentes, ficando
para hoje a sua divulga-
ção, após a redação final
âe que êle, Aluisio, se de-
sincumbirá. É interes-
sante que, entre os vá-
rios motivos arrolados
como causa dos âescon-
tentamentos, não cotis-
ta, segunâo revelou o ex-
Governaâor âo Rio
Granãe âo Norte, justa-
mente aquele que pare-
ce ser o verdadeiro im-
pulsionador ãessa agita-
ção na ARENA: as no-
íneações para os cargos
feáerais.

Apesar áe muito con-
fiante no resultaâo, é
possível que a liderança
governista tenha julga-
âo mais conv en iente
aguardar uns dias antes
de ãar a ãecisão, no caso
Auro versus Peâro. É o
que talvez se possa de-
preender do fato âe re-
tãrãqr o relator José
Meira, para a próxima
semana, a apresentação
âo seu parecer à Comis-
são ãe Justiça âa Cama-

. ra. Refletiria essa ãenw-
ra o âesejo áe ganhar al-
gam tempo para assen-
tar âe nôvo a poeira le-
vantada na ARENA pe-
los descontentes ão Sr.
Aluisio Alves, que êle
garante não serem "re-
beláes" nem "âissiãen-
tes", e pelos que recla-
mam contra o fato ãe

não serem subvenciona-
dos para resiãirem em
Brasília, ao passo .queoutros têm sua hospeda-
gem paeja pela Mesa.

No primeiro caso — o
ãos aborrecidos ão Sr.
Aluisio Alves — existe
uma espécie âe debate
indireto em que se em-
penham as facções cria-
das pela própria tese âa
reclamação: os ex-uâe-
nistas áe um lado, os ex-
não-uâenista-s âe outro.
Um representante emi-
nente áo primeiro grupa
fèz oiitein, com franqúe-
sa, a observação de queo Líder Ernâni Sátiro
não üiscrimína em favorãos udenistas, mas bem
poáeria fazê-lo, por uma-
razão muito s i m p l e s:
quem fêz e quem ganhoua Revolução foi a UDN.
Estabeleciãa a nova si-
inação jjolítica, o me-
lhor âa UDN ficou com
o Govêmo, ficando net
Oposição o melhor âo
PSD e o melhor que so-
brou do PTB. Depois vie-
ram os aãesistas, que in-
charam primeiro o cha-
maâo bloco âa Revolu-
ção e áepois a ARENA,
âo mesmo modo como,
nas gestões anteriores,
haviam inchado os par-tidos governistas, queeram o PTB e o PSD.

Ainda, assim, postos
dos mais importantes ãa
República ou, no âmbito
ãa reclamação, âa pró-
pria Câmara, são atri-
buíáos a não-uáenistas.
Para ilustrar a segunda
parte âa observação: os
dois primeiros postos âa
Câmara pertencem, res-
pectivamenic, a um ex-
petebista, Sr. Batista Ra-
mos, Presiãente, e a um
ex-pessepista, Sr. Henri-
que La Rocque, Primei-
ro-Sccretário.

E mesmo a Vice-Presi-
dência âa República, sc
caiu, em mãos âe um ex-
udenista, não foi pró-¦priamente por iniciativa.
áo Marechal Costa e Sil-
va, embora este viesse
áepois a admitir, orien-
tar e aplmiâir a escolha
que acabou senão feita,
Mas, ao se tratar preli-
miuarmente âa escolha,
ât seu companheiro, êle
âisse que ela âevia caber
a um ex-pesseãista e lo-
go anunciou os âois no-
mes âe sua preferência:
Gustavo Capanema e

. Etelvino Lins.

A maior das revoluções
Tlistão de ÀtJ.ayâe

A propósito da multi-
plicação e do irredentis-
mo das capelinhas dog-
máticas, que represen-
tam em nosso tempo, co-
mo em todos, o germe
dos grandes ódios que Jo-
gam os homens e ,as na-
ções uns contra Os ou-
tros, evocávamos, há três
semanas, um texto famo-
so de São Paulo.

Completemos essa cita-
ção com outra, não me-
nos oportuna, e tirada
dessa mesma Epístola
aos Coríntios, que Paulo
lhes dirigiu, de Éfeso, por
volta do ano 55 de nossa
Era.

"Vede, irmãos, o vosso
grupo de eleitos: huma-
namente falando, não há
entre vós muitos sábios,
não muitos poderosos,
não muitos nobres. O que
é incapalz segundo o
mundo, Deus escolheu
para confundir os sábios;
e o que é fraco segundo
o mundo, Deus o esco-
lheu para confundir os
fortes; e o que é vil e des-
prezível aos olhos do
mundo, Deus o escolheu
como também aquelas
coisas que nada são, para
destruir as que são. As-
sim ninguém se vanglo-
liará, diante de Deus". (I
Cor. 26,29).

Se transpusermos para
o nosso tempo essa lição
inspirada do Apóstolo
dos Gentios, compreen-
deremos a importância
que tem o Povo, tanto
na vida religiosa, como
na vida política. Não foi
à toa que a definição da-
da à Igreja pelo Concí-
lio foi a de "Povo de

Deus". A expressão está
aí visivelmente emprega-
da, não apenas emsenti-
do quantitativo, mas em
s e n t i'd o qualitativo.
Quantitativamente, povo
é um conjunto de pes-
soas. Meu povo, diz o
orador aos seus ouvintes,
como dizia o rei dos seus
súditos, como diz o pai
de família de sua gente.

Qualitativamente, fa-
zia Pio XII a diferença
entre massa e povo, sen-
do aquela a multidão em
que o indivíduo se perde
e este a coletividade em
que se completa, pela
consciência cívica, a per-
sonalidade.

Ora, o texto de São
Paulo nos ensina ainda
melhor e se coaduna,
perfeitamente, com o
sentido usual da palavra.
O povo, nesse sentido ao
mesmo tempo paulino e
popular, é o que não é
"sábio", nem "poderoso",
nem "nobre". É o "inca-

paz segundo o mundo";
é o "fraco segundo o
mundo"; é o "vil e des-
prezível ao mundo". É o
que não é nada e tudo
pode. O que é pobre, e
tem mais poder do que
os ricos. O que é simples,
e-tem mais sabedoria do
que os sofisticados. O
que é humilde e impõe
mais que os orgulhosos.
O que nada tem cie seu,
e tudo possui.

Mas tudo isso — na
boca de São Paulo e por-
tanto na boca de quem
fala por inspiração divi-
na — não é apenas um
paradoxo engenhoso, um
jogo de palavras nem

muito menos exercício
de malabarismo literário,
uma demagogia, como
tantos pensam. Ou pior,
não chegam a pensar,
mas atuam como se as-
sim pensasse m. São
Paulo não brincava com
as palavras, nem admiti-
ria jamais que o julgas-
sem capaz de se divertir
a dizer paradoxos. Êle
entendia as coisas como
elas são e as dizia direta-
mente, para que fossem
recebidas segundo o "es-

pírito que vivifica" e não
"segundo a letra que ma-
ta".

De mpdo que ao enu-
mèrar essas virtudes que
o Cristianismo vinha pôr
em relevo, substituindo
e mesmo invertendo a
ordem que o paganismo
lhes atribuía, estava re-
almente exprimindo, de

• modo patético, a maior
revolução de todos os
tempos. E que vale para
todos os tempos. E que a
evolução dos séculos, na
medida em que desejar
ser fiel a essa revolução
das revoluções, terá pro-
gressivamente de pôr em
relevo. E de traduzir prá-
ticamente. Pois S. Paulo
não inverteu a ordem
tradicional de valores,
nem para ficar letra mor-
ta, nem como simples es-
peculação filosófica. Éle
pregava para a vida real
e não para a utopia. Pa-
ra o tempo e não para a
eternidade. Para ser
aplicado tanto na vida
interior como na vida so-
ciai. Era uma lição, não
apenas de moral, mas de
política.

.A
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Margot e Nureyev tiveram
tempo livre para almoçar
no Country e fazer passeio

Depois de um ensaio exaustivo, que terminou
âs 16 horas, Margot Fonteyn e Rudolf Nureyev apro-
veitaram o resto do dia livre de ontem para um al-
moço no Country Clube, um passeio de carro porSão Conrado e Alto da Boa Vista, um jantar no Pa-
norama Palace Hotel, terminando o programa com
uma esticada pela noite carioca.'

O ensaio geral do ballet Giselle, que será o
número de estréia, amanhã, vai ser feito hoje, a par-tir das 9h30m, já com as roupas, maquilagem e ilu-
minação. Durante a manhã de ontem, ensaiaram no-
vãmente os dois atos do ballet, e depois de um pe-
queno intervalo passaram a Marguerite et Armand,
Vim dos números que serão apresentados nos espe-
táculos dos dias 23 e 27.

CPI pede cópia de todos os Via Dutra reabrirá amanhã Líderes sindicais cariocas
processos em que policiais para o tráfego pesado, um pedirão a 1 de maio anistia
sâo acusados de violências dia antes da data marcada a todos os trabalhadores

A Comissão Parlamentar de Inquérito que apura vio-
lências policiais resolveu, ontem, enviar ofício ao Supe-
rintendente da Policia Judiciária, Promotor Vitor Junquei-
ra Alves, e ao Corregedor da Justiça, Desembargador Elma-
no Cruz, solicitando cópia autêntica de todos os inquéritos
e processos em que estejam envolvidos policiais acusados
de violências.

Enquanto espera a chegada dêste material, a Comissão
resolveu ontem visitar a Fazenda-Modêlo, acolhendo de-
núncia formulada pelo Deputado Geraldo Monerat sóbre
violências praticadas por elementos da Policia Militar con-
tra mais de dois mil flagelados ali abrigados.

ENSAIO

Começando quase ao meio-
dia. o ensaio de ontem do
bflUét Giselle foi marcado prin-•cipalmente por modificações
no ritmo da música, probleina
que Nureyev considera "nor-
mal, encontrado em todos os
lugares do mundo, porque nin-
guém tem obrigação de conhe-
cer previamente a nossa ma-
neira".

Como no dia anterior, Nu-
reyev mostrou bom humor du-
rante os ensaios, brincando
com os demais participantes e
fazendo, propositadamente,
passos engraçados que diver-
tiam os que estavam obser-•vndo.

xJurante o ensaio de Mar-
guerite et Armand (A Dama
das Cémèlias), número que dá
mais destaque ao trabalho de
Margot, Nureyev permaneceu
na frente do palco do Munici-
pai, fazendo demonstrações de
passos complicados, acompa-
nliando a música e desviando
a atenção dos que observavam.

Mesmo tendo consciência de
que se tratava de um ensaio,
sem o clima necessário a um
espetáculo autêntico, todas as
bailarinas do conjunto que
participa do número ficaram
emocionadas com a interpre-
tação, os gestos e a expressão
facial de Margot em uma pas-
sagrai mais dramática de Mar-
guérite et Armand.

NO COUNTRY

Saindo do teatro um pouco
depois das 16 horas. Margot e
Nureyev foram almcçar no
Country Clube, onde posaram
para fotografias e passearam
pelo gramado enquanto espe-
ravam a preparação do al-
moço.

A figura do bailarino — com
um conjunto de calça e túnica,
de lã branca fina desenhado

por êle mesmo, como a maior
parte de suas roupas, uma ca-
misa preta por baixo e o ca-
belo louro caído sobre o rosto
— chamou a atenção dos que
se encontravam no clube
àquela hora, principalmente
das garotas e rapazes, que vi-
nham com pedaços de guar-
danapo de papel e envólucros
de cigarros para pedir auto-
gratos.

Margot, com um vestido c7te-
misier amarelo forte, bem cur-
to, e um cinto de argolas dou-
radas, pedia apenas aos foto-
grafos para que não se apro-
ximassem demais.

O almoço teve início com
uma salada de batas, tomate
e palmitos para Margot, en-
quanto Nureyev tomou uma
sopa de cebolas. O segundo
prato foi èntreàõte com ervi-
lhas para ambos, com a dife-
rença de que Nureyev exigiu a
carne quase crua, tudo acom-
.milhado com gin tônica, en-
quanto Margot bebia cerveja
nacional. Dispensando a so-
bremesa. tomaram apenas um
pouco de chá depois do al-
moço.

Como náo havia mais en-
saios, na noite de ontem, Mar-
got e Nureyev aproveitaram o
tempo para um passeio de car-
ro, depois do almoço, seguindo
pela Estrada de São Conrado,
Canoas e Alto da Boa Vista.
Um pouco antes clc chegarem
à Vista Chinesa pararam num
trecho para observar a paisa-
gem, e Nureyev, influenciado
pelo ambiente e pela lua que
já estava aparecendo, começou
a dançar, fazendo vários pas-
sos de ballet.

No caminho de volta para o
Copacabana Palace, com o
trânsito engarrafado na Ave-
nida Copacabana, por volta
da.s 19h 30m, sentiu-se sufoca-
do com o barulho e a fumaça,
e o trajeto até o hotel passou
a ser feito pela Avenida
Atlântica.

Fãs ficaram esperando
seu ídolo adormecido

Ressentindo-se dos cansati-
vos ensaios a que se vem sub-
metendo desde que chegou, o
bailarino Nureyev decidiu apro-
veitar a manhã de ontem para
dormir até mais tarde, o que
decepcionou um grande nume-
ro de fãs, desde as primeiras
horas da manhã postados em
frente ao Copacabana Palacp
para vê-lo.

Embora os ensaias no Tea-
tro Municipal estivessem mar-
cados para as 11 horas,
Nureyev só acordou por volta
da.s 10, permanecendo ainda
em seu quarto até ás llh 30m.
Só então deixou o hotel, tra-
jando calças brancos, fnuito
justas, e um vistoso blusão
preto, que usava com a gola
levantada.

DECEPÇÃO

As fãs de Nureyev ficaram
muito decepcionadas quando
souberam que éle havia deixa-
do o hotel pela porta que dá
para a Avenida Nossa Senhora
de Copacabana. Como as últi-
mas noticias diziam que
Nureyev gostava de tomar ba-
nho de mar, dezenas de mocas
e rapazes, desde as primeiras
horas da manhã, aguardavam
na porta do hotel pelo mergu-
lho famoso.

Algumas ainda manifesta-
ram vontade de ir até ao Tea-
tro Municipal, mas. avisadas
de que encontrariam forte re-
sistência por parte do próprio
bailarino, resolveram desistir
PRIMEIRA VISITA

A primeira visita que Nureyev
recebeu ontom foi a de seu
amigo e também bailarino rus-
so Peter Niiinski, sobrinho de
outro mundialmente famoso
bailarino. Logo que chegou, Pe-

, ter telefonou para Nureyev,
avisando-o de que já estava
quase na hora de ir para o
Teatro Municipal.

Queixando-se de que estava
bastante cansado e solicitando
ao amigo que esperasse no Sa-
lão Verde do Hotel, Nureyev
dormiu mais alguns minutos,
quando foi novamente avisado
de que já estava atrasado pnra
os ensaios.

Meia hora mais tarde,•Nüreyévj que não viu as fãs
do outro lado do hotel, dirigiu-
SS para a portaria, onde apa-
nhou o carro que o levaria ao
Teatro Municipal. Mostrava-se
um pouco mau humorado c pa-recia aborrecido com o calor.

O quarto número 23, no se-
gundo andar <to Copacabana
Palace é bem simples: duas ca-

ROTEIRO

Logo após a abertura da reu-
nião de ontem, o Deputado Cl-
r» Kurtz leu o roteiro a ser
obedecido pela Comissão, e que
foi dactilcgrafado com várias
cópias, a íim de ser votado na
sessão a ser realizada hoje, às
14 horas.

Em síntese, o Deputado Ciro
Kurtz propõe que a Comissão
divida suas atividades em duas
etapas: a primeira destinada
exclusivamente a apurar todas
as denúncias chegadas à Co-

deiras, duas mesinhas de ca-
beceiras, uma cômoda e tuna
pequena escrivaninha, qua o
bailarino enfeitou com uma
cuia rie chimarrão, presente das
alunas do coi-pa de baile do
Teatro Municipal.

A bagagem de Nureyev é
também simples e de pouca
roupa: muita calça esporte, al-
guns blusõss de fazenda le-
ve, uma japona de fabricação
francesa e apenas um blusão
branco, de lá. Alguns pares de
meias e dois sapatos escuros,
além de uma botinha tipo Ro-
berto Carlos, de côr preta,
completam a bagagem de
Nureyev.

Em cima da cômoda, bem á
vista de qualquer pessoa, está
uma espécie de tacape, igual
àqueles usados pelo Brucutu
das histórias em - quadrinhos,
com sete pontas. Segundo o
próprio Nureyev, é para se de-
fender dos entrevistadores im-
becis.

O que mais chama a aten-
ção, entretanto, é o caderno
de apontamentos do bailarino
russo: todo êle de couro prê-
to trazendo encrustado um re-
ló.. io de ouro maciço, que fun.
ciona como qualquer outro.

Nureyev alimentou-se pouco,
ontem pela manhã. Nem che-
gou a tocar no suco de laran-
ja, limitando-se a comer al-
gumas fatias do enorme peda-
ço de mamão que lhe serviram.
A única coisa de que pareceu
gostar foi do chá, que repetiu
algumas vezes.

O OUTRO LADO
Para seu amigos, Nureyev

não é o tipo temperamental
que parece ser. Gosta da natu-
reza e vive para o ballet ao
qual dedica 24 horas por dia.
Tem muitos amigos entre os.
mais famosos astros interna-
cionais, e dá-se bem com to-
dos, mesmo com os de tempe-
ramente mais difícil. Gosta de
teatro e vai pouco ao cinema.

Seu maior amigo aqui no
Brasil é Peter Nijinski, sobri-
nho de Vaslav Nijinski. Peter
está no Brasil há cerca de cin-
co anos, e é o cicerone oficial
de Nureyev e Margot Fonteyn.

A amizade entre os dois nas-
ceu há muitos anos, na Euro-
pa, e ainda perdura. Um aci-
dente impediu que Peter cofi-
tinuasse no ballet profissional,
e hoje êle se dedica mais a
ensinar no Brasil e no exte-
rior, para onde viaja íreqiien-
temente. Para éle "Nureyev é
o maior bailarino do mundo, e
não é favor nenhum prestar-
lhe as homenagens que me-
rece".

missão, e a segunda à uma
análise dos problemas exlsten-
tes nas repartições estaduais, e
que levam os policiais a agirem
com violência.

Propõe, ainda, o Sr. Ciro
Kurtz, que a Comissão promo-
va simpósios com clementes es-
pecialistas em assuntos peni-
tenciários, a íim de melhorar o
sistema de funcionamento dos
presídios do Estado, e que se-
jam instituídas comissõas po-
jpulares, a íim de que funcio-
nem como órgãos fiscalizado-
res das repartições peliciais.

A Rodovia Presidente Dutra será reaberta ao tráfego

pesado às 8 horas de amanhã, 24 horas antes do prazo pre-
visto para a conclusão das obras no trecho da Serra das
Araras, cujos trabalhos deveriam durar quatro meses, mas.
foram reduzidos para dois por determinação do Minis-
tro do.s Transportes, Coronel Mário Andreazza.

Os Ministros Mário Andreazza, Hélio Beltrão (do Pia-
nejamento) e Ivo Arau (da Agricultura) iniciarão no dia
23 uma viagem pela Rodovia Belém—Brasília, a fim de es-
tudar no local as necessidades da estrada e elaborar um

plano para intensificar a colonização da vasta área cor-
tada pela estrada.

Abandono de flagelados
impressiona deputados

Os Deputados Ciro Kurtz,
Geraldo Monerat, Pioravante
Fraga e Salvador Mandim,
membros da CPI que investi-
ga as violências policiais, visi-
taram ontem a Fazenda Mo-
dêlo, onde se encontram abri-
gados mais de dois mil flage-
lados, e confessaram não ter
visto lá indícios de violência
policial, embora constatassem
a condição subumana em que
vivem, e a íalta de assistência
governamental.

Disseram que os soldados da
Polícia Militar chegam a ser
benquistos pelos flagelados, e
que estão resolvendo a maio-
ria. dos casos que aparecem
pois, segundo informaram, já"desistiram de receber recur-
sos, lá de baixo, da Cidade".
SEM VIOLÊNCIA

O Deputado Ciro Kurtz dis-
se ao JORNAL DO BRASIL
que apenas três pequenas quei-
xas foram feitas sóbre maus
tratos dos' soldados da Polícia
Militar, e que já foram levadas
ao conhecimento do Comando
da PM para as devidas provi-
dèncias.

Acrescentou que pelas noti-
cias do local, o maior caso
mesmo foi o do soldado Arroz
Brejeiro, que num acesso de
loucura agrediu seus próprios

colegas e alguns flagelados, jà
estando afastado do pôsto, res-
pondendo a processo.
VALA COMUM

Os membros da CPI ficaram
impressionados com a falta de
assistência do Governo do Es-
tado, pois nenhuma providên-
cia foi tomada para desviar cs
despejos de uma vala que pas-
sa pelo meio da fazenda, e que
está sendo usada como brin-
quedo pelas crianças.

O pessoal, sem assisten-
cia''— afirmaram —, está sen-
do regido por um regime mi-
litar imposto pela PM, que está
se esforçando ao máximo, mas
tudo está saindo errado, como
aconteceu à tarde, quando dois
garotos brigaram e um deles
íoi trancado num quarto es-
curo, onde estava a gritar. O
Comandante da guarnição dis-
se não ter outra solução para
castigar os brigões.

A maior demonstração da
íalta de assistência — finali-
zaram — é o caso de uma mu-
lher que teve um filho num
jeep da PM, há 15 dias, fican-
do perturbada, em virtude do
parto e que até hoje não íoi
removida para um hospital,
apesar de já ter tentado ma-
tar a criança por diversas
vezes.

Enaldo anuncia majoração
do pão logo após ter dito
que êle nao teria aumento

O Superintendente do Abastecimento, Sr. Enaldo Cra-
vo Peixoto, anunciou ontem — 24 horas depois de ter pro-
metido ao Presidente Costa e Silva que o preço do pão não
seria aumentado, apesar da majoração da farinha — que
os pães mistos serão aumentados para atender ao reaju.s-
tamento do preço da farinha de trigo.

— Apesar de ter sido possível manter os preços atuais
do pão, desde dezembro de 1965, algumas falhas na comer-
cialização do trigo no mercado interno serão agora corri-
gidas por um sistema planificado para beneficio dos con-
sumidores — procurou explicar o Superintendente do Abas-
tecimento.

PREÇOS

Atualmente, os preços do pão
de farinha mista estão fixados
em NCr§ 0,045 (quarenta e cin-
co cruzeiros antigos) o de 50
gramas, NCrS 0,085 toitenta e
cinco cruzeiros antigos) o de
200 gramas, e o de 500 gramas
NCrS 0,212 (duzentos e doze
cruzeiros antigos).

Ao optar pela fórmula da li-
beração do pão tabelado, pas-
sando a existir no mercado
apenas o pão de farinha pura,
o Sr. Cravo Peixoto justifica
a medida afirmando que "o
consumidor — não apenas o
do Rio, mas de todos os cen-
tros consumidores — ganhará
com a nova sistemática, por-
que passará a ter a certeza de
que comprará um produto de
qualidade garantida, e pelo
mesmo preço que já compra-
va". Acrescentou que o enten-
dimento feito entre a SUNAB
e os industriais foi no sentido
rie se liberar os preços do ta-
belado desde que o preço do
pão de farinha pura, atual-
mente liberado, seja mantido.

PESQUISA

Uma pesquisa encomendada
pela SUNAB ao IBOPE revê-
lou — segundo o Sr. Enaldo
Cravo Peixoto — "que 97',ó dos
consumidores pref erem com-
prar, e insistem nisso — fri-
sou — o pão do tipo especial
f a b r 1 c ado de farinha pura.
Além disto, é sabido que as
padarias deixam de fabricar o
pão misto e o Governo nunca
conseguiu aparelhar-se p a r a
fiscalizar as panificaçóes".

Algumas falhas foram res-
saltadas pelo Superintendente
da SUNAB na comercialização
desse tipo de pão, provocadas
pela insuficiência da farinha
de raspa de mandioca às in-
dústrias moageiras e pela qua-
lidade de outros sucedâneos, in-
ferior à exigida, dificultando
as atividades dos moageiros no

ANTECIPE SEU ANÚNCIO
As Agências de Classificados do JORNAL DO BRASIL não abrirão amanhã

(sexta-feira). Os anúncios para as edições de amanhã, sábado e domingo poderão
ser colocados até hoje, das 8:30 às 17:30 horas nas Agências, e das 8:00 às
19.-00 horas na Sede.

No dia 22, sábado o JORNAL DO BRASIL funcionará normalmente: as
Agencias, de 8:00 às 11:00 heras e a Sede, de 7:30 às 12:30 horas. 

'.
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INTERNACIONAIS

Ontem, o Embaixador Pio
Correia coníerenciou demora-
tíamente com o Ministro Mário
Andreazza, tratando dos pro-
jetos das estradas multinacio-
nais, como a Brasil—Bolívia—
Peru e a Brasil—Uruguai—Ar-
gentina.

Os dois estudaram também
íí.' realização de alguns proje-
tos no Rio Grande do Sul,
tendo cm vista a "vivificação
da fronteira", conforme frisou
o Coronel Mário Andreazza.
Dentre esses projetos, estão as
rodovias Livramento—Rosário,
Uruguaiana—Alegrete, e Pelo-
tos—Jaguarão. cujos projetos
constarão da agenda que o Mi-
nistro da, Fazenda, Sr. Delfim
Neto. levará ã reunião do Banco
Interamericano de Desenvolvi-
mento, em Washington.

CONSULTORIAS

O Diretor-Executivo da As-
sociação Nacional de Consulto-

. a*es de Engenharia, Sr. Egídio
Soares da Costa, esteve ontem
com o Ministro dos Transpor-
tes. que estimulou ao máximo
a arregimentação de firmas de
consultorias.

O Ministro Mário Andreazza
prometeu acabar com a guerra
das consultorias, ficando assen-
tado o entrosamento íntimo
entre o Ministério e a Associa-
ção, pnra que as consultorias
possam participar de trabalhos
não só no Brasil, mas no ex-
terior também.

INSPEÇÃO

Em companhia do Présileh-
te da Comissão de Marinha'vle-reunte, Almirante Atocedo
Soares Guimaíães, e do Presi-
dente da Companhia Costeira
de Navegação, Comandante
Flávio Lajes de Aguiar, o Mi-
nisiro dos Transport-es inspe-
cionou oa -estaleiros de reparor,
navais da Costeira, nas Ilhas
do Viana e do Mocanguê.

Nas oficinas, o Ministro man-
teve contato com técnicos e
operários e tuuuiílou sua disr
pojição de apoiar o programa
de reparos ímvaifl, dando con-
dições à Costeira de competir
com as emprêsos privadas.

— A Costeira tem que com-
pettr com qualquer empresa

fabrico da farinha do tipo mis-
to. Disse que a escassez da fa-
rinha mista no mercado é um
dos fatores que influem na so-
negação do pão tabelado ao
consumidor, reconhecendo ain-
da ser impraticável a fiscali-
zação da utilização desta íari-
nha pelas padarias. Como xil-
tima falha, o Sr. Cravo Peixo-
to citou a da aparência do pão
de farinha mista atual, que in-
duz o consumidor a adquirir o
produto obtido com a farinha
pura.
REUNIÃO '

O aspecto financeiro da lm-
portação do trigo será debatido
hoje na reunião da Comissão
Nacional do Abastecimento. Na
oportunidade o Superintenden-
te da SUNAB fará exposição do
assunto aos Ministros que in-
tegram a CNA, adiantando-lhes
inclusive os motivos considera-
dos pelo órgão para liberar o
preço do pão tabelado e o com-
promisso dos moageiros e pani-
ficadores dc diversas Estados —
inclusive do Rio — de que
manterão os atuais preços do
pão liberado.

No Rio, os preços atuais do
pão de farinha pura sáo os se-
guintes: NCr$ 0,09 (noventa
cruzeiros antigos) o de 100 gra-
mas; NCrS 0,13 (cento e trinta
cruzeiros antigos) o de 150 gra-
mas, e o de 300 gramas 
NCr$ 0,25 (duzentos e cinqüen-
ta cruzeiros antigos).
CARNE GAÜCHA

A CIBRAZEM está ultlman-
do os preparativos de suas câ-
maras frigoríficas para recebi-
mento das dez mil toneladas
de carne adquiridas no Rio
Grande do Sul pela SUNAB.
parte da carne adquirida pa-
ra garantir o abastecimento no
período denominado de entres-
snfra, será trazida para o Rio
pelo navio Ari Parreiras, da
Marinha de Guerra, ficando o
maior volume a cargo dos na-
vios do Lóide Brasileiro.

Frente fria
trará chuva
hoje ao Rio

O Serviço de Meteorologia pre-
vê pnra hoje a chegada ao Rio
<le uma frente fria dfc vanguarda
que ee encontrava sobre I__mapó
e se^ue a sua marcha acompa-

_n____.do_ o litoral, o que tornará
o tempo bom, embora nublado i
Instável, com chuvas ocasionais e
declínio da temperatura.

privada. Precisamos acabar
com êsse negócio de, por ser
empresa mista, depender do
bolso do Governo — afirmou o
Coronel Mário Andreazza.

BARCAS ¦

O nôvo Diretor do Serviço
de Transportes/ da Bala de
Guanabara, Comandante Hélio
Lapa Maranhão, após ser em-
possade, ontem á tarde, disse
ao JORNAL DO BRASIL que
pretende íazer com que o ór-
gão adquira um espirito em-
presarial, sem sobrecarregar o
usuário.

O Ministro dos Transportes
comentou na ocasião que "é
inconcebível que o serviço de
lanchas e barcas seja deficitá-
rio", lembrando que "em qual-
quer lugar, este é o melhor ne-
gócio do mundo". Uma das
causas do déficit seria o ex-
cessivo número de funciona-
rios: cerca de 1 600, sendo que
apenas 60C são indispensáveis.

TERESÓPOLIS

O Diretor do DNER, Sr. Eli-
seu Resende, informou ontem,
que, ainda este ano, será com-
pleiada a terraplenagem entre
Teresópolis e Além-Paraíba,
trecho do nòvo traçado da Rio-
Bahia.

O Sr. Eliseu Resende desta-
cou que para o trecho, com 9Cf
quilômetros de extensão, dis-
põe de todos os recursos ma-
teriais ' e financeiros, tendo
destacado sua importância po-
lítico-económica, já que vai
aliviar o tráfego na rodovia
de contorno de Petrópolis, nas
ligações com Areai e dentro
de Teresópolis, proporcionando
ainda redução do percurso pa-
ra o Nordeste e o Norle do
País. ,

Atualmente, estão prontos
os serviços de terraplenagem
em 56 quilômetros e o resto
do trecho está com a primeira
abertura completa. A pavimen-
tação está pronta em 14 qui-
lômetros, a partir de Tcresó-
polis. Durante os meses chu-
vosos, conforme explicou o Di-
retor do DNER, os trabalhos
foram prejudicados e inter-
rompidos! mas com a chegada
da estação da seca élçs reto-
marão o ritmo intenso, reco-
lindado pelo Ministro Mário
Andreazza.

No manifesto que divulgarão no Dia do Trabalho, du-
rante a concentração que será realizada na Praia do Rus-
sei, os líderes sindicais do Rio pedirão "uma ampla anistia
para todos os trabalhadores atingidos pela Revolução, além
da revogação conjunta das leis que compõem a política
salarial do Governo e a reestruturação do atual .sistema
do salário mínimo, adequando-o à realidade brasileira".

Os dirigentes sindicais membros da Comissão Organi-
zadora das Comemorações do dia 1 de maio reúnem-se
hoje, pela última vez, no Sindicato dos Securitários, paraum balanço final no programa já organizado e aprovação
do texto definitivo do manifesto, que ainda apresenta al-
guns pontos conflitantes.

dos um manifesto, que terá,
caráter mais político, e uni
memorial contendo todas as
reivindicações dos trabalhado-
res. Ambos deverão ser entre-
gues ao representante do Ml-
nistro do Trabalho, pois o Mi-
nistro estará em Santos neste
dia.

ATO PUBLICO

A comissão de diligentes sin-
dleais. presidida pelo Sr. He-
rondines Saraiva, Presidante
do Sindicato dos Marceneiros,
esteve ontem com o Governa-
dor Negrão de Lima pedindo-
lhe explicações sobre as ativi-
dades que agentes da DOPS
vêm realizando em torno das
comemorações do dia 1.° de
maio, que o Governador classi-
íicou como sendo "de rotina",
e a cessão da Sala Cecília Mei-
reles para a realização de um
ato ipúblico, constando de uma
conferência e um show para
os trabalhadores, no próximo
dia 25, às 19 horas.

O Sr. Negrão de Lima nc-
gou a Sala Cecília Meireles,
alegando que ela não pederia
ser cedida no momento, colo-
cando à disposição da comis-
são o Teatro João Caetano,
onde será feita a conferência
sobre o Movimento Sittáical
Brasileiro do Passaâo, Presen-
te e Futuro, e realizado mn
show artístico pelos artistas
do Gruno Opinião ou do
TUCA-Rio.

Entre os dias 20 c 30, pelo
programa já aprovado pela co-
missão, serão realizadas as-
sembléias-gerais em todos os
sindicatos do Rio, de cuja or-
dem do dia constam alguns
dos pontos principais que se-
rão inseridos no manifesto.

O movimento dos trabalha-
dores cariocas terá seu ponto
culminante na concentração
que ssrá realizada na Praia do
Russel, no Dia do Trabalho,
quando será celebrada uma
missa campal ecumênica, e li-

AS REIVINDICAÇÕES

As principais reivindicações
que serão apresentadas pelos
trabalhadores, e que serão dis-
cutidas previamente nas as-
sembléias em todos os sindi-
catós, são as seguintes: revo-
gação conjunta das leis que
que compõem a política sala-
rial do Governo; congelamen-
to dos aluguéis c desvinculação
da Lei do Inquilinato da siste-
mática do salário mínimo; re-
visão da lei que criou o Fundo
d*; Garantia de Tempo de Ser-
viço. assegurando o Instituto
da Estabilidade, inclusive pa-
ra os assalariados do serviço
público, sem qualquer vincula-
çáo com o FGTS; instituição
cio sistema das Convenções
Coletivas de Trabalho sem.
qualquer restrição oficial, e re-
conhecimento dos conselhos de
empresas.

Serão citadas, ainda, entre as
principais reivindicações traba-
Ihistas a reestruturação do sis-
tema do salário mínimo, ade-
quando-o à atual realidade
brasileira; ampla liberdade e
autonomia sindical, com a ra-
tificação, pelo Congresso, da
Convc-nção 87 da OIT, que tra-
ta da livre associação; e anis-
tia para todos as trabalhado-
res atingidos pelo movimento
de 31 de março.
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Esta vantagem é exclusiva
lara quem já possui
Ibrigações Reajustáveis:

Reaplicando em novas Obrigações,
você obtém o preço de um mês atrás
e ganha, de imediato,
um mês inteiro de juros,
prazo e correção monetária!

Você já conhece muito bem todas as vantagens de possuir Obrigações
Reajustáveis do Tesouro Nacional: resgate em um ou dois anos; jurosrespectivos de 6% e 8% ao ano, pagáveis semestralmente; correção
monetária mensal; negociáveis a qualquer tempo na Bolsa de Valores.
Não deixe que o seu dinheiro cesse de crescer; Aproveite esta opor-
tunidade única e exclusiva de continuar usufruindo de mais Obrigações
Reajustáveis ,e ainda ganhar-um mês inteiro dê juros, prazo- e cor-
reção monetária I

Procure um destes Corretores Oficiais da Bolsa de Valores:
ALBANO FERREIRA VIANNA JÚNIOR
ALEXANDRE CASTRO CERQUEIRA
ALEXANDRE DALE
ALEXANDRE ROBILLARD 0E MARIGNY
ANTÔNIO BERNARDO VAZ DE

CARVALHO
ARLINDO DE SOUZA GOMES
ARMANDO AMORIM CAMPOS
AYRTON RODRIGUES
CARLOS DE ALMEIDA LIBERAL
CARLOS' CALADO DE SOUZA
CARLOS CONDE BARROCA

CÉLIO PELAJO
CLÁUDIO OTTO ONETO
DELFIM DO ESPIRITO SANTO ARAÚJO
DREYFUS CATTAN
FRANCISCO ANTÔNIO MANDARINO

FILHO
FRANCISCO LINHARES
GUILHERME UPS DA CRUZ
HENRIQUE CASTELP0GGI FILHO
HENRIQUE GUEDES DE MELLO
ITACOLOMY DE MENDONÇA
J0A0 DA SILVEIRA REIS

JOÃO BAPTISTA. DE QUEIROZ
VIEIRA

JOÃO G0D0Y FILHO
JOAQUIM PAULO DE OLIVEIRA
JOEL DE OLIVEIRA MONTEIRO
JORGE SEBASTIÃO SOUNIS
JOSÉ BRANT RIBEIRO
JOSÉ WILLEMSENS' JÚNIOR"
JÚLIO LIPS DA CRUZ
LINCOLN RODRIGUES
LUIZ FREDERICO MISSICK

HASSELMANN
LUIZ JOSÉ CABRAL DE MENEZES

MANOEL RODRIGUES DUARTE P.OSA
MAURÍCIO MARCELLO DUTRA

LEITE BARBOSA
MILTON ARAÚJO PjtóSOS
NELSON L0SS0
NEY SOUZA RIBEIRO DE CARVALHO

PAULO ERNESTO FREDERICO
HEILBORN

PAULO TELLES BITTENCOURT
PAULO WILLEMSENS
SÉRGIO JOSÉ DE VILLEM0R AMARAL
SIVERT FRANCISCO BARTHOLDY
WALDIR ALVES

BOLSA DE VALORES DO RIO DE JANEIRO
(ESTADO DA GUANABARA) jík

l. ¦'¦¦¦:

*»>*i.fW*í.»»o»»w—*



8 — 1.° Cad., Jornal do Brasil, quinta-feira, 20-4-67

EUA propõem recuo de tropa para negociar na Ásia
História nova da URSS dis
que Kruschev foi deposto
porque quis imitar Stalin

Moscou (UPI — JB) — O ex-Primeiro-Ministro Nlklta
Kruschev, afastado da Chefia do Governo e do Partido Co-
munista soviéticos sob a alegação oficial de que já estava
idoso, é acusado agora, ná História da URSS Desde os Tem-
pos Antigos Até Nossos Dias, de haver praticado o mesmo
erro de Stalin: o culto à personalidade.

A obra, escrita em francês e lançada pela Editora Pro-
gresso, que só publica livros e documentos oficiais em idio-
mas estrangeiros, diz que Kruschev caiu porque, além de'responsável 

por planos imprudentes e subjetivistas —
acusações que lhe foram feitas após sua deposição —, con-
centrou um excesso de poder em suas mãos.
RELATÓRIO

Ao contrário das acusações
feitas até em artigos de jor-
nais, revistas e livros, em quo
o nome de Kruschev jamais
íoi citado explicitamente, a
nova História menciona nomi-
nalmente o ex-Primeiro-Mlnis-
tro soviético num relatório sò-
bre a reunião do Comitê Cen-
trai do Partido, em 19G4, em

que foi decidido seu afasta-
mento.

Segundo o livro, Kruschev
íoi acusado, na reunifio, de"concentrar podères excessivos
em suas mãos e de subjetivis-
mo na decisão de importantes
questões do Estado" e que, por
esta razão foi afastado de seu
cargo de Primciro-Secretário
do Partido e de Presidente do
Conselho de Ministros".

Escritor já condenado pega
mais quatro anos e meio na
Iugoslávia como subversivo

Belgrado (UPI — JB) — O escritor Mihajlo Mihajlov
foi condenado ontem a quatro anos e meio de prisão e proi-
bido de exercer qualquer atividade pública durante os qua-
tro seguintes ao cumprimento da pena, por divulgar pro-
paganda contra o regime iugoslavo em artigos públicos no
exterior.

O escritor, que já está preso há 10 meses cumprindo
pena de um ano de reclusão pelo mesmo motivo, ouviu im-
pa&sível sua sentença, e sua mãe, professora na Cidade
de Novl Sad, ficou "quase fora de si", segundo informação
de um amigo da família, mas manteve-se serena perante
o público que lotava o tribunal.
PRISÃO

A nova sentença contra Mi-
hajlov terá efeito retroativo e
passará a vigorar a partir da
prisão do escritor há dez me-
ses o que significa que èle te-
rá de passar mais três anos e
oito meses na carteia. Miha-
jlov foi professor da Universí-
dade de Zadar e tem atual-
mento 32 anos de idade.

Na acusação contra Mihajlov
íoram utilizados um artigo que
publicou no estrangeiro, uma
carta que dirigiu a iun suíço
que criticara sua posição, uma
mensagem que escreveu a ami-
gos iugoslavos e várias procla-
mações enviadas por compa-
triotas exilados nos Estados
Unidos.

Nacionalistas se matam no
Adem disputando Poder que
sô virá com independência

Adem, Nova Iorque (UPI — JB) — Dois membros daFrente de Libertação do Iémen Meridional Ocupado
(FLOSY) íoram assassinados ontem a tiros, aparentemen-
te em conseqüência da batalha travada entre a FLOSY e aFrente de Libertação Nacional pela conquista do Poder emAdem, quando o território obtiver a independência.

Uma das vítimas, o Xeque Salem Alamoodi. conheci-do homem de negócios, era sogro de um dirigente daFLOSY, Mohammed Salen Basendwah. O segundo mortoíoi iun alto funcionário da Estrada de Ferro de Adem,Abdulrahim fiassem- ex-Ministro do Trabalho no Governochefiado em 1965 pelo atual chefe dos nacionalistas daFLOSY, Abdul Qaqi Mackawee.
PLANOS

A Comissüo da ONU paraAdem coníerenclou ontem com
o Subsecretário da Organiza-
ção para os Assuntos de Fidei-
comisso, Issuí Saidu Djerma-
koye, e se reunirá amanhã com
o Secretário-Geral U Thant,
para apresentar iun relatório
sôbre suas atividades.

Um porta-voz das Nações
Unidas informou que a comis-
sáo, presidida pelo Venezuela-
2io Manuel. Pérez Guerrero, o
autorizou a informar que os
três delegados que constituem
a comissão "mantiveram con-
versações úteis, em Londres,

com o Chanceler britânico,
George Brown".

CONFLITO

As duas mortes registradas
ontem e a de um sargento in-
diano do Exército federal, aba-
tido na semana passada por
um pistoleiro, são as duas últi-
mas mortes registradas na lu-
ta interna que as duas organi-
zações nacionalistas árabes
travam pela conquista do Po-
der para quando o território
da Arábia Meridional, a que
pertence Adem, obtiver sua in-
dependência da Grã-Bretanha,
em 1968.

Filho do ex-Premier grego é
convocado para depor
sobre "complot" contra o Rei

Atenas (UPI — JB) — o Deputado Andreas Papandreu,filho do ex-Premier grego Georges Papandreu, foi ontemchamado a depor sôbre um complot militar contra o ReiConstantino, planejado há dois anos pela organização As-pide para derrubar a monarquia e adotar uma politicaexterna de neutralidade nos moldes nasseristas.Círculos autorizados do Governo disseram que o depu-tado receberia a notificação ainda ontem, e seria presose nao obedecesse, uma vez que o Parlamento foi dissol-vido na ultima sexta-feira pelo Primeiro-Ministro Canello-poulos, líder radical, que convocou eleições gerais para odia 28 de maio.
ECONOMIA

Andreas tem 48 anos e foi
Presidente do Departamento
de Economia. da Universidade
da Califórnia, em Berkeley,
EUA; posteriormente renun-
ciou à cidadania norte-amerl-
cana para ingressar na politt-ca grega, tendo íeito parte do
Ministério durante o Governo
do pai.

O Ministério da Justiça pe-dlu ao Parlamento grego quesuspendesse as imunidades de
Andreas Papandreu, para po-der processá-lo sob acusação
de cumplicidade no complô. O
pedido provocou intensa rea-
ção do Partido de Goerges Pa-
pandreu. União Centrista, querevidou com um projeto de lel
estendendo as Imunidades par-lamentarcs ao período em quso Parlamento estivesse dissol-
vido para a realização de elei-
ções.

Essa exigência provocou a
queda do Governo provisóriode John Paraskevopoulos e em
seguida o Rei Constantino
convocou o líder radical Pa-

nayiotis Canellopoulos paraformar o Governo. Êste, após
constituir um Ministério, dis-
solveu o Parlamento sem pediro voto de confiança, que pro-vàvelmente não otberia.

O ex-Premier Papandreu
protestou contra a designação
de Canellopoulos e contra a
autorização que êste teve do
Rei de dissolver o Parlamen-
to, qualificando-as de "golpe"
e "afronta à vontade popular".No processo militar sôbre o
complô da Aspide, organização
rebelde civil-mllitar, 15 oficiais
do Exército íoram condenados
a penas que variam entre dois
e 18 anos de prisão e na
quarta-feira íoi ordenada a
detenção do General aposen-
tado Demetrios Georgiadls,
antigo comandante das íôrças
gregas em Chipre.

Georgiadls é acusado de ter
mantido estreitas relações com
um capitão do Exército que
íoi condenado a 18 anos de ca-
deia por ter participado ati-
vãmente do planejamento do
complô.

Ingleses
admitem
seu racismo

Londres (UPI — JB) —
Uma pesquisa realizada porsolicitação do Governo bri-
tânico revelou a existência
de "substancial discrimina-
ção" contra os imigrantes
negros na Grã-Bretanha,
confirmada por 400 "provas
de situação" feitas por in-
vestigadores que solicita-
ram empregos, alojamento
e serviços sob um sistema
de estrito controle.

Em suas conclusões geraiso relatório ontem publicadoafirma que "o tratamento
diferencial e a experiência
dos imigrantes de côr, em
relação com os outros gru-
pos minoritários (como ci-
pri o tas e húngaros) não
deixa lugar a dúvidas de quea discriminação é em grande
parte baseada na côr".

Evtushenko
faz turismo
na Espanha

Madri (UPI-JB) — O
poeta soviético Evguene
Evtuchenko chegou ontem
inesperadamente à Espanha,
procedente de Roma, parauma visita particular de •
duas ou três semanas.

Evtuchenko foi recebido
iw Aeroporto pelos poetas
espanhóis Federico Muelas
e López Anglada que o le-
varam para um hotel não
identificado.

Antes de sua atual excur-
são pela Europa, Evtuchen-
ko — poeta da predileção
do ex-Primeiro-Ministro Ni-
kita Kruschev — visitou os
Estados Unidos, onde decla-
mou em Washington, na
presença do Secretário de
Defesa Robert McNamara.

Tcliecos
culpam URSS
no Vietname

Viena (UPI-JB) — Uma
pesquisa de opinião de âm-
bito nacional, realizada re-
centemente na Tcheco-Es-
lováquia, mostrou que cêr-
ca de 30% do povo culpam
igualmente Estados Unido3
e União Soviética pela guer-
ra no Vietname.

Pouco mais da metade,
51%, resDOnsabilizou os "cir-
culos imperialistas" pelo
agravamento das tensões in-
ternacionais, segundo os re-
sultados divulgados pelo ór-
gão do PC tcheco Bratislava
Pravda.

Indagados especlíicamen-
te sôbre o Vietname, 41,5%
declararam os Estados Uni-
dos culpados pela intenslfl-
cação da escalada, 18% res-
ponderam Ignorar a causa
do conflito e 25,5% abstive-
ram-se.

i

Papa contra
a subversão
na liturgia

Ciaaíle do Vaticano (UPI-JB)— O Papa Paulo VI criticou
ontem os extremismos na rc-
forma litúrglca, como uma"ameaça de ruína espiritual"
e de "subversão doutrinai, dis-
clpllnar e pastoral", ao dis-
cutlr, com a Comissão do Vati-
cano para a Reforma Litúrgl-
ca, as tentativas de introdução
da música popular na liturgia.

Paulo VI apoiou, porém, a
Comissão, no que se refere ao
uso de línguas modernas em!
lugar do latim, na missa, re-
íorma determinada pelo Con-
cílio Ecumênico Vaticano II e
que sofreu violentos ataques
dos tradicionalistas, inclusive
do escritor católico italiano
Tito Caslni.

Casinl publicou, a semana
passada, um folheto em que
chama, a reforma litúrglca de
"a pior ameaça íeita à Igreja
católica, desde Lutero". O pró-
logo é do Cardeal Antônio Zac-
ci, destacada figura do Vatica-
no, que defende a missa em
latim.

O Santo Padre qualificou as
censuras como "injustas e ir-
reverentes", declarando: "Se-
melhante publicação não pode
ter nosso consentimento. Não
é edificante para ninguém e,
por conseguinte, não beneficia a
causa que pretende defender,
ou seja, a preservação do la-
tim na liturgia".
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Nave norte-americana pousa
suave no Mar das Tormentas

Pasadena, Califórnia (UPI-JB) — O Sur-
veyor-3 completou ontem com êxito a opera-
ção de sua descida suave na Lua, pousando às
2lh40m (hora de Brasília), no Mar das Tor-
mentos, ponto do qual tomará novas íoto-
grafias da superfície da área escolhida para
a primeira missão tripulada do Projeto Apoio.

Pouco antes co pouso, òs técnicos do La-
boratório de Propulsão a Jato, de Pasadena,
que controla os vôos não tripulados da ANAE,
anunciaram que o Surveyor continuava em boa.

trajetória e que tudo levava a crer no êxito
da descida.

Os técnicos anunciaram também que as
primeiras fotos do solo lunar deverjam chegar
à Terra, ,por meio de complexo mecanismo de
transmissão, pouco depois do pouso.

Os bons i-esultados da experiência do Sur-
yeyor entusiasmaram os técnicos da ANAE, que
manifestaram confiança, na aceleração dos tra-
bfllhos do Projeto Apoio, paralisados desde o
acidente do início do ano.

Olho de Washington, na Lua
Depnrtimiento de Pesquisas

Sóbre seus antecessores leva a vantagem
de uma instrumentação científica mais comple-
ta, que inclui déteçtpres de radiação, de impacto
de micrometeorites, de temperatura e uma cft-
mara de TV capaz de filmar emlvolta e atê
em cores, segundo as instruções da Terra. O
mais importante, porém, é a adição de um
braço mecânico articulado, capai de escavar o
solo da Lua, colher amostras e medir sua re-
sisténcia, sob a orientação atenta de um obser-
vador postado na Terra e que comandará toda
a operação através do olho de TV do satélite.

Fotos nítidas da Lua o Surveyor-1 Já man-
dou (12 000), assim como os Luna-9 e 13 so-
viéticos; medidas de radiação e temperatura
igualmente não são novidade mas o teste de
resistência do solo poderá trazer algumas infor-
mações valiosas. O Luna-13 levou um espigao
metálico que íoi violentamente cravado no solo
da Lua. A foto da parte do espigão que penetrou
no solo lunar mostrou, indiretamente, a sua
resistência naquele ponto. O instrumento do
Surveyor porém é muito mais complexo e po-
dera escavar num arco em volta da nave, to-
mando amostras a diversas profundidades.

Em centenas de testes realizados em terra
o Instrumento provou ser eficiente mas não se
sabe como éle operará na Lua.

O que mais chama a atenção porém é a
coincidência da escolha da área. O Lunik-2, o
primeiro engenho terrestre a chegar á Lua,
õspátiíóu-sé no Mar das Tormentas ém 1959 e
desde então outros Luniks, Rangeis, Surveyor»
e Orbiters tém sua direção ou seus instrumeii-
tos- voltados para a planície árida situada mais
ou menos no centro da face visível da Lua.

A razão desta preferência só pode ser uma.
O Mar das Tormentas reúne aquelas qualidades
necessárias pnra o pouso eventual de uma
astronave tripulada e assim sendo os cientistas
procuram saber o máximo possível de informa-
ções sôbre esta área, visando aumentar a se-
gurança da viagem.

Já sc sabe, por exemplo, que o Mar das Tor-
mentas tem uma superfície bastante sólida c
que a camada de poeira cósmica ali acumu-
lada e muito fina, inexistente mesmo em alguns
pontos.

Também a quantidade de crateras é ali bem
conhecida depois de milhares de fotografias a
curta distância.

Esla. será a missão do Surveyor-3, cons-
truído pela firma Hughes num contrato com a
ANAE. O Surveyor-3 pesa aproximadamente
uma tonelada e como seus antecessores íol Inn-
çado por um foguete Atlas-Centauro de dois
estágios.

Guardas acusam Chanceler
da China de revisionista

Washington (UPI-JB) — Os
Estados Unidos propuseram,
ontem, através de seu porta-
voz, o Secretário de Estado
Dean Rusk, que as forças nor-
te-amerleanas, sul-vietnamitas
e comunistas recuem 16 qullô-
metros em cada lado da zona
desmilitarizada que separa os
dois Vletnames e, em seguida,
iniciem conversações de paz.

A proposta de Denn Rusk íol
feita durante a reunião do
Conselho de Ministros da Or-
ganizacão do Tratado do Su-
deste da Asla e a informação
chegou ao conhecimento dos
jornalistas através do Secreta-
rio de Imprensa do Departa-
mento de Estado, Robert J.
McCloskey.

Nos termos da proposta d(>Dean Rusk, ns forças dos Es-tados Unidos e do Vietname dosul se retirariam 16 quilòme-tros ao sul da zona desminta-
rizada de 9,6 quilômetros delargura, desde que ns forças deHanói fizessem o mesmo na
direção do norte e permitisseminspeção lnternncionnl paraverificar o cumprimento do
acordo tácito.

O plano rie suspensão de
hostilidades e conversações de
paz aceita e amplia a propôs-
ta apresentada na semana pas-
sada pelo Ministro das Rela-
ções Exteriores do Canadá,
Paul Martin.

Cao Ky oferece anistia
a vietcong que desertar

Saigon (UPI-JB) — O Pri-
meiro-Ministro Cao Ky ofere-
ceu ontem aos guerrilheiros
que desertaram do Vietcong o
beneficio da anistia e mais di-
reitos políticos, inclusive o de
concorrer às eleições e o de
ocupar cargos públicos, vida de
íamilia c mesmo "uma posi-
ção social importante".

Cao Ky falou pela televisão,
nas comemorações do Dia do
Hung Vuong, (fundador de
Saigon), tentando atrair para
o programa de Braços Abertos
os dirigentes e oficiais supe-
riores da Frente Nacional de
Libertação (até agora os ofi-
ciais de maior patente a de-
sertar íoram dois tenentes-co-
ronéis).

PLANO AMPLIADO

A oferta de Cao Ky é, a ri-
gor, apenas a ampliação do
plano de Braços Abertos, ros-
ponsável, segundo ns estatís-
ticas oficiais, pela deserção de
mais de 63 mil guerrilheiros
desde 1963. Na versão original,
ésse plano destinava-se apenas
aos membros de menor cate-
goria da FNL.

Cao Ky declarou que "a na-
ção perdoa aqueles que foram
levados ao crime pelo comu-
nismo" e prometeu a ajuda do
Governo aos vietcongs de cias-
se média que desejem dedicar-
se a atividades profissionais.— Todos os que decidirem
abandonar as fileiras comunis-
tas serão bem recebidos, como
cidadãos detentores de plenos
direitos — disse o Premier. —
Em outras palavras, todo ci-
dadão que renunciar às filei-
ras comunistas gozará dos di-

reitos estabelecidos na Consti-
tuição e terá a proteção da lel
à sua liberdade, sua vida, seus
bens e sua honra. Terá o di-
reito de votar e ser cândida,
to, o direito de voltar a viver
com a íamilia, o de escolher o
lugar de residência e o de eo-
zar da assistência do Govêr-
no e escolher sua profissão.

GUERRA

A nova abertura de Cao Ky
não implicou qualquer redução
Imediata no ritmo da guerra.As forças aliadas mantiveram
a pressão em todos os setores
e as esquadrilhas americanas
realizaram 145 missões contra
o Vietname do Norte.

Não foram revelados de
imediato os resultados dessas
missões, mas o comando ame-
ricano em Saigon informou
que nas operações aéreas do
dia anterior os principais alvos
foram n usina siderúrgica e o
centro ferroviário de Thay
Nguyen, a 46 quilômetros de
Hanói. O relatório do.s pilotos
afirma que o bombardeio dei-
xou inteiramente em chamas
a siderúrgica, responsável por
80 por cento do aço produzido
no país.

Até há dois meses, a, usina
estava entre os objetivos proi-
bidos aos pilotos americanos.
De lá para cá, passou a ser
intensamente bombardeada, e
embora íôsse há tempos uma
das áreas mais bem defendi-
das de todo o Vietname dò
Norte. No ataque de têrça-fei-
ra, os jatos americanos usa-
ram bombas de 250 e 350 qui-Ios.

Rusk íaz doutrinação
aos países asiáticos

Stewdrt Hensley
Especial pura o J1J

Wasliington (UPI-JB) — O
Secretário do Estado Dean
Rusk advertiu ontem os alia-
dos dos Estados Unidos na
Ásia contra o deixar que a
redução de tensão na Europa
os leva a acreditar que os co-
munistas na Ásia vão se tor-
nar menos militantes.

Falando numa sessão fecha-
da da Organização do Tratado
do Sudeste da Ásia, Rusk pro-
meteu que as Estados Unidos
permaneceriam ao lado de seus
aliados tão firmemente quanto
estão no lado dos da Europa.

Diz-se que êle declarou aos
membros da Organização que
os Estados Unidos considera-
vam a inviolabilidade das suns
alianças no Pacífico tão gran-
de como as da Area do Atlân-
tico.

Rusk salientou que a "pru-
dência" comunista na Euro-
pa Oriental não dava sinais de
estender-se à Asla. E abordou
os seguintes pontos:

— Relatou a respeito dos
progressos que estão sendo fei-
tos no Vietname do Sul, onde
um regime plenamente consti-
tucional estará em vigor nas
alturas de janeiro vindouro.

Advertiu que há.aind*
uma longa luta pela írente na
guerra do Vietname, a despel-
to dos progressos militares
aliadas.

Passou em revista os nu-r
merosos esforços que têm sido
feitos parn, obter conversações
rie paz, sem que Hnnói tenha
demonstrado o menor interesse.

Procurando refirmar o forte
apoio da Organização à ação
militar norte-americana na
guerra, Dean Rusk salientou
que os esforços para solucionar
as problemas políticos e eco-
nômicas do Sudeste da Ásia
exigem o mesmo vigor que o
esforço militar no Vietname.

Na declaração pública à con-
ferencia, Rusk evitou fazer
pronunciamentos guerreiros quo
pudessem irritar as pombas. As
pombas principais são a Fran-
ça, que se opõe violentamente
á guerra do Vietname e recu-
sou-se a comparecer á conter
rêncla, e o Paquistão, que não
mandou a representá-lo o seu
Ministro do Exterior. A Grã-
Bretanha, classificada entre ns
pombas, de um modo gerai
apóla sempre a política ameri-
cana.

Hong-Kong (UPI-JB) — A Guarda Ver-
nietha de Pequim está acusando o Ministro do
Exterior. Chen Yi, de "revisionista antl-revo-
lucionário" e exige sua destituição, segundo
revelou, ontem, o jornal Independente de Hong-
Kong, Miny Pao.

As manifestações contra Chen Yi se suce- .
dem, em frente ao Ministério das Relações Ex-
teriores e, segundn-feira, os muros do edifi-
cio apareceram cobertos de cartazes, com ditos
e caricaturas ofensivos ao Chanceler chinês.
Fora, os jovens guardas vermelhos gritavam:"Abaixo Chen Yi."

VIOLÊNCIA

Segundo o Mliig Pao, trata-se do ataque
mais violento já desfechado contra o Minis-
tro do Exterior chinês, desde que o Premier
Chou En-lni o defendeu das críticas e de-
núncias da Guarda Vermelha.

Até agora, os mais visado peln Guarda
Vermelha, na campanha de Mno Tsé-tung pa-
ra destruir o Presidente Liu Shao-chi, era
além dêste, o Secretário-Geral do PC, Tang
Shaou-phig, oposto à politica maoísta,

CONCENTRAÇÃO

Uma gigantesca concentração de lideres
revolucionários civis e do Exército Popular, de
numerosas cidades e regiões da China, se rea-
liza hoje na Capital, pa:vi comemorar o esta-
belecimento do Comitê Revolucionário de Pe-
qulm, que marcaria o triunfo dos forças maoís-
tns sóbre o Presidente Liu Shao-chi.

A noticia foi divulgada pela Rádio de Pe-
quim, c as observadores especulam se não se
trata de" mais uma manobra na luta entre
Mao e Sháp-chl, A presença de Mao na con-
centr-ação e a ausência do Presidente slgnifi-
cariam que o líder do PC chinês é o grande
vitorioso da Revolução Cultural.

"O estabelecimento do Comitê Revoluçio-
nárlo de Pequim assinala o triunfo do grupo
revolucionário proletário sóbre o mais alto di-
rlgente do Partido, que tomou o caminho ca-
pitai ista" — dizia o comunicado da Rádio de
Pequim, informando também que o Ministro
da Defesa, Lin Pino, considerado o mais pro-
vável sucessor de Mao, apresentou-se em pú-
blico, ontem, depois de vários meses.

Lin Pião encontrava-se entre os lideres do
PC chinês que foram apresentar saudações ao
nòvo Embaixador do Vietname do Norte, Ngo
Minh Loan, recém-nemeado. A última vez que
participara de um ato público íoi em 26 de
novembro do ano passado, quando assistiu a
uma concentração dos guardas vermelhas, em
Pequim.

A grande concentração de hoje, marcada
pnra ns 13h45m (hora local), será transmitida a
todo o pais.

l.° DE MAIO

Em Moscou, a imprensa publicou es nor-
mas do Governo para ns comemorações do 1.°
rie MMo e nelns está omitida toda referência
n união sino-soviética na luta contra o impe-
riallsmo, Item destacado nas mensagens do ano
passado.

A União Soviética condena a agressão nor-
te-americar.r e pede a cooperação dos Estados
Unidos, ao mesmo tempo em que elogia a politica
pacifista do Kremlin. Em 1906, o Govêmo so-
viético chegou a envlnr "saudações fraternais
aas trabalhadores da República Popular chi-
nesa", acrescentando na mensagem: "Viva *
coesão dos grandes povos da União Soviética
e China, na luta contra o Imperialismo e o co-
lonialismo, pela pnz, democracia, socialismo e
comunismo!"

Pompidou diz que a França
náo abandonará o projeto de
Europa do Atlântico a Urais

Paris (UPI — JB) — O Primeiro-Ministro Georges
Pompidou tornou claro ontem, que a França não tem a
intenção de abandonar seu objetivo de realizar a unificação
da Europa do Atlântico aos Urais. Fazendo o esboço da
nova política do Gabinete na Assembléia Nacional, Pompi-
dou gastou mais tempo elogiando a cooperação da França
com o bloco soviético do que sôbre qualquer outra questão.

A insistência do Premier a respeito das "perspectivas

favoráveis" de intima cooperação entre a Europa Ociden-
tal e Oriental pareceu voltar a ser tônica, pois Charles Dc
Gaulle estava se tornando frio para com os soviéticos
desde que os Partidos esquerdistas franceses tiveram triun-
fos impressionantes nas eleições gerais de março.

suite em duras negociações a
respeito de mnlor expansão da
cooperação econômica e tec-
nológica franco-sovlétlcn.

A revelação por Pompidou
do sua visita á União Soviética
e da de De Gaulle A Polônia
íoi caracterltlcamcnte recebi-
da com satisfação nos dots la--
dos da Câmara Baixa. As nu-
toridades Informam que, en-
quanto em Mascou, Pompidou
também discutirá os arranjos
para uma visita oficial à Fran-
ça de Leonid Brejnev, chete
do PC soviético, e de Nikolai
Podgorny, chefe de Estado.

As autoridades desdenham,
como "pura especulação", ns
recentes notícias de que De
Gaulle poderia pedir a Brejnov
e Podgorny para adiarem 6Uu
Visita marcada por temor de
que esta poderia promover ain-
da mais as oportunidades elei-
torais dos .comunistas fran-
ceses.

VISITAS

Pompidou disse no Parla-
mento que iria a Moscou em
julho, a convite do Primeiro-
Ministro soviético Alexei Kas-
s i g u i n . E o Presidente De
Gaulle, disse Pompidou, visita-
iá a Polônia por uma semnna
no princípio de julho. No ou-
tono. De Gaulle visitará a Ro-
mênia.

A única visita a país ociden-
tal pnra êste nno será a ida
de De Gaulle no Cnnadá, no
fim de maio. Embora não te-
nha havido ainda pronuncia-
lü e n t o oficial, os franceses
mandarão uma delegação al-
tamente qualificada para as
complicadas comemorações rio
£0.° aniversário da Grnnde Re-
volução de Outubro.

A visita de Pompidou a Mos-
cou não inclui multa inspe-
ção de paisagens. O.s france-
ses estão esperando que ela re-
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Brasil apressa sua entrada na corrida espacial
Venezuela prende suspeitos
do assassínio de Iribarren

Caracas (UPI-JB) — A Po-
licia anunciou ontem a prisão
de dois dos quatro prováveis
assassinos de Júlio Iribarren
Borges, irmão do Chanceler
Ignacio Iribarren Borges, mor-
to numa estrada deserta depois
de ter sido raptado no centro
de Caracas quando fazia com-
pias com a mulher.

Além dos dois detidos, a Po-
licia está caçando Eleazar Arls-
tigueta c Leonel Sánchez Araú-
jo, apontados como membros
do grupo de guerrilheiros que
mu tou Iribarren em represa-
lia pelo assassinato de vários
rebeldes nas prisões da Po-
liei a.

CRISE

O assassinato de Júlio Irl-
barren levou o Governo a sus-

pender as garantias constitu-
cionais e a Intensificar a cam-
panha contra o.s terroristas. Em
Havana, um grupo de comunis-
tas venezuelanos admitiu sua
participação no atentado, cau-
sando reações entre os esquer-
distas da Venezuela quo ter-
minaram por acusar Fidel Cas-
tro de agir "sem qualquer pia-
nejamento".

Por ocasião da Conferência
Interamericana de Cúpula, em
Punta dei Este, o Presidente
Raul Leonl levantou o proble-
rna da segurança continental
mas evitou falar na organiza-
ção do uma íôrça de represa-
lia contra Cuba, como havia
sido noticiado anteriormente.

— O território cubano —•
afirmou Leonl — é hoje em
dia o centro das operações con-
tra a democracia no Hemisfô-

rio. Se quisermos restabelecer
a pn« continental é necessário
que, pelo manos, cerquemos
Cuba com uma muralha de si-
lêncio.

AMEAÇA

As Forças Armadas de Li-
bertação Nacional anunciaram
ontem em manifesto que os
dois suspeitos presos pela Po-
licia como autores do assassl-
nato de Júlio Iribarren, ex-
Diretor do Instituto de Segu-
ro Social, nada têm a ver com
o crime e que "mais uma vez
os imperlalistas tentarão pu-
nir inocentes para apagar os
vestígios da violência que lm-
põem à nação".

Colômbia já decidiu destino dos presos
Bogotá (UPI-JB) — O Ml-

nistro do Governo Misael Pas-
trana, Borrer anunciou ontem
no Congresso que o Conselho
Nacional de Segurança já de-
cidiu o que fará com os pre-
sos políticos existentes no pais
mas que somente informará
oficialmente sobre seus planos
durante a reunião ministerial
marcada para a próxima se-
mana.

Oficiosamente, afirma-se que
cerca de 100 líderes esquerdis-
tas presos após o recrudesci-
mento da luta de guerrilhas
no pais serão postos em liber-
dade com o compromisso de
se apresentarem periòdicameu-
te às autoridades policiais e in-
formar sóbre seus deslocamen-
tos no país.

Sol Linowitz quer atrair
a atenção latino-americana
para apressar integração

Washington (UPI-JB) — O Embaixador dos Estados
Unidos ria Organização dos Estados Americanos, Sol Li-
nowitz, afirmou que a verdadeira medida do êxito da re-
cente Conferência dos Presidentes, em Punta dei Este,
será dada pela força com que atrair a imaginação do povo
latino-americano para os problemas da integração conti-
nental.

— Os latino-americanos — declarou Linowitz — ti-
nham poucas esperanças no passado e é por isso que as
decisões tomadas em Punta dei Este, na semana passada,
devem realmente ser algo com que se deve contar na Amé-
rica Latina.

FUTURO MELHOR.

As declarações de Linowitz
foram feitas durante um pro-
grama costa a costa chamado
Today Show e tinham sido
apresentadas ao Presi dente
Lyndon Johnson durante uma
reunião do Chefe de Estado
com seus auxiliares para um
balanço das decisões tomadas
em Punta de! Este.

Na Conferência, os dirigentes
do Hemisfério se compromete-
ram a estabelecer um Merca-
do Comum Latino-Americano
até 1982 e a dar maior impul-
so à Aliança para o Progresso.
A Aliança — segundo Lino-
ivitz — é uma alternativa à
revolução violenta e se nós pu-
dermos incentivar os jovens,
teremos então um nôvo espl-
rito na América Latina.

O Embaixador Linowitz, que
participou da delegação dos
Estados Unidos à Conferência
de Cúpula, apontou três razões
para o dxito do encontro, con-
.siderado da maior importán-
cia para o destino da América
Latina:

— A primeira destas razões
é que ficou demonstrado que
os Presidentes americanos po-
dem trabalhar juntos, num
clima de respeito, com os la-
tlno-americanos no lemo e os
Estados Unidas mima posição
de sócio menor. Em segundo
lugar, Punta dei Este provou
que há uma nova, geração de
líderes na América Latina. Fi-
nalmente, os Presidentes lati-
no-americanos acharam o Pre-
sidente Johnson uma pe.-soa
afetuosa e compreensiva, que
entende os seus problemas.

Punta dei Esle não
convenceu coreanos

Tóquio (UPI-JBI — O jornal
O Tempo, cia Coréia do Norte,
afirmou em editorial que a
Conferência de Cúpula de Pun-
tr. dei Este serviu para denun-
ciar. a existência de agudas di-
vergências entre os Estados
Unidos e as nações da Améri-
ca Latina.

— A reunião de Punta dei
Este — acrescenta — foi objeio
da enérgica condenação do.s po-
vos latino-americanos e mo.s-
trou mais uma vez a.s contradi-
ções entre os dirigentes de
Washington e seus vizinhos do
sul.

A seguir o jornal pede "uma
solidariedade militante com os
povos latino-americanos que es-
tão lutando resolutamente con-
tra os imperlalistas norte-ame-
ricanos e pela liberdade e in-
dependência". Elogiou a seguir
a idéia dos dirigentes cubanos
de convocarem para Julho uma
Conferência da Organização

Latlrio-Ameriçana de Soüdaric-
darie, em Cuba, "para planejar
o reerusdecimer.to da luta de
guerrilhas em todo o Hcmis-
ferio".

— A Conferência de Punta
dei Este — afirma o editorial
— representou um esforço dos
Estados Unidos para reafirmar
sua presença nos destinos das
nações latino-americanas. A
maior prova de que os Chefes
de Estado latino-americanos
não têm a confiança de seus
povos é o esquema de sègúràh-
ça montado cm Punta dei Es-
te, o maior já visto para uma
reunião de Presidentes cm tem-
po de paz.

Concluindo, o jornal norte-
coreano diz que "qualquer que
seja' a pressão ou apaziguamen-
to a que os imperialistas'norte-
americanos possam recorrer,
não podem ter mais a Améri-
ca Latina como seus domínios
hereditários.

Leoni respeita a
recusa do Equador

Caracas (UPI-JB) — O Pre-
sidente Raul Leoni afirmou on-
tem que a decisão do Presiden-
te equatoriano Otto Aroseme-
na Gómez de não assinar a De-
claração dos Presidentes, em
Punta dei Este, íoi um ato de
soberania e que merece o res-
peito de todo o Hemisfério.

— Todo Presidente tinha o
direito de não assinar — acres-

Âviáo cai
em Nicósia
e mata 124

Nicósia e Zurique (UPI-
JB) — Um avião tetramo-
tor suíço, fretado especial-
mente por turistas que re-
gressavam de uma excursão
pela Ásia, caiu na madru-
gada de ontem próximo do
aeroporto de Nicósia, acre-
ditando-se que, pelo menos,
124 pessoas morreram.

Autoridades cipriotas dis-
seram que o aparelho, tipo
Britânia. de propulsão mis-
ta e construído em 1957,
íóra fretado por uma agên-
cia de viagens sediada em
Zurique ã companhia aérea
Globe Air. O avião era pi-
lotado pelo capitão inglês
Müller.

centou — e eu respeito o do
Presidente Arosemena. Além
disso, nosso Governo está sa-
tisfeito com os resultados da
Conferência, pois grande par-te da Declaração de Punta dei
Este foi inspirada pela Decla-
ração de Bogotá, que a Vene-
zuela firmou juntamente com
a Colômbia, Peru, Equador e
Chile.

Peronistas
querem Nobel
paia Perón

Buenos Aires (UPI-JB) —
Dirigentes peronistas anuncia-
ram ontem que enviariam uma
solicitação formal ao Parla-
mento sueco para que seja ou-
torgado o Prêmio Nobel da
Paz ao exilado ex-Presidente
Juan Perón, acrescentando que
pretendem conseguir um mi-
lhão de assinaturas para a pe-tição.

Disseram ainda que se diri-
giriam inclusive ao Presidente
Juan Ongania, ao Cardeal An-
tônio Cagglano, às Nações Uni-
das c ao Papa. "Baseamos
nossa petição — assinalaram
— no íato de o General Pe-
rón ser fundador de uma dou-
trina que oferece no mundo a
solução a suas patéticas dis-
córdias".

Segundo Pastrana, é impôs-
sível para o Governo manter
uma grande quantidade de lí-
deres esquerdistas na prisão,"por íalta, absoluta de meios".
O mais conveniente — acres-
centou — é estabelecermos
condições para que a Polícia
e o Serviço de Segurança do
Estado possam localizá-los rà-
pidamente em caso de necessi-
dade.

Akihito espera
fazer sucesso
no Brasil

Ted Shimizu
Especial para o JB

Tóquio (UPI-JB) — O Prin-
cipe Akihito e sua mulher, a
Trincesa Michiko, esperam al-
cançar no Brasil, Argentina e
1'cru a mesma popularidade do
que desfrutam no Japão, du-
rante a visita de hoa vontade
que realizarão â America La-
tina.

O príncipe herdeiro japonês,
de 33 anos, que desmentiu a
fama de "homem encahulado
e solitário" ao romper com tô-
das as tradições cm seu roman-
cc com a bela filha de um in-
dustrial milionário, deverá
partir no dia nove de maio em
sua -.lagem de três semanas.

Será sua sétima viagem ao
exterior desde que se casou, em
abril dc 1959, tornando uma
mulher do povo, pela primeira
vens em 2 (SOO anos de dinastia
japonesa, futura imperatriz.
Embora já estejam casados há
mais dc oito anos, Michiko ain-
da é chamada por alguns ja-
poiiêses de "Princesa Cinde-
rela".

O romance dos dois se Iniciou
à beira de uma quadra de tê-
nis no centro de esportes de
verão de Karuizawa, ao norte
dc Tóquio. Michiko, então alu-
na da Universidade tio SagTa-
do Coração, em Tóquio, con-
quistou imediatamente o prin-
eipe, para surpresa do.s amigos
dc Akihito, que como o pai di-
ficilmente demonstrava seus
sentimentos.

O príncipe herdeiro travou
então a batalha mais síria da
sua vida contra os defensores
da tradição imperial, que já
haviam começado a considerar
candidatas à sua mão e ha-,
viam justamente eliminado Mi-
chlko por ser plebéia.

Akihito tinha 11 anos quan-
do o Japão foi derrotado na
Segunda Guerra Mundial, em
1915, e o Imperador Hirohito
renunciou ao caráter divino dc
descendente do Sol. Uma das
primeiras reformas Instauradas
pelo Supremo Comandante
aliado no Japão, o General
Douglas MacArthur, foi no-
mear uma norte-americana da
seita dos quacres, Elizabeth Vi-
ning, tutora pessoal do prin-
cipe, para lhe ensinar a vida
democrática.

Akihito empregou todos os
recursos para vencer a resis-
tência. da Corte japonesa, mas,
em última análise, foi a decisão
do Imperador Hirohito de que
era necessário instilar "san-
jjue nôvo" na família real que
decidiu a questão a seu favor.

O noivado foi anunciado ofi-
cialmente em 1958, para sur-
presa geral. Normalmente se-
ria necessário o prazo minimo
de um ano de noivado para
que Michiko cumprisse inte-
oralmente os antigos rituais e
usos da Côrle Imperial, mas a
pedido do príncipe a ecrimô-
nia foi realizada no dia 10 de
abril de 1959, após seis meses
de noivado.

O nascimento do primeiro fl-
Bio provocou uma reforma nos
costumes da familia real japo-
nesa, pois Akihito, que não es-
quecera sua infância solitária,
decidiu conservar o pequeno
Príncipe Hiro junto a si, ob-
tendo para isso a autorização
do Imperador. E quando éle
completou cinco anos, no ano
passado, teve permissão para
brincar no jardim com crian-
ças dc famílias plebéias.

O casal, que jã teve outro
filho, tem vivido feliz, ao que
se sabe, embora corram rumo-
res de que Michiko de vez em
quando enfrenta dificuldades
no sen aprendizado de prince-
sa e futura imperatriz.

Nações Unidas (UPI-JB) —
O delegado do Brasil na Co-
missão de Espaço Exterior das
Nações Unidas, diplomata Cel-
so Antônio de Sousa e Silva,
anunciou ontem que o Brasil
concluirá dentro de pouco tem-
po a construção das instala-
ções para lançamento do ío-
guetes-soudas sob o patrocínio
da ONU.

A construção em Natal, na
Barreira do Inferno, de insta-
lações para o lançamento de
foguetes darão ao Brasil, den-
tro de pouco tempo, condições
para- participar efetivamente da
corrida espacial, esperando a
colaboração e patrocínio das
Nações Unidas de acordo com
a resolução 1802 da Assembléia-
Geral segundo Sousa e Silva.

ELOGIO

O pronunciamento do diplo-
mata Celso Antônio Sousa c
Silva na ONU é o seguinte:

"Permita-me nesta interven-
ção, Sr. Presidente, apresentar
às delegações dos Estados Uni-
dos, União Soviética e França
ns congratulações do Governo
brasileiro pelas últimas con-
quistas destes paises na expio-
ração espacial. '

Minha delegação, Sr. Pre-

sidente, ficou particularmente
satisfeita com o debate verifi-
cado em nossa última reunião.
A propósito, eu gostaria de
apresentar ao distinto repre-
sentante da França, Embaixa-
dor Seydoux, minhas congra-
tulações pelo admirável pro-
nunciariiento, que fêz sobre a
condução de nossos assuntos.
Minha delegação está total-
mente de acordo com a maio-
ria das idéias por êle' sugeridas
e aceita a agenda proposta pa-
ra as duas subcomissões.

Em nossa última reunião o
ilustre representante da Argen-
tina, Embaixador Ruda, pediu
à subcomissão técnico-cientlft-
ca que examinasse em sua pró-
xima reunião a solicitação ar-
gentina de patrocínio das Na-
ções Unidas pára a base qui-
mica. Com apoio de minha
delegação, eu gostaria de em-
prestar caloroso apoio à, suges-
tão e congratular-me com a Ar-
gentina pela conclusão desta
base.

. Eu gostaria de reiterar o
pronunciamento feito pelo re-
presentante brasileiro à trigési-
ma-primeira reunião de nossa
comissão realizada em 3 de no-
vembro de 1964, que examinou
a recomendação da missão cien-
tifica que visitou a base de
lançamento de foguetes em

Thumba, no sentido de que &
subcomissão aprovasse a con-
cessão de custeio das Nações
Unidas para ns instalações de
íoguete.s-s ondas construídos
pelo Governo da Índia cm
Thumba".

INTERESSE

O representante brasileiro
afirmou na ocasião que seu Go-
vírno via a quc.stflo com espe-
ciai interê_..2 e leu então o tex-
to de um mémcfhridò do dele-
gado permanente do Brasil nas
Nações Unidas que, em resu-
mo, afirma o seguinte:"De acordo cem a Resolução
1 802 (XVII) da Assembléia-
Geral, ntinente a criação e uso
de instalações para lançamento
de íoguetes-sondas no equador
geomagnético, sob o patrocínio
das Nações Unidas, o Governo
brasileiro deseja informar a
comissão do uso pacífico do es-
paço exterior, que está insta-
lando bases de lançamento de
íoguetes-sondas perto de Natal,
no nordeste brasileiro. Como o
equador geomagnético passa
através daquela área, suas des-
cobertas poderiam ser do maior
interesse para todos os Estados-
membros empenhades na pes-
quisa espacial."

Barreira do Inferno vai
lançar foguete Javelin

O primeiro lançamento de
satélites lia América Latina
será efetuado dentro de apro-
ximadamente dois meses na
base de Barreira do Inferno,
no Rio Grande do Norte, quan-do um foguete norte-america-
no Javelin, de quatro estágios,
subirá a mil quilômetros de al-
titude, levando um satélite de
fabricação alemã em um vóo
suborbital de testes.

O Grupo de Trabalhos e Es-
tudos de Projetos Especiais do
Ministério da Aeronáutica in-
formou ontem que a operação
será dirigida por cientistas
brasileiros e utilizará os re-
cursos técnicos da Barreira do
Inferno, que, atualmente, é
considerada a maior e mais
bem equipada base de lança-
mentos de foguetes da Améri-
ca Latina.

PROJETO SATAL

O Projeto SATAL (Satélite
Alemão) representa a colabora-
ção brasileira a um projeto
alemão de lançamento de sa-
télites, que íol recentemente
estabelecido. Ê, ao mesmo tem-
po, o primeiro projeto especial

brasileiro ligado a satélites eo primeiro programa de cola-
boração especial entre os dois
países.

Êsso disparo, que lnlcialmcn-
te seria realizado de uma dos
bases norte-americanas, íol
transferido para Barreira do
Inferno, porque as bases espu-
ciais dos Estados Unidos se en-
contravam completamente sa-
Miradas pelos numerosos pro-
jelos que ali se desenvolvem.

O Projeto SATAL resume-se
no lançamento de dois íogue-
tes Javelin com Instrumentos
alemães, sendo que na segunda
experiência será utilizada uma
réplica do satélite alemão de
pesquisa. Será um vôo balís-
tico (suborbital), para testar
o satélite nas condições ldên-
ticas às de uma órbita.

O disparo, que trará gran-
des vantagens para o Brasil
no treinamento de técnicos na-
cionais em operações com sa->
télites, será feito da rampa 5
da Barreira do Inferno, a mais
nova da bose, e será custeado
pelos Estados Unidos e a Ale-
manha Ocidental. O Brasil
fornecerá apenas os seus téc.
nicos e o local de lançamento.
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OS INGRESSOS ESTARÃO À VENDA A PARTIR DO DIA 22 DE ABRIL, SÁBADO, NA BILHETERIA DO TEATRO MUNI-
CIPAL (LADO DA AVENIDA 13 DE MAIO, DAS 9H ÀS 18H) E EM MAIS DOIS POSTOS: MERCADINHO AZUL (AOLADO DO CINEMA COPACABANA) E NAS BARCAS, NA PRAÇA 15, NO HORÁRIO DE 9H ÀS 21H.

PREÇOS

Arquibancada ,. NCr$ 3,00
Cadeira de Pista ....... NCr$ 5,00
Cadeira de Palco NCr$ 8,00
Cadeiras Especiais NCr$ 12,00
Camarotes (4 pessoas) ... NCr$ 40,00
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Infmine
Recuperação

Repelem as fontes do Ministério da
Fazenda as informações pessimistas sô-
bre a conjuntura econômico-financeira
em São Paulo. Dados recolhidos pelo
Banco Central indicam novo alento na
área do crédito, com as aplicações re-
gistrando expansão superior a 4 por
cento, neio se computando nesse indice
os NCr$ 70 milhões (70 bilhões ãe cru-
zelros antigos) que a rede bancária apli-
cou nas obrigações de curto prazo, ape-
lidadas mini-or.

Os depósitos, por sua vez, cresceram
10 por cento, o que indica a liquidez
do sistema bancário.

O Sr. Delfim Neto, aliás, tem dito
várias vezes que já estão surgindo os
primeiros sinais concretos de recupera-
ção na área industrial paulista.

_ Praticamente não há itiais di-
fículãades de crédito às empresas.

Reação

Cresce na Câmara, disseminada por
um' pequeno grupo, a reação à liderança
do Deputado Ernâni Sátiro, contra quem
geralmente se argíii a acusação de que
não esqueceu ainda o Governo Castelo
Branco. Por isto, pretenderia defender,
como Lider do Marechal Costa e Silva,
posições do Govêmo passado.

Beltrão

O Ministro Hélio Beltrão reuniu on-
tem na Casa da Suíça um grupo de
jornalistas para falar da reforma ad-
ministrativa e de outros problemas do
Governo.

Aproveitou para esclarecer alguns
equívocos:

— A reforma — disse o Ministro —
não é um problema de técnica de ad-
ministração, mas uma filosofia de Go-
vèmo.

» • •

Segundo o Sr. Hélio Beltrão, o Go-
vêrno está no processo de motivação
para a reforma administrativa. Muitos
ministros já compraram a idéia, que
deverá ser estendida a todos os esca-
lões da administração.

O Ministro do Planejamento está
preocupado com o gigantismo da má-
quina federal:

— Daqui a pouco, o Brasil chega ao
socialismo pela burocracia.

injeção

A elevação do teto do Imposto de
Renda representará, segundo cálculos
do Sr. Orlando Travancas, uma injeção
de NCrS 40 milhões (40 bilhões de cru-
zeiro3 antigos) na economia nacional.

Cassação

Na galeria de retratos presidenciais,
no Departamento dos Correios e Telé-
grafos, a cassação dos direitos políticos
dos Srs. Juscelino Kubitschek, Jânio
Quadros e João Goulart foi levada ao
pé da letra.

Depois da fotografia do Marechal
Dutra, figuram três claros e aí aparece
a do Marechal Castelo Branco, o Sr.
Getúlio Vargas não foi cassado mas le-
vou as sobras.

Advertência

Encontrando num corredor da Câ-
mara o Deputado Aluisio Alves, ora li-
derando um movimento de rebeldia na
ARENA, o Sr. Virgílio Távora atirou-
lhe uma enigmática advertência:

— Dotôrzinho — disse o Sr. Virgílio
Távora —, você está se metendo numa
camisa de onze varas...

Candidatos

Apesar dos engarrafamentos, São
Paulo não pode parar; por causa disso,
os paulistas às vezes correm. Agora
mesmo, por exemplo, quando o Maré-
chal Costa e Silva não acabou de fazer
dois meses de Governo, já são visíveis
a olho nu pelo menos três candidatos à
sucessão presidencial em 70: os Srs.
Abreu Sodré, Carvalho Pinto e Faria
Lima.

À sucessão do Sr. Abreu Sodré no
Governo do Estado, o nome mais em
evidência continua a ser o do Sr. Her-
bert Levi.

Desfile

Dezenas de ambulâncias da SUSEME
cortaram ontem à tarde as ruas do Fia-
mengo, num desfile imaginado não se

' sabe por quem nem com que objetivo.

Num trólei da CTC, enguicado por
falta de energia, um popular se espan-
tou:

Ué, será que o Governo valso-
correr as vitimas dos desabamentos de
Laranjeiras?

Não arde

Frase de um Ministro de Estado,
respondendo a alguém que gozava a
disposição do Presidente Costa e Silva
de permanecer em Brasília:

É; pode rir: Brasília nos outros
não arde...

Granja

O Sr. Carlos Lacerda está aprovei-
tando sua estada nos Estados Unidos
para avaliar as possibilidades de au-
mentar para 100 mil o número de.gali-
nhas de seu sítio, cujas despesas ape-
nas há pouco atingiram o ponto de equi-
líbrio.

O Sr. Carlos Lacerda pretende tam-
bém fazer um pouco de turismo: vai ver
de perto o Grand Canyon e conhecer a
Disneylândia.

Repercussão

O discurso do Sr. Roberto Campos
continua a repercutir nos meios eco-
nômicos e políticos.

Querem alguns que o discurso re-
presente a nitida separação de dois
grupos da revolução. Outros admitem
que o pronunciamento venha a ter
grande repercussão internacional, e em
conseqüência alertar os investidores em
perspectiva contra o risco que vão
correr.

Um terceiro grupo prefere achar
que a controvérsia toda não é senão
uma cortina de fumaça para esconder
o aspecto mais importante do jantar,
que foram os NCr$ 40 (40 mil cruzeiros
antigos) cobrados pelo ticket.

Esquecimento

Uma empresa de publicidade, pre-
tendendo recentemente preparar um
álbum em cuja capa devem aparecer as
armas da República, deparou-se com a
seguinte dificuldade: a Constituição
mudou o nome dos Estados Unidos do
Brasil, mas o brasão continua o mesmo.

O caso foi levado ao Ministério da
Justiça, que está agora procurando uma
solução.

Lance-livre
O Panorama Palace Hotel, um investi-

mento de 25 milhões de dólares destinado a
transformar-se no maior hotel da América
Latina, está focalizado no último número
da revista Life, que publica ampla reporta-
gem sobre os grandes empreendimentos ora
em curso no Continente.

Chegou ao Rio, procedente de Paris, o
Sr. Jean Clairjois, Diretor-Geral dos Assim-
tos Culturais do Ministério do Exterior da
França. Velo ultimar detalhes da têmpora-
da da Comédle Française, que estréia dia
5 no Municipal.

O economista Mário Henrique Simonsen
será hoje homenageado com um almoço pro-
movido no restaurante da Mesbla por um
grupo do amigos.

O Coronel Figueira, Diretor de Telégra-
íos do DCT, mandou para Salvador ontem
uma tele-impressora para permitir que os
Jornais de todo o Pais possam dar cobertura
à Conferência Nacional de Educação, quese reúne na Capital baiana na próxima se-
gunda-feira, dia 24. Do contrário, a III CNE
ficaria sem divulgação fora da Bahia.

A propósito da Bahia: contrariando
suas intenções, o Governador Luis Viana
Filho terá que vir ao Rio no princípio de
maio, trazido por questões administrativas
pendentes de solução. De qualquer forma,
o Sr. Luís Viana Filho pretende permane-cer na Bahia o maior tempo possível.

O crítico Mário Barata fará têrça-fel-
ra próxima, dia 25, às 17 horas, no salão
nobro da Escola Nacional de Belas-Artes,
uma conferência sobre a Vanguarda em Ar-
te: Significado e Conclusões. Em seguida se-
rá exibido o filme Ver c Escutar, de Antô-
nio Carlos Fontoura, com fotografia de Da-
vid Zingg e montagem de Mário Carneiro.
Entrada franca.

A revista Manchete está tentando con-
seguir que o Sr. Luís Carlos Prestes escre-
va a sua autocrítica. O antigo Cavaleiro
da Esperança estaria interessado, e deve re-
ceber uma pequena bolada pelo trabalho.

O Deputado Márcio Alves está entregue
a um amplo estudo sobre a fusão da Gua-
nabara com o Estado do Rio. Abordará to-
dos os aspectos da questão.

Passou ontem pelo Rio o Sr. Antônio
Ribeiro de Andrade, Vice-Presidente da Cal-
xa Econômica de São Paulo, cuja presi-
dência ocupa no momento, cm virtude de
licença do titular do cargo.

A impressfio dominante nos círculos do
Governo é a de que nada acontecerá ao
Jornalista Hélio Fernandes. O ponto-de-vis-
ta do Ministro da Justiça é estritamente
pessoal e não reflete a opinião dos outros
setores governamentais.

Realiza-se no Rio, entre - e 6 de maio,
a Semana de Estudos Técnicos sobre o Pro-
blema Nacional do Livro, que abordará es-
pecialmente o livro didático, em todos os
seus níveis. A Semana tem estreitas vincu-
Iações com. a Colted — Comissão do Livro

• Técnico e do Livro Didático, do Ministério
da Educação e Cultura, que deverá em bre-
ve deliberar, ouvido o Instituto Nacional de
Estudos Pedagógicos (INEP), sobre a com-
pra de dois milhões « quinhentos mil 11-
vros já publicados, dos quais um milhão e
oitocentos para o nível primário.

O Secretário do Trabalho, Indústria e
Comércio de São Paulo, Sr. Ciro Albu-
querque, inaugurou esta semana a primeira
etapa do plano de expansão da Fiação e
Tecelagem Dona Rosa, em Itapetininga. A
empresa, pertencente ao grupo da Compa-
nhia Carioca de Algodão, é dirigida pelos
Srs. Alfredo e Renato Marques Viana.

Maria Betáula canta hoje, amanhã e
depois na Casa Grande.

O Banco Brasileiro de Descontos incor-
porou à sua rede o Banco Mercantil de
Pernambuco, do qual Já detinha o contrô-
le acionário. Agora negocia a compra de
três bancos paulistas. O Bradesco já con.
ta 327 unidades em todo o Pais.

O Sr. Osvaldo Pierucotti será o Presi-
dente do Conselho Superior das Caixas Eco-
nõmicas.

Direção do Festival de Cannes
já alistou "Terra em Transe"

Cannes (ÜPI-JB) — A dire-
ção do Festival de Cannes in-
cluiu o filme Terra em Transe,
de Giauber Rocha, como re-
presentante do Brasil na lista
oficial das realizações que con-
correm à Palma de Ouro deste
ano,

A versão cinematográfica de
uma ópera de Dmitri Shosla-
kovich, Katerina Izmailova, foi
escolhida ontem como repre-
seutante oficial da União So-
viética no Festival de Cannes,
que tem seu inicio marcado
para o próximo dia 27.

OS FILMES

Ê a seguinte a lista oficial
dos filmes que concorrem à
Palma de Ouro de 1967:

Alemanha: Morrt TJntl To-
-schlag, de Volker Schoendorff;
Argélia: Le Vent des Atires, de
Mohammed Lakhdar Hamina,;
Argentina: La Muchacha dei
Lunes, de Leopoldo Torre
Nilsson; Brasil: Terra em
Transe, de Gláuber Rocha; Di-

namarca: De_i Rode Kappc, de
Gabriel Axel; Espanha: El -fl-
timo Encuentro, de A. Aeelza;
Estados Unidos: You Are a
Big Boy Now, de Francis Ford
Coppola; França: Jcu de Mas-
sacre, de Alain Jessua; Mou-
che tle, de Robert Bresson; Mon
Amour, do Nadino Trintig-
nant; Hungria: Tizczcr Nap,
de Ferenc "Kosa; Inglaterra:
Accidcnt, de Joseph. Losey;
Blow-Up, de Michelangelo An-
tonioni; Ulysses, de Joseph
Strick: Israel: Threc Davs anil
a Child, de Uri Zohn.r; Itália:
A Ciascuno il Suo, de Ello Pe-
trl; L'Immorale, de Pietro Ger-
mi; L'Incompresso, de Luigi
Comencini; Iugoslávia: Sküpl-
jaci Tcrja, de Aleksander Pe-
trovlch; México: Pedro Para-
mo, de Carlos Velo; Suécia:
Zivira Madigann, de Bo Wide-
berg; Suíça: L'Inconmi dc
Shandigor, de Jean-Louis Ray;
Tcheco-Eslováquia: Hotel Pro
Cizlnec, de Antoni Masa,; União
Soviética: -Catarina Izmailova,
de Mikhail Chapiro.

Os filmes que serão exibidos
íora de competição sáo:

Estados Unidos — Custer of
the West, de Robert Siodmak.

França — Eu Matei Raspu-
tln, de Robert Hossein.

Tcheco-Eslováquia — Ostro
SIcdovane Vlaky, de Jirl Men-
zel.

União Soviética — Guerra c
Paz, de Serge Bondartchouk.

JÚRI
A atriz norte-americana

Shirley MacLaine e o diretor
Vincent Minclli, também ame-
ricano, foram escolhidos para
integrar o júri internacional
que distribuirá os prêmios do
Festival de Cannes deste ano.

Tomarão parte também no
júri de Cannes o diretor ita-
liano Alessandro Blasetti, o ci-
neasta soviético Serge Bondar-
tchouk, o francês Claude
Lelouch e vários outros nomes
ligados ao cinema na França,
URSS, Itália, Hungria e Afri-
ca.

Posição do Itamarati
O Itamarati não pensa em pedir ao Govêr-

no francês que impeça a exibição de Terra em
Transe no Festival de Carmes, a menos que haja
uma ísolicitação expressa do Ministério da Jus-
tiça ou uma ordem superior.

Para a Chancelaria brasileira, o Brasil não
participa oficialmente daquela mostra cinemato-
gráfica, e nem sugeriu aos organizadores 'do
Festival a exibição de qualquer filme como con-
vidado.

Fonte do Itamarati disse ontem ao JORNAL
DO BRASIL que, "se Gláuber Rocha levou Ter-

ra em Transe para mostrá-lo em Cannes, o fêz
por sua conta e risco, e terá que arcar com as
conseqüências de seu ato, em face da decisão
da censura de não aprová-lo".

Acrescenta a mesma fonte que a falta do cer-
tificado de censura impede a exportação de
qualquer filme brasileiro. Dessa forma, Terra
em Transe passou a ter o caráter de mercado-
ria saída clandestinamente do País, situação
que certamente o Govêmo francês terá de levar
em consideração.

Deputado acusa censura de ser
despreparada e pede informes

Brasília (sucursal) — Con-
siderando a "falta de gabari-
to" dos censores federais, o
Deputado Bernardo Cabral
GMDB do Amazonas) requereu
Informações ao Ministério da
Justiça, através da Mesa da
Câmara, quanto às condições
do funcionamento do Serviço
de Censura de Diversões Pú-
blicas e quanto ao critório uti-
lizado na censura de cada fil-
me.

O deputado amazonense con-
siderou absurda a interdição do
filme Terra cm Transe, cuja
exibirão está prevista para o
dia 3 de maio próximo, no
Festival de Carmes..

O Sr. Bernardo Cabral inter-
pelou o Ministério da Justiça,
a respeito do Serviço de Cen-

sura de Diverso... Públicas, do
Departamento de Policia Fede-
ral, sobre os seguintes quesi-
tos:

"1 — Quantos censores inte-
; gram o quadro próprio do
SODP no setor da censura da
filmes cinematográficos?

— Qual a forma de pro-vimento daqueles cargas?
— Qual o curriculum vitae

dos censores, especificando o
grau de instrução*<le cada mn?

— Qual o sistema ou mé-
todo utilizado para o áprixào-
ramento cultural dos censores,
quem os introduziu e qual seu.
funcionamento?

— Exigiu-se de cada cen-
sor, para ingresso no serviço
público, a folha corrida ou o
atestado de bons antecedentes,

¦fornecidos pela repartição com-
petente?

— As decisões do SC DP es-
tão sujeitas a consultas a pe.s-
soas estranhas aos seus quadros
ou a órgãos não vinculados ao
DPF?

—• Qual o critério utilizado
na censura de cada filme?

— Quantos filmes cada
censor aprecia mensalmente?

— Além dos censores, há
outros servi_óres alheios aos
quadros.do SCPD exercendo a
censura cinematográfica? Eu
caso afirmativo, relacioná-los,
juntando os esclarecimentos
pedidos quanto nos titulares.

10 — Quantos filmes foram
interditados pela censura, a
partir de 1264, e qual a sua
motivação?"

Barreto vê Governo prejudicado
No Rio, o Sr. Luís Carlos

Barreto, um dos produtores de
Terra cm Transe, disse ontem
que a interdição do filme pelo
Serviço de Censura, "numa ati-
tude precipitada e arbitrária,
poderá comprometer todo o
clima de simpatia que se es-
tava formando em torno do
Governo Costa e Silva".

O ator José Lewgoy, que tem
um dos principais papéis de
Terra cm Transe, teme que a
repercussão da decisão da
Censura "vá prejudicar a ima-
gem de um Governo humano
num País verdadeiramente de-
mocrata, que o Presidente
Costa e Silva estava impondo
no exterior", e lamentou que"essa medida me faça conti-
nuar ainda um ator inédito no
Brasil".

PREJUÍZOS

Acha o produtor Lufs Car-
los Barreto que a interdição
do filme prejudicará o próprio
Presidente Costa e Silva, "cujo
Governo está dando demons-
trações de abertura e redemo-
cratização".

— É o Governo Costa e Sil-
va que poderá vir a ser preju-
dicado pela decisSo de censo-
res menores, pessoas que não
têm grande coisa a perder.
Mas o Governo tem — frisou.

O Sr. Luis Carlos Barreto

disse que a interdição do fil-
me "prova que o Serviço de
Censura não está atento nem
aos discursos do Presidente da
República nem à última enci-
clima do Papa Paulo VI".

Sobre a situação de Terra
em Transe, declarou que o fil-
me foi convidado a participar
do Festival de Canes para seus
promotores, "e agora vai ser
muito difícil a gente explicar
que êle íoi proibido é interdi-
tado pelo Govêmo brasileiro,
mesmo porque o filme já está
incluído no programa do fes-
tival".

O produtor não sabe se há
uma cópia do filme em Can-
nes, porque até segunda-feira
nada ainda havia sido envia-
do.

— Não se pode fazer uma
indústria de cinema nessa ba-
se — desabafou. Ninguém vai
querer ficar, sujeito, depois de
um grande investimento e de
um esforço terrível para fazer
um filme, jto julgamento de
uma mela dúzia de pessoas
que não se sabe nem quem são.

ESPERANÇAS

O produtor cinematográfico
Válter Lima Júnior, sócio do
Luís Carlos Barreto na MAPA,
a empresa produtora de Terra
cm Transe, informou que o ad-
vogado Dario Correia impetra-

rá mandado de segurança con-
tra a decisiK. da Censura em
Brasília, mas, "como o caso já
caiu nas mãos do Ministro da
Justiça, temos esperanças de
ver o filme liberado".

Disse que Terra em Transe
é um filme sobre políticos, e
não de politica, negando que,
como os censores alegaram, te-
nha o filme pensamento mar-
xista.

— Nós gostaríamos que o fil-
me não tivesse sido totalmen-
te interditado para poder mos-
ira-lo à imprensa. Inclusive,
alguns jornalistas já o viram
e não o consideraram marxis-
ta.

Acha o produtor que a in-
terdição de Terra em Transe
vai criar um escândalo inter-
nacional, pois o filme, convi-
dado especialmente pela dire-
ção do Festival de Cannes, já
está inscrito e não poderá mais
ser retirado, porque já consta
da programação oficial.

Revelou o Sr. Válter Lima
Jr. que o custo de Terra cm
Transe está por volta de NCr$
100 mil (cem milhões de cru-
zelros antigos), e afirmou que,"se a interdição fôr mantida,
será aberto um perigoso pre-
cedente, porque ninguém mais
terá coragem de investir mi-
lhões num filme que poderá,
depois de pronto, ser proibido
pela Censura".

Censura já é antiga, diz Santos
São Paulo (Sucursal) — o

diretor de cinema Roberto
6antos disse ontem ao JOR-
NAL DO BRASIL que desde
que trabalha cm cinema tem
participado de, no mínimo, qua-
tro manifestações anuais de
protesto, "porque cada filme
brasileiro que entra sempre
sofre pressão da Censura". |

Na sua opinião, o Departa-
mento de Polícia Federal de-
veria "determinar que só é
permitido fazer filme no Bra-
sil se fôr sobre borboletas, e que
elas não copulem. Assim mes-
mo, terão que baixar o preço
do filme castman-color, para
dar mais realce as imagens
inofensivas".

, Segundo o diretor de A Ho-

ra e Vez de Augusto Matraga,
a Censura brasileira "é total-
mente Incoerente, porque não
diz o que quer, ora proíbe um
filme como O Desafio ou Ter-
ra cm Transe, considerados"subversivos", ora proíbe os fil-
mes de Válter Hugo Khoury
ou de José Mujica Marins, ale-
gando os motivos mais abiur-
dos e imprevisíveis".

Mineiros protestam contra medida
Belo Horizonte (Sucursal) •—

Três entidades mineiras, a As-
sociação Mineira de Críticos
Cinematográficos, o Centro deEstudos Cinematográficos e o
Centro Mineiro de Cinema Ex-
porimental, divulgaram ontem
manifesto no qual expressam
seu repúdio à decisão da cen-
sura federal de interditar o
filme Terra em Transe, de
Gláuber Rocha.

Dizem as entidades mineiras
que, "incapazes de julgar um
filme baseando-se em critérios
estéticos, os censores geralmen-te se atem ao seu aspecto po-lítico, e têm. pois uma visão
deturpada da obra de arte".

— É lamentável — afirma o
manifesto — que no atual es-
tágio de desenvolvimento do
cinema brasileiro, este, através
de seus mais expressivos cl-
neastas, venha a sofrer san-
ções por parte das autoridades
federais. Este ato provoca em
nós a triste lembrança do to-
talitarismo característico dos
regimes de força, onde a arte
oficial imperava. Pensávamos
que a época de Hitler e Stalin
já tivesse sido definitivamente
enterrada, mas atos como este,
em que um filme 6 impedido dc
ser visto pelo público, revelam
que alguns homens ainda in-
sistem em reviver os negros

dias por que passou a_humanl-
dade.

Diz ainda o protesto dos mi-
neiros que Terra em Transe se
passa "num pais fictício, de no-
me Eldorado. Os censores ale-
garam que o filme constituía
um ataque &s autoridades cons-
tituídas. Ora, se porventura
identificaram algumas situa-
ções que o filme expõe com a,
realidade brasileira, isto signi-
fica uma prova inconsciente da
culpa e de autodefesa dessas
autoridades. Ou será que que-
rem esconder ao piiblico a face
da verdade?"

Gama e Silva informado
de razões da interdição

Brasília (Sucursal) — O Ml-
nistro da Justiça, professor Ga-
ma e Silva, ouviu ontem, em
caráter informal, do Diretor-
Geral do Departamento de Po-
llcia Federal, Coronel Florimar
Campeio, as explicações porquefoi proibido o filme Terra cm
Transe, do cineasta Gláuber
Rocha, visto por cinco dos
seus principais auxillares e con-
siderado como do filosofia mar-
xista.

A imprensa, em caráter in-
formal e ao sair do gabinetedo Ministro da Justiça, o Co-
ronel Campeio limitou-se a dl-
zer que o Departamento de Po-
lícia Federal vai apenas cum-
prir a lei e que não havia ne-
nhum problema.

PUBLICAÇÃO

A portaria do Sr. Romero
Lago, que ontem se recusou a
atender ã imprensa, será pu-blicada hoje, provavelmente, no
Diário Oficial. A partir da da-
ta da publicação, os produtoresdo filme terão 48 horas oara
recorrer ao Diretor do Depar-
tamento de Polícia Federal, e,
caso este mantenha a decisão
da censura, poderão, ainda,
apelar para o Ministro da Jus-
tiça.

A maioria dos censores fe-
derais que assistiram ao filme
consideraram-no como "de pro-
paganda marxista", havendo
apenas dois votos contrários,
um francamente discordante e
o outro sem definição clara.

PROPAGANDA

Para a maioria dos que as-
sistiram ao filme, de acordo
com informações extra-oficiais,
o seu objetivo central é pregar
a derrubada do regime pela fôr-
ça. Aos censores chocaram
muito as cenas de "libertina-
gem", pois, segundo disseram,"o mesmo personagem beijava
várias mulheres."

Considerou-se, também, que
todo o filme foi uma tentati-
va de realizar uma obra que
se enquadrasse perfeitamente
no artigo 41, do decreto 20 493,
que, entre outras coisas, proí-
be filmes contrários ao regime
vigente, capazes de prejudicar
a cordialidade entre os povos,
e contrários às religiões. A pre-
sença de um padre ao lado do
político, pregando a revolta, é,
para os censores, além de des-
respeito à religião, subversiva.

Entre os censores federais,
sabe-.se, extra-oficialmente, que
um número reduzido não era

favorável „ apreensão do fil-me. Todos, entretanto, rceo-nheciam que o filme não podiaser exibido para qualquer pú-blico.
A decisão de interditar o fil-me, no entanto, só foi tomada

depois que auxillares diretos
do Cel. Florimar Campeio, amaioria dos quais militares,
assistiram ao filme. O parecerde tode-s íoi contrário à libe-ração. Não se sabe se deram
parecer por escrito, mas a con-clusão foi: "o filme é comu-
nista,"

Cel. Florimar Campeio.
Diretor do Departamento dePolicia Federal, autoridade a
quem o cineasta poderá recor-
rer, não assistiu ao filme,

PORTARIA

E a seguinte a integra da
portaria n.° 16, proibindo o
filme Terra em Transe, de
Gláuber Rocha:

"O Chefe do Serviço de Cen-
sura de Diversões Públicas do
Departamento de Policia Fe-
deral, no us. de suas atribui-
ções que lhe são conferidas
pelo Art, 176 do Decreto
ri.0 5G 510, ' de 28 de junho de
1965, e,

considerando o voto da maio-
ria absoluta dos" censores fe-
derais, que examinaram o fil-
me nacional Terra em Transe;

considerando o modo irreve-
rente cc-m que é retratada a
relação da Igreja com o Es-
tado;

considerando conter o mes-
mo mensagem ideológica con-
traria aos padrões de valores
culturais coletivamente aceito.-;
no País;

considerando ser a tônica do
filme a prática de violências
como fórmula de solução do
problemas sociais;

considerando a seqüência rie
libertinagem e práticas lésbicas
inserida no filme;

considerando que o mesmo
infringe várias alíneas do Ar-
tigo 11, do Decreto 20 493. de
24 de janeiro de 1946, resolve:

— Proibir a exibição, em
todo o território nacional, do
filme de Gláuber Rocha Terra.
em Transe.

II — Determinar ao produ-
tor mencionado no item ante-
ric-r o recolhimento das res-
tantes 9 Inove) cópias do filme
em questão, na censura federal,
ocasião em que será lavrado o
competente auto de apreensão.

Assinado, Romero Lago, Che-
ío do SCDP.

Niemeyer aceita convite do
Prefeito de Brasília para
receber o Príi

Brasília (Sucursal) — O arquiteto Oscar Niemeyer
aceitou o convite que lhe fé?; o Prefeito Vadjó Gomide
para ser o acompanhante do Príncipe Akihito e da Prin-
cesa Michiko, durante a visita que os membros da fami-
lia imperial japonesa farão a esta Capital, nos próximos
dias 22 e 23.

O Prefeito pediu ainda ao Sr. Oscar Niemeyer que
transmitisse ao urbanista Lúcio Costa seu convite espe-
ciai para que o autor do Plano-Pilôto venha também a
Brasilia, a fim de integrar o grupo de recepcionistas ofi-
ciais aos Príncipes do Japão.

ALMOÇO

Entre as homenagens que o
Prefeito oferecerá aos herdei-
ros do trono japonês, será ser-
vido pela primeira vez um
almoço no restaurante panorã-
mico da torre de televisão.

TUDO PRONTO

O Cônsul-Geral do Japão em
São Paulo, Sr. Shiro Kondo,
confirmou ontem, ao regressar
de Tóquio, que está tudo pron-
to para a viagem do Príncipe

_Akihito e sua esposa ao Brasil
em maio, devendo o casal vi-
sitar Brasüla, São Paulo e Gua-
nabara em caráter oficial, a
convite do Presidente Costa e
Silva.

O Sr. Shiro Kondo disse que
sua viagem ao Japão serviu
para informar ao Governo Ja-
ponês todas as providências que
já tomou em São Paulo para
a recepção ao casal real, nos
dias 24 e 25 de maio, e que o
Príncipe deverá chegar a Bra-
silia no dia 22, sendo recebido
pelo Presidente Costa e Silva.

Há grande interesse no Ja-
pão, segundo informou o Côri-
sul, pela visita do Príncipe
Akihito ao Brasil, país que tem
recebido grande número de
imigrantes japoneses. Expli-
cam as autoridades que a via-
gem servirá para estreitar
ainda mais os laços entre os
dois países.

O Cônsul Shiro Kondo, per-
guntado sobre a possibilidade
da vinda de mais colonos ja-
ponêses, afirmou que o proble-
ma não - consta da agenda cio
Príncipe Akihilo, "pois a imi-
gração no Japão está suspensa
devido à grande carência de
mão-do-obra, particularmente
de pessoal qualificado, para.
aproveitamento na indústria. O
Japão não pode agora prescin-
dir dos seus filhos e não há
perspectiva de eliminação da
carência de trabalhadores tão
cedo".

Disse porém que não há con-
dições para repatriamento dos
colonos japoneses que se esta-
beleceram no Brasil, "pois eles
estão muito satisfeitos e não
querem mais voltar".

DER-RJ usará Jacaré vira"Uirapuru" tira-gôsto
nas estradas em Fortaleza

Leia Editorial "Cultura 
Proibida"

Niterói (Sucursal) — A
Patrulha Rodoviária do DER
fluminense adquiriu para
melhorar o policiamento das
rodovias do Estado do Rio
um veículo pesado, de fa-
bricação nacional, denomi-
nado de Uirapuru, que de-
senvolve 100 quilômetros na
primeira marcha e veloci-
dade máxima de 240 quilo-
metros, com segurança e
estabilidade, além de pos-
sulr dispositivos gerais à
prova de capotagem.

O carro, que deverá ser
incluído na frota da Patru-
lha Rodoviária no fim de
semana, íoi testado ontem
pelo Governador Jeremias
Fontes, no Palácio do Ingá,
É equipado com dois siste-
mas de rádio.

Fortaleza (Correspondente^
— Um jacaré de um metro e
melo de comprimento, tão au-
dacioso que pretendeu comer
o cachorro de estimação do co-
merciante Hibernou Moura, íoL
finalmente morto por este com
uma espingarda calibre 16 e
transformado em tira-gôsto pa-
ra o deleite dos fregueses que
tomam aperitivos cm seu bo-
tequim k margem da Lagoa,-
das Damas-

O tira-gôsto de jacaré fêz
tanto sucesso entre os que to-
mam aperitivos em Fortaleza
ciue o comerciante Hibernon
Moura está tratando de caçar
outros nas lagoas próximas,
uma das quais, a Lagoa Verde,
parece ter um que pesa pelo
menos 30 quilos.
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Vozes abre
sua filial
em P. Alegre

Porto Alegro (Sucursal) —
Com um coquetel às 17h30m
será inaugurada hoje a filial
gaúcha da Editora «Vozes Ltda.
que. segundo seu Diretor-Geral,
Prei Ludovico, "visa a contri-
buir e a animar o diftlogo cul-
tural que aqui se trava em
todos os terrenos, desde os es-
tudos sociais íis criações artis-
ticas, sem posição dogmática,
mas numa posição aberta ao
confronto com todas as outras".
A inauguração da filial da em-
presa católica no Rio Grande
do Sul será marcada com o
lançamento do livro' Concilio
Vaticano II. do Prei Boaven-
tura Kloppenburg, que; é gaú-
cho e estará presente para uma
tarde de autógrafos.

Albuquerque Lima anuncia em S. Paulo
o plano do Governo para a Amazônia

São Paulo (Sucursal) — O Ministro
des Organismos Regionais, General Al-
buquêrque Lima, informou ontem que um
plano de Ocupação Nacional da Amazó-
nia está sendo elaborado por uma co-
missão integrada por éle, os três Minis-
tros militares e mais o da Saúde e o do
Planejamento, devendo ficar pronto até
junho.

— O Presidente Costa e Silva pre-
tende lançar, após conhecer o plano, uma
campanha de mobilização em prol da
Amazônia, com a participação do povo, a
fim de que o Governo não fique limitado
a dizer que o problema existe, sem ten-

tar resolvê-lo — afirmou o General Al-
buquêrque Lima.

O General Albuquerque Lima disse
também que um grupo de trabalho, com-
posto pelos engenheiros Afonso Grefi
Borba, Sidnel Restk e pelo General José
de Albuquerque Lima, está prepa-
rando um anteprojeto de lei a ser entre-
gue dentro de 15 dias ao Presidente Cos-
ta e Silva, criando um organismo federal
que atuará no Vale do Paraíba, a exem-
pio da Comissão do Vale do São Fran-
cisco. Acrescentou êle que do nôvo órgão
poderão participar os Estados interessa-
dós.

Será aberto amplo diálogo quando o
anteprojeto estiver concluído,

Numa conversa com Jornalistas, antes
de falar aos industriais paulistas, na sed«
da Federação das Indústrias, o Ministro
Albuquerque Lima confirmou a notícia de
que haverá uma modificação na política
ate então adotada pela SUDENE, dlspen-
sando-se maior atenção aos problemas da
agricultura do que à Industrialização.

— Temos de atacar os problemas so-
ciais do momento — justificou êle —,
com um procedimento imediato, pois é a
geração de hoje que está sofrendo e não
podemos deixar o problema para geraçõ:sfuturas. Além disso, não pode haver dis-
paridade entre setores e regiões.

Pe. Hélder
chega amanhã
a Aracaju

Aracaju (Correspondente) —
O Arcebispo de Olinda c Recl-
íe, padre Hélder Câmara, che-
gará amanhã a esta Capital, a
fim de paraninfar, no sábado,
os alunos do curso promovido
pela CEPAL, devendo receber
ainda várias homenagens. A
câmara de Vereadores, através
de requerimento do Sr. Agnal-' do Rocha Meneses (MDB), da-
rá ao padre Hélder o título de
Cidadão Aracajuano, e íicou
também decidido, após violen-
ta discussão entre os vereado-
res Milton Santos e Agnaldo
Meneses, que as bandas do Cor-
po de Bombeiros e da Policia
participarão de todas as sole-
nidades.

Proprietário
de um imóvel
terá isenção

Brasília (Sucursal) —O
Deputado Mariano Beck
(MDB-RS) apresentou na Cá-
mara, ontem, projeto de lei queIsenta da contribuição de me-
lhoria o proprietário de apenas
um imóvel urbano, no valor deaté NCrS 5 000,00 (cinco mi-lhões de cruzeiros antigos). Aisenção é estendida ao imóvel
rural avaliado até cm NCr$ .20 000,00 (vinte milhões de cru-zeiros antigos).

O projeto, segundo o Depu-
tado, destina-se a isentar pe-
quenos proprietários, sejam eles
urbanos ou rurais, do paga-
mento de uma contribuição —
regulada pelo Decreto-Lei nú-
mero 195 — que lhes poderá
causar graves transtornos.

Pimentel diz
que prefere
jornalistas

Curitiba (Correspondente) —
Ao receber delegações do Sin-
dlcato dos Jornalistas do Pa-
raná e do Comitê de Imprensa
da Assembléia que lhe íoram
agradecer a escolha do Jorna-
lista Samuel Guimarães da
Costa para a chefia de sua Ca-
sa Civil, o Governador Paulo
Pimentel declarou escolher Jor-
«alistas não "porque tenha
preferência por esta ou poraquela cla«e. Escolho os ho-
mens que melhor ajudem à,
administração e tenho encon-
trado, nos' jornalistas, homens
bem preparados para as fun-
ções públicas".

SERVIÇOS GERA.IS DE ENGENHARIA
RUA VISCONDE DE INHAUMA.134-S/718 A 723-RI O (GB)-TEL? 43-0422 E 43-1247
RUA GÓITACAZES,103-S/1208 A1212 - BELO HORIZONTE-TEL. 2-6925
SUPER QUADRA 101/301 -BRASÍLIA (D.F,) - TELEFONE 2-0136

ENDEREÇO TELEGRÁF1CO "SERGEN'4

RELATÓRIO DA DIRETORIA
Em cumprimento ao qua determinam ot Estatutos Sociais r 4 obrigação

legal, submetemos À apreciação dos Senhores Acionistas o Balanço Geral, •
Demonstração da Conta de Lucros e Perdas e o respectivo Parecer do Conselho
Fiscal, relativos a. exercício Social findo em 31 de dezembro de 1966.

1) CONSIDERAÇÕES GERAIS:

Na oportunidade em que publicamos o primeiro balanço da Sociedade Anônima
SERGEN - SERVIÇOS GERAIS DE ENGENHARIA - S/A., sucessora da socie-
cade limitada de mesmo nome, com as mesmas obrigações e negócios sociais,
transformação conseqüenle da expansão das nossas atividades, julgamos nosso
dever, como dirigentes da Empresa, prestar outras informações aos Senhores
Acionistas, aiém des números representativos do Balanço Geral. Esses, muitas
vêiesf somente esclarecem aos mais experimentados em análise de balances,
não permitindo aos demais interessados, julgar o comportamento d_ Firma
diante dos objetivos a alcançar e es perspectivas do mercado em função da
conjuntura nacional.

Apesar das inúmeras dificuldades impostas ao empresariado, em virtude da
polftica econômica financeira governamental que trouxe sérias conseqüências
para a expansão e normalização administrativa das empresas, conseguimos
vencer as dificuldades e chegarmos ao final do exercício do 1966 com uma
situação patrimonial consolidada, demonstrada pelos resultados alcançados •

pelas aplicações de capital destinadas ao desenvolvimento de nossas atividades
no ramo das incorporações imobiliárias t o aumento das disponibilidades de
equipamentos compatíveis com as novas frentes de serviços.

Esperamos que no próximo exercício, possa o nôvo governo retomar o ritmo
de desenvolvimento, com um ousado plano de obras, proporcionando milhares
de empregos, na luta contra o subdesenvolvimento.

2) METAS DA EMPRESA;

Os dirigentes da SERGEN S/A., atentos ès condições do mercado de trabalho
e com as possibilidades de novas obras, iulgam necessário o estabelecimento
de uma infra-estrutura da empresa, apta a atender as novas frontes de tra-
balho nos setores de terrapienagem e pavimentação, o para êste fim pro-
curaram adquirir diversos equipamentos necessários a dar maior produtividade
a racionalização dos serviços. No ramo das construções imobiliárias pra-
curaremos incentivar a execução de cdilicios de alto padrão técnico, em locais
de comprovada procura e valorização.

3) EXERCÍCIO SOCIAL.

O exercício social de 1966 representou para a Empresa o estabelecimento de
frentes de trabalho abrangendo os Estados da Guanabara, Minas Gerais, Rio
de Janeiro, Paraná, Geará e Goiás, através de construções do obras públicas

• privadas, reafirmando i presença • o conceito da SERGEN S/A., em diversos
setores da engenharia.

Apesar do faturamento das obras no exercício de 1966 ter atingido, apenas o
valor de Cr5 6,540.711.783 (seis bilhões, quinhentos e quarenta milhões, sete-
centos e onze mil, setecentos e oitenta e três cruzeiros), a Empresa está apta
e equipada para um considerável aumento no próximo exercício.

4) RESULTADOS DO EXERCÍCIO:

Ao focalizarmos os resultados contábeis do exercido de 1966, julgamos opor-
tuno chamar a atenção dos Senhores Acionistas para a nossa expansão patri-
monial destinada a colocar a Empresa em condições de atender a demanda
de serviços.

Entre outros, investimentos realizados, julgamos oportuno destacar os se-
guintes:

a) aquisição de uma área de 2.4K)m2 zona industrial do Rio de Janeiro -
GB., destinada à ampliação do setor de oficinas mecânicas, garngo • almo-
xarifado.

b) aquisição de terrenos para edificação • incorporação, no bairro de Ipa-

nema. Rio de Janeiro - GB., cujas obras t vendas serão iniciadas em janeiro
próximo.

Valor dos terrenos: CrS 587.770.560.

c) aquisição de um conjunto de 5 salas, em prédio recém-construído, em Belo
Horizonte - MG para a ampliação da Filial.

dl aquisição de máquinas de terrapienagem e pavimentação, e construção civil.
Ao submetermos i apreciação dos Senhores Acionistas os resultados do

exercício de 1966, queremos agradecer a todos que colaboraram com a admi.
nistração da Empresa, certos da que com confiança e harmonia haveremos dl
aumentar a nossa modesta participação na construção do desenvolvimento na-
cional.

Rio de Jane:ro, 31 de dezembro de 1966.

SERGEN - SERVIÇOS GERAIS DE ENGENHARIA S/A.
as. SÉRGIO GOMES DE VASCONCELIOS

DIRETOR EXECUTIVO

SERGEN - SERVIÇOS GERAIS DE ENGENHARIA S/A.
as. ANTÔNIO DE PADUA COIMBRA TAVARES PAIS

DIRETOR EXECUTIVO

RESUMO DO BALANÇO GERAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE '1966

MATRIZ E FILIAIS

INSCRIÇÃO NO CADASTRO GERAL DE CONTRIBUINTES N.° 33.161.340

ATIVO
PASSIVO

DISPONÍVEL

Caixa — Bancos 
Numerário em Trânsito

Cr)

47.296.135
34.605.518

REALIZÁVEL

A Curto Prazo

Créditos a Rec. Clientes .
Devedores Imobiliários ....
Apól. Dívida Pública 
Depósitos e Cauções 
Contribuições n Receber ...
Terrenos P/Edificação 
Outros Créditos a Receber

CrJ

81.901.653

A Longo Prazo

Ações e Quotas Out. Emp. ...
Adicionais Restituíveis 
Deps. Compul. Invest. SUDENE
Ohrigs. Reaj. Tes. Nacional ...
Créditos em Suspenso 

859.463.547
18.000.000
57.520.448

127.455.292
137.700

587.770.560
32.480.573

78.642.300
1.225.187

46.736.000
22.621.460

1.244.145

1.682.828.120

150.469.092 1.833.297.212
MOBILIZADO

Ferramentas 
Máqs. e Equips. Industriais
Móveis e Utensílios 
Veículos 

Menos: Depreciações

Bens Imóveis 
Instalações 
Livros Técnicos 
Marcas e Patentes

11.192.632
898.896.519
45.208.750

304.005.541

.259.303.442

149.117.380

148.009.612
10.748.044

10.000
100.000

Reavai, Bens Ativo Fixo

PENDENTES

1.110.186.062

159.667.656

69.213.239 1.339.066.957

Desp. de Obras em Curso-Contratadas
Obras em Curso—Próprias
Contas a Classificar e Amortizar 

COMPENSAÇÃO

Empreitadas Contratadas 
Cauções do Obras 
Ações em Caução 

SOMA TOTAL DO ATIVO

1.141.426.213
105.104.798
15.523.571

2.393.742.244
101.262.679

200.000

1.342.054.582

2.495.204.923

7.091.525.327

II A O E X I O I V E l

Cr$ CrS
Capital Sccial 
Reserva Legal '.'.'.'.'.'.'.'.[".'. ir'"*''-'' s''° • C<». 000 i
Lucros Susp. Ex. Anterior .....!!.!...!........'..... ,'{^
Prov. Deved. Duvidosos .'.' ei! Tt
Fundo Indeniz. Trabalhista '.'.'. ,[_ ]_'? \l16.814.lio 43.724.429 5S3.724.429

E X I G I V E L

A Curto Prazo

Débitos a Pagar a Fornec .
Créd. Bane. Tít. Descontados 7V?, .?,
Credores Imobiliários '.  

. 
,,Í'li„Z?l

Oulros Débitos a Pagar  ] \. \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ —.' ^''SS
D.v.dendos a Pagar .: 58.325.760 1.030.289.046

A Longo Prazo '

Bancos C/Financ- Finam. 194.057.124Credores Imobd.áno» 130.000.000 324.057.124 1.362.346.970
PENDENTES

Receitas de Obras em Curso-Contratadas ,,,,.,,.„
Rédito Liq. a disposição As, Gera, ..........y^l^l^::: ^^^^ jltmlm - 2.650.249.003

COMPENSARÃO

or^^rd^.:::::::::::::::::::::::::::::::: - »-&™-à
c^° d° Di<«° :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::;;::;:; "" ¦&';£* 

2.4M.2£M.«3

SOMA TOTAL DO PASSIVO 7.091.525.327

DEMONSTRATIVO DA CONTA DE "LUCROS E PERDAS" REFERENTE AO PERÍODO DE 1.» DE JANEIRO DE 1966 A 31 DE DEZEMBRO DE 1966

DÉBITO
CRÉDITO

Cr$
Resultado Líquido Administrativo 
Depreciações de Ferramentas, Máquinas e Equipamento» 

'indusIriVi*,- 
MÓ«;V V ÜtenVf Ífo*£*e VefVulói - i i!" [ ].' i!.'! [ZZ-YC'-"..'.'.'.''. 108 ^02 MM

PROV. P/DEVEDORES DUVIDOSOS

3% «/Cr$ EO.480.573 referente ao saldo das Contas Dev. Imobiliários e Outros - Créditos . Receber 1.514.417
FUNDO RESERVA LEGAL

5% s/Cr$ 507.895.377 
Dividendos a Pagar  25.394.769
Rédito Liq. à Disposição da Ass. Geral 64.800.000416.106.191

SOMA TOTAL

Cr?

468.776.282

507.895.377

976.671.639

RESULTADO LIQUIDO INDUSTRIAL

Cr»

976.671.659

:<_

SOMA TOTAL V76.671.659

SERGEN - SERVIÇOS GERAIS DE ENGENHARIA S/A.

SÉRGIO GOMES DE VASCONCELLOS
DIRETOR EXECUTIVO

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro do 1966

SERGEN - SERVIÇOS GERAIS DE ENGENHARIA S/A.

ANTÔNIO DE PADUA COIMBRA TAVARES PAIS
DIRETOR EXECUTIVO

JOSÉ AUGUSTO DE BARROS LEMOS
TÉC. EM CONT. REG. CRC. 18.876-GB

PARECER DO CONSELHO FISCAL

.xerclco frndo em ,3, de dezembro de ,966. apresentados pel, Diretoria, e recemendando-os. £ 
°JTZ^Ã 

As^biei.'^. f™ 
° ""^ 

... NIL0 NEME

as. MOACYR MOl'RA

as. PEDRO JORGE CASTELLO BRANCO SAMPAIO
c

í^-i«»f,»p^*»sa*'«*^i-r
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anco Central estuda punição
para atraso com promissórias

Belo Horizonte (Sucursal) --
O Banco Central da República
'tieveril baixar circular pròxl-
mamente, estabelecendo crlté-
rios c punições —- semelhantes
nos ndotados para os emiten-
tes de cheques sem íundo —
para todos os emitentes de no-
tas promissórias descontadas

«•cm instituições financeiras;
que atrasarem no resgate ou
na sua reforma por mais de
10 dias, quando então perde-
riam também o direito de te-
rem'contas na rede bancária.

A informação íoi prestada

ao JORNAL DO BRASIL por
banqueiros desta Capital, que
acrescentaram que seus bancos
já estão providenciando a es-
colha de funcionários mais ca-
tegorlzados para se entende-
rem com os clientes que v en-
contraiu em atraso com a. re-
íorma de seus títulos, mostran-
do-lhes qual é o propósito do
Bnnco Central. O objetivo, se-
gundo os banqueiros, é morall-
zar os negócios com promissó-
rias, cm face do crescente vo-
lume que se encontra ein
atraso.

Informaram ainda os mes-
mos banqueiros que toda a rê-
de bancária de Belo Horizonte
recebeu da Delegacia Regional
do Banco Central uma relação
sigllosa de 1215 nomes de pes-
soas cuja profissão vni desde
garçons ató industriais, ane-
xada a uma recomendação di-
zendo que elas perderam o di-
reito de ter conta em qualquer
estabelecimento bancário, por
terem emitido, mais de uma
vez, cheques sam íundos,

A medida do Banco Central
tem como base a sua Circular

número 58, cujo objetivo é mo-
ralizar o uso do cheque. Apesar
da relação conter nomes de
deputados, advogados, cons-
trutores, funcionários públicos,
garçons e industriais, os ban-
cos já começaram a providén-
ciar o encerramento das suas
contas, além de distribuírem,
entre os funcionários respon-
saveís, recomendações para que
não aceitem propostas de aber-
tura de contas que venham a
ser feitas por aquelas pessoas.

Fusão atinge apenas dois bancos em Minas
Belo Horizonte (Sucursal) —

O Governo de Minas solicita-
rá, no próximo mês, ao Banco
Central, autorização para fa-
zer a fusão apenas dos Bancos
Hipotecário e Agrícola e Mi-
neiro da Produçáo, com baso
em estudos que estão sendo
concluídos por uma comissão
especial presidida pelo Sr.
Maurício Chagas Bicalho, mos-
trando ser esta a única íór-"mula 

viável para a redução
dos custos operacionais dos
dois estabelecimentos de crê-
dito oficiais.

A informação íol prestada.
ao JORNAL DO BRASIL por
alto funcionário de um banco
oficial e não confirmada nem
desmentida pelo Sr. Mauriclo

Grande venda
de Letras
Imobiliárias

Foram vendidas pelas Socie-
dades de Crédito Imobiliário
da Guanabara, São Paulo e
Rio Grande do Sul, somente
no mês dc março último, NCr$
fi 700 mil em letras imobiliá-
rias, segundo informações da
Superintendência de Agentes
Financeiros do Banco Nacional
da Habitação. Êsse volume re-
presenta o dobro das estimatl-
vas, sendo que uma empresa
paulista, com apenas quatro
dias de funcionamento no mer-
cado, registrou a venda de
NCrS 180 mil.

Informou o BNH que, das 26
sociedades de crédito imobl-
üãrio já autorizadas pelo Ban-
co Central, oito estão em íun-
cionamento na Guana bara,
São Paulo e Rio Grande do
Sul e 14 já pediram inscrição
no BNH, com o objetivo de,
através de letras imobiliárias,
incrementar a poupança indi-
vidual para aplicação no se-
tor habitacional brasileiro.

Delfim dará
nome a Banco
do E. do Rio

Niterói (Sucursal) — Com a
recusa do economista Sidney
Latini. por motivos partícula-
res, o Governador Jeremias
Fontes evoluiu ontem para en-
tregar a Presidência do Banco
rio Eslado do Rio de Janeiro
(oficial) a um técnico do Ban-
co do Brasil, devendo solicitar
ao Ministro da Fazenda a sua,
indicação, numa fórmula quo
lhe permita um modus vivendi
perfeito com o Governo Fe-
deral.

O Governador tem mantido
contatos seqüentes nes últimos
dias com a economista Flnvia-
no dc Sousa, ligado ao Minis-
tro Delfim Neto, que poderá
vir a ser, segundo os princi-
pais assessores do Sr. Jeremias
Fontes, o novo Presidente do
BERJ, que está acéfalo pràti-
camente, desde l de fevereiro,
à espera de nova Diretoria.
Os quadros de cúpula do BERJ
poderão ser completados com
técnicos do BKDE e do Banco
Central do Brasil.

Petrobrás
expande sua
distribuição

A Petrobrás informou ontem
que sua capacidade de arma-
zenar derivados de petróleo
atingirá 394 250 metros cúbi-
cas — cerca de 30% da dispo-
nibilidade atualmente utiliza-
da por todas ns distribuidoras
do País — quando estiver con-
cluída a construção das bases
de provimento que fazem par-te do seu plano de expansão,
nesse setor.

Acrescentou a empresa .que
entre essas ba.ses estão as de
Ilhéus, na Bahia, e Betim, em
Minas Gerais, já em funciona-
mento; a de Canoas, no Río
Grande do Sul. a ser inaugu-
rada no correr do ano em cur-
so, e as de Duque de Caxias
(Rio de Janeiro), São Paulo,
Brasilia e Vitória, estas últi-
mas em fase de projeto.

POSTOS E "ROYALTIES"

Informou que ao se encer-
rar o mês de janeiro do cor-
rente uno, nove unidades da
Fedsração, além do Distrito
Federal, contavam cem postos
retalhistas — num total ài
179 — ostentando o losango
verde-amarelo da companhia
estatal do petróleo.

— O número de revendedo-
res Petrobrás era, naquela
data, o seguinte: Brasília — 5;
Bahia — 59; Guanabara — 12;
Minas Gerais — 15; Rio de
Janeiro — 13; Sáo Paulo —
50; Paraná — 12; Goiás — 2;
Mato Grosso — 1; e Rio Gran-
de do Sul — 1.

Chagas Bicalho, que se limitou
a dizer que "o problema da
íusão será resolvido quando
eu regressar dos Estados Uni-
dos, para onde viajo amanhã
para participar da reunião dos
Governadores do BID. Posso
adiantar, entretanto, que os
bancos oficiais reduzirão suas
taxas de juros".

SOLUÇÃO

A comissão especial de téc-
nicos presidida pelo Sr. Mau-
ricio Chagas Bicalho havia sl-
do constituída em dezembro do
ano passado, para estudar a
possibilidade de fusão dos ban-
cos Hipotecário e Agrícola, de
Crédito Real e Mineiro da

Produção. Segundo adiantou o
funcionário, a Comissão Espe-
ciai concluiu pela inviabilida-
de da fusão dos três bancos
oficiais, uma vez que o Ban-
co de Crédito Real — o mais
forte dos três — têm condi-
ções próprias para promover a
racionalização de seus serviços
visando a redução dos custos
operacionais. Verificou ainda a
comissão que se executassem
a íusão dos três estabelecimen-
tos, o Banco de Crédito Real
seria prejudicado. ,

Dos estudos realizados verl-
íicou-se também a possibilida-
de de se promover a íusão dos
bancos Hipotecário c Agrico-
la e Mineiro da Produção, ex-
clulndo-se o Banco de Crédi-

to Real. A partir dal a Comis-
são se dedica ao estudo de via-
bilidade da medida tendo em
vlsta principalmente que o vo-
lume do bens imóveis de pro-
priedade do Banco Hipoteca-
rio e Agrícola — calculado em
cerca de NCrS 300 milhões (300
bilhões de cruzeiros antigos).

que por êle não são usados,
ultrapassam o limite fixado

pelo Banco Central, além das
dificuldades naturais de alie-
nação. Segundo adiantou, ain-
da, o mesmo funcionário, a
fórmula de fusão, que deverá
ser aprovada pela comissão,
será a encampação do Banco
Hipotecário e Agrícola pelo Mi-
neiro da Produção, manten-
do-se o nome dêste último.

Imposto sôbre Serviços não

pago hoje terá multa amanhã
Encerra-se hoje, às 17 horas,

o prazo para o pagamento
anual do Imposto sóbre Servi-
ços Profissionais Autônomos
na Guanabara, relativo ao ano
de 1967, sendo que a íalta de
pagamento implicará uma
muita de NCrS 50,00 (Cinqüen-
ta mil cruzeiros antigos) por
mês ou fração de més e come-
cará a ser cobrada a partir de
amanhã.

O valor cio tributo varia, de
acordo com a atividade profis-
sional exercida, de NCrS 24.00
a NCr.? 60,00 e o recolhimento
poderá ser feito em qualquer
uma das 22 Colelorias Esta-
düàis espalhadas pela Cidade,
cu na sede do Cadastro Fiscal
do Estado, na Rua Santa Lu-
zia n.° 11.

O Secretário de Finanças,
Sr. Márcio Moreira Alves, bai.
xou portaria prorogando até o

próximo dia 31 de maio o pra-
zo de encerramento para o pa-
gtunento do Imposto sôbre
Serviços Profissionais Autôno-
mos para as condutores auto-
lipmòs de veículos — motorls-
•tas de taxis — com o objetivo
de íazer coincidir o prazo
de vencimento dêste tributo
com o da taxa de veículo — 11-
conça de emplacamento.

O Diretor do Departamento
do Imposto sóbre Serviços, Sr.
Heitor Brandon Schiller, bal-
xou ordem de serviço regulan-
do a cobrança désse imposto
sôbre pessoas físicas prestado-
ras de serviços de transportes
urbanos de carga, a frete e de
passageiros c, de acordo com
o critério estabelecido, o tri-
tinto incidirá da. seguinte ma-
neira:

1) Motorista não assalaria-
do que trabalha em veículo
alugado — NCr$ 24,00 (Vinto

e quatro mil cruzeiros antigos)'
3X>r ano);

2) Motorista proprietário de
apenas um veiculo, no qual sò-
mente éle trabalha, NCrS 24,00
(Vinte e quatro mll cruzeiros
antigos) por ano:

3) Motorista proprietário que
aluga o veículo, por parte de
tempo a outro, NCrS 24,00
(Vinte e quatro mil cruzeiros
antigos), tantas vezes quantos
forem outros motoristas que
trabalhem com o seu veículo;

4) Proprietário que aluga
auto de passeio e de carga a
terceiros, NCrS 20,00 (Vinte
mil cruzeiros antigos) por
veículo alugado, por mês.

O Imposto sôbre Serviços in-
cide na base de 5% sóbre o
movimento mensal na locação
de qualquer outro tipo de
veicuios, tais como, lanchas,
bicicletas, patinetes. triciclo,
rema-rema e similares.

ADMlMSTRslÇÃO DE EMPRESAS

r"'»"',', ¦ Companhia Industrial e Comercial llrasileira de Produtos Alimentares Nestlé, Sr. Os.vnUlo miarm pronunciou sexta-feira última a conferência de encerramento do Curso dc Planeja,vieno Global de Empresas; no Instituto de Administração e Gerência da PUC. Discorreu sôbre \%Modernas lecmcns de Administração de Empresas, declarando tratar-se de um terna vasto e. cantradi./ono, em que o grande numero de teorias contrasta com os poucos exemplos dc aplicação pratica".Observou que o mou importante seria formar, dentro das empresas, uma equipe ãe asscssoramenlode diretoria, em que cada membro tivesse interesse em desenvolver-se especificamente no lerreno danttssuo que lhe fôsse designada".

PÜQ PnFilHliniPCuuü uliSIU lUlHBllGd

Informem-se conosco sôbre a possibilidade de
deduzirem de seu imposto de renda a importância
correspondente a 10%, no caso de pessoafísica e 5% para pessoa jurídica.

brStos1 ES fllal

BANCO REAL DE INVESTIMENTO S.A.
Rua Boa Vista, 254 - 2.° andar - Tels: 37-2101
37-2102 - 37-2103 - 37-2104 e 36-0163

associado ao c/jcmcc clajavcura
DE MINAS GERAIS S.A,

6 ao J&?r^^^/^^^^^3^5^

GRUPO
LETRAS DE
CÂMBIO HALLES

HALLES
SEGURANÇA EM INVESTIMENTOS

CIA. DE CRÉDITO E FINANCIAMENTO DO COMÍRCIO
Copllol • Rai_.rvi.ii NCr$ 3.»50.«94,54

Ru. OensoIvM Diai, 14 . 3o__itle|<i . Ttll.i 51-111», 32.83311 J2.73401
BOLSAS E MERCADOS

MOEDAS
DÓLAR

Compra 2,70
Venda  2,715

ces particulares operaram as w
gulnies taxas:
Moedas

LIBRA

Compra
Venda .

7,530
7,630

O Banco do Brasil c os ban-

Dólar 2,70
Dólar Can. .. 2,49480
Libra 7,55055
Frrnnco Belga 0,054324
Florim 0.74717
Marco Alem. 0,07907
Lira 0.009:120
Franco Suíço 0.02424
Coroa Dln. .. 0,39082
Coroa Norueg. 0,37786
Franco Plane. 0,54567
Coroa Sueca . 0,52407
Xellm Aut-t. 0,104490
Escudo Port. 0,093900

Compra Venda
2,715
2,51137
7,59928
0,054761
0,75287
0.68480
0,004357
0,62906
0,30435
0,38132
0,53005

0,52333
0,106428
0,095339

Peseta  0,045090 0,046698
Peso Argent, 0,007209 0,008003
PéiO Urag. .. 0,028080 0,033666
USS Convênio 2,70 2.715
£ RPC  7,55433 7,60303
Ouro Fino

GK 3,038 2436 3,055 1223

TAXAS DO MANUAL

.Moedas

Dólar 
Libra 
Franco Franc
Escudo Port. .
Peseta E-sp. .,
Lira Ital

Compra Venda

2,70
7,530
0.540
0.095
0,0450
0,00430

2,715
7,630
0,550
0,096
0,0470
0,00440

Franco Suíço
Peso Aryent.
Peso Uirug. .,
Franco Belga
Bolívar 
Marco 
Dól-ôir Can. ,.
Coroa S\ieca 4
Coroa, Dln. .
Coroa Nonicg,
Hicudo Chll. .
Florim 
Guaranis ....
P&.-o Bollv.
Peso Colomb.
Pfeo Mexic. .
Xelim Aus.tr. .
Sol Peruano .

0,625 0,632
0,00750 0,00809
0,029 0.033
0,050 0,055
0,585 0,595
0,675 0,635
2,480 2,520
0,515 0,325
0,385 0,395
0,370 0.380
0.380 0,410
0,740 0,730
0,018 0,020
0,160 0,200
0,100 0,140
0,200 0,215
O.100 0,105
0,085 0,095

BOLSA DE VALORES
da Tarde 310 387 correspon den- Foram vendidas Letras de Câm-O total de títulos negociados O indico BV, a 97,5. acusou bal- „_ ,

MV.em na Bolsa de Valores do xa de 0,8. No Pregllo da Manhft do a NCrS 118526.30'. O Merca-Rio de Janeiro foi de 675 136, venderam-se 362 103 títulos no do de Frações neroclou 2 346 b'° na l'mPOitímcla de NCr.*
reixrtóenuuido NCi$ 586 543,88. ralar de NGrt 464 540,02, c no títulos, valendo NCr$ 2 779 48 40 000 00

MÉDIA S/N DOS TÍTULOS PARTÍCULA RUS NA BoI.SA DO RIO DE JANEIRO
19-4-67
3887

18-4-67
3905

12-4-67
3829

5-4-67
4017

Abril de 1966
3638

(Elaborada pela Organização S. N. Ltda.)
FUNDOS MÚTUOS DE INVESTIMENTOS

Data
Valor

da Cota
NCr$

Ült. Dist.
NCrJ

Valor
do Fundo
vn ooo

FUNDO CRESCINCO 17-4 0,59
COND. DELTEC 11-4 0,25
FUNDO HALLES 18-4 0,47
FUNDO FEDERAL ... 11-4 1,07
FUNDO ATLÂNTICO 13-4 0.24
FUNDO VERA CRUZ 18-4 3,48

0,01 março 38 783 637
0,01 manjo
0.012 março
0,03 nurço
0,01 abril
0,14 dez.

4 529 238
l. 801 204
1 622 242
1 034 897

573 308

Data
Valor

da Cola
NCrí

Ult. Dist.
NCr?

Valor
do Fundo

Cr? 000

FUNDO TAMOIO 1R-4 0.98
FUNDO SBS (Sabbá) 10-4 0,11 2,10
FUNDO BRASIL 12-4 0,26 ,
FUNDO NORTEO .... 30-3 0,75
FUNDO SUL BRASIL 31-3 1,18

0,04
0,01

dez.
março

0.02 dez.
0,02 maio
0,01 Jan.

213 496
194 215
183 528

63 641
41 358

VENDAS REALIZADAS ONTEM NA BOLSA DE VALORES

Ações Quant. Cou

PREGÃO DA MANHA

AÇÕES DE CIAS.
DIVERSAS

A. VILARES, Pref. 1 000 1,62
ARNO 7 700 0,60

IDEM 3 300 0,61
B. DO BRASIL ... 300 4,97

IDEM 1 800 4,98
IDEM 8 324 5,00

B. DE ROUPAS ... 1 400 0,49
C. B. U. 2 000 0,40
BHÀHIiÍA; Pref. —

C.' Dl" 300 1,74
IDEM 14 400 1,75
IDEM 12 100 1,76
IDEM 3 000 1,77

BRAHMA, Prof. —
ex-DIr 1 300 1,43
IDEM 600 1,48

BRAHMA, Ord. —
C/ Dir 1 100 1,73
IDEM 200 1,79
IDEM 1 300 1,80

BRAHMA, Ord. —
ex-DIr 3 000 1,47

D. DE SANTOS ... 55 900 0.6B
IDEM 1 800 0,69
IDEM 1 700 0,70

DONA ISABEL 300 0,60
F. BRASILEIRO .. 4 600 0.86

IDEM 500 0,87
AMÉR. FABRIL .. 500 0,35

IDEM 3 500 0,36
IDEM 1 000 0,37

SOUSA CRUZ 700 2,33
IDEM 2 300 2,34

Ações Quant: Cot.

IDEM 2 000 2.35
N. AMÊR., Port. .. 3 000 0,68

IDEM 11 000 0,70
B. MINEIRA  1 00 0,30

IDEM 7 000 0,81
IDEM 83 200 0,82
IDEM 33 500 0.83

SID. NAC, Port. 4 200 1,63
IDEM 2 400 1.69
IDEM 8 300 1,70

SID. NAC, Nom. 1 646 1,62
HIME 500 0,51
KIBON 1200 2,18

IDEM 300 2.19
L. AMERICANAS 300 1.72

IDEM 9 600 1,73
B. ESTRfcLA. Preí. 2 700 1,07
B. ESTRELA, Ord. 300 0,87

IDEM 600 0.88
MESBLA, Preí. ... 7 100 0,75

IDEM 500 0,76
MESBLA, Ord 3 100 0,73
M. SANTISTA ... 1 000 1,04
SAMITRI 2 000 0,75

IDEM 1 ,600 0,76
S. P. ALPARGATAS 3 900 1.00

IDEM 1 500 1,01
V. R. DOCE, Port. 6 UOO 3,60

IDEM 6 600 3,65
IDEM 500 3.66
IDEM 4 200 3,67
IDEM 900 3,68
IDEM 1 000 3.70

V. R. DOCE, Nom. 444 3 05
IDEM 200 3,611

W. MARTINS 1 900 3,22
WILLYS, Préí 3 000 0,56
WILLYS, Olfi 1 000 0,63

IDEM 300 0,69

Ações Quant. Cot-

IDEM  1 800

LETRAS
HIPOTECÁRIAS

5 500 0,55

300
100

2 030
429

B. E. 

TÍTULOS
DA UNIÃO

OBRIG. REAJUST.
PORTADOR, 1 ano
PORTADOR, 5 anos

REAP. ECONÓM.

1957 
I RECUP. FINANC .

TÍTULOS
DOS ESTADOS

LEI 303 
T1TS. PROGRES. .

PREGÃO DA TARDE

AÇÕES DE CIAS.
DIVERSAS

B. E. 1 070
DEOD. INDUST. ... 1 000
BRAS. EN. EL. —

V. N. 1,00 1 000
IDEM 300

BRAS. Eis'. EL. —
V. N. 0,20 25 220
IDEM 3 OCO

PAUL. DE F. E LUZ

27,35
22,00

0,65
0,60

110
2

0.70
302,00

0,35
0,37

0,96
0,98

0.26
0,27

A ç õ e I Quant. Cot.

V. N. 1,00 16 600 1,20
PAUL. DE F. E LUZ

V. N. 0,20 44 561 0.23
IDEM 127 000 0,29
IDEM 37 000 0,30
IDEM i 000 0,31

F. E LUZ DE MI-
NAS GERAIS 15 000 0.27

F. E LUZ DO PA-
RANÁ 500 0,27
IDEM 8 000 0,28

CASA JOSÍ) SILVA
Ord., Port 300 1,19
IDEM 600 1,20

TRANSP. COM. E
IMP 6 000 1,00

SERV. AEROFOT.
CRUZ. DO SUL
— Nom 1 870 0,47

MOT. UNIÃO 1600 1,00
MINAS S. JERÔNI-

MO, Nom 666 0,33
SID. MANNESM. -

Pref 1500 0,40
SID, MANNESM. -
Ord 5 100 0,40

M. FLUMINENSE 100 0.93
IDEM 300 0,97

O. INDUST., Pref. 4 200 0,47
ANT. PAULISTA 500 1,10

IDEM 300 1,12
CIMENTO ARATU 1 000 1,94

IDEM 1 700 1.93

DEBÊNTURES

: SID. MANNESM. 1» 0,75

VENDAS REALIZADAS ONTEM MI LETRAS DE CAMBIO

Empresa

COM CORREÇÃO MONETARLV

DIX S/A

lifo + 3% 
17,5% -f- 3,5^ 
20% + 4<~_ 
22,5% J- 4,5%, 

Prazo (dias)

180
210
243
270

Valor Venal

10 000,00
10 ooo.oo
10 000,00
10 000,00

Nova Iorque (UPI-JB)

BOLSA DE NOVA IORQUE

Média de Do-ív-Jon-es na Bolsa d» Nova Iorque ontem:

Ações Ahert. Máx. Min. Final Varlaç. Ações

30 INDUSTRIAIS 875.45 832,07 808,76 873,94 + 0,94 20 FERROVIAS
15 CONCESSIONÁRIAS 140,15 140,82 139,41 140,24 + 0.29 65 AÇÕES

A bert. Máx. Min. Final Varlaç.

229,10 230,17 227,78 229,30 -f 0,11
311,17 313,11 309,09 311,00+0,34

Vindas lias ações utilizadas no Índice: Industriais 768 700; Ferrovias 00 500; Concessionárias de Serviços Públicos 124 800;
Total 984 000.

Índice Dow-Jones de futuros de mercadorias (média 1924-20 representa 100): Final 134,11.

rilEÇOS FINAIS:
Nova Iorque (UPI-JB) — Preços finais na BOlsa dc Valores de Nova Iorque ontem:

A J Ind 4-1(4 Col Gas .. ,. 37-7,8 Int Tcl * Tcl 93-518 Rop Stl 49-18 U S Steel . .. 46-7,8
Allled Chem .. 40-l[2 Cond Ed . ... 35 Johns Manville 59-18 Rcy Tob 39-1-2 U S Gypsum .. 78-3 8
Allis Chal 23-3!4 Cont Stl  31-.'.;4 Kennecott . .. 38-1J4 Sears 53-l|4 U S Rubber ... 41-33
Am Can 55-18 Cord Pd  44-5'8 Kroger 23 Sinclair 75-L4 U S Smeltlng 50-3,3
Am Forn Pow 21-1J8 Crown Zell ... 34-3,8 Lehman 32-7 Soutlicm R .. 52 Warner Bros .. 23
Mrt Met Cl ... 49 Curtlss W .... 23 loclthccd 05-3.8 Std O Cal .... 59-5;8 West Air Br .. 33-5,8
Amer Std 25 Du Pont  150-3 Loews Thea ... 40-5,8 Std O Ind .... 54-3:4 V/oolwth . ... 22-14
Amer Sniel .... 50-3,4 Eíist Alr L .... 101-14 Lonestar Cem 18 Std O N J ... 62-7Í8 Wcstg El 55
Am T & T .... 60 Eastman 147-l|2 Mobil Oll 47 Stand. Brands 35-3J4 Alleen Inc ... 12-3'4
Amer Tob .... 34-7|8 Electron Spc .. 28-5!8 Mont Ward ... 27-34 Studebalter . 53-l|4 Ark La Gas ., 43-i;8
Anaconda . .. 84-3)8 Ford  53-lb Nat Cash R .. 94-113 Swlft 53-l|4 Brit Am Oll .. 32-7,8
Armour 34-5J8 Gen Ele  91-3,8 Nat Dist 43-5;8 Tech Mat _-14-3|4 Brit Pet  9-51'lS
Atlan Rlch. ... 88-3,8 Gen Foods ... 71-1)4 Nat Leod 64-3J4 Texaco 76 

Creolo P 34-5,8
Atlas Corp ... Gen Motors .. 81 N Y Centr ... 72-3;8 Tnxas Gulf . 110 Espey Mfg .... 15-3:4
Bendlx 40 aillctte  50-1(4 Otls Elev 46-1J8 Textron 69-5'8 Giant Yoll ... 8-3,18
Beth Stl 37-H2 Glldden  21-1|8 Pno G El 37-5'8 Tlmltcn' 39-1J4 Home Oil A .. 18-7 S
Can Poc 63-3|4 Goodyear . ... 43-1Í4 Pan Am 69-7Í8 Un Carbide ... 54-S'S Husky Oil .... 13-7,8
Case J I I9-3|8 Grace W R ... 47-3;4 Penn R R ... 57-3J4 Union roclíic •¦ 40 

jiorf 
So Ry ... 41Cerro 36-5J8 IBM 467 Phillips P .... 59 United Alrcr .. 92-114 '

Ches & Oh ... 68 Int Harv  35-7;8 Pub SEG ... 35-38 Utd Frult, .... 30-1,2 Seeman  i-3,4
Chrysler 42-l|2 Int Nick  90 RCA 53-1J8 United Gas .. 65-7,8 Syntcx 95-7;s

MERCADORIAS
CAKÉ-RIO

O mercado do café disponível funcionou ontem calmo e inalterado, com o tipo 7, safra 1966/67 niantcndo-fie *. NCrí 4,00
por 10 quilos. Nüo houve vendas nem o IBC forneceu o movimento estatístico.
AÇCCAK-RIO

Mercado firme • inalterado. Hnta-aram 2 509 sacos do Estado do Rio e saíram i 000. Existência de 53 220 roços.
ALGODAO-RIO

O meroado de algodio em rama funcionou calmo t firme. De S&o Paulo entraram 340. fardos * 127 de Mina*. Saldas 500.
Existência de 1 052 fardos.

CEREAIS E DIVERSOS

S&o êstes os preços no mercado atacadista nos praças do Rio, fiRo Paulo, Minas, Rio Grande do Sul e Paranft. segundo dados
fornecidos pelo SIMA — Ministério da Agricultura — Departamento Econômico — Serviço dc Informaç&o de Mercado Agrícola
(Convênios M. A. — CONTAP—USAID/BRASIL).

COTAÇÕES DO DIA

PRODUTOS
ARROZ (Sc. «"quilos) .
Amarelão . . ...;.,,.,,.
Agulha 
Blue-Rose 
FEIJÃO (Sc. 60 quilos)Ja!o
príto !..!!!!!!!
Mulatluho 
OVOS (Cx. 30 dz.) 

GUANABARA SAO PAULO MINAS— R. G. DO SUL PARANA
-merc.esxãv;
33,00 a 40,00
32,00 a 36,00
32,00 a 35,00
more. estàv.
20,00 a 23.00 |
22,00 a 26.00
20.00 a 24,00 Imerc. firmo [

merc. estáv.
32,00 a 37,00
29.50 a 32,50
28,50 a 30,50
merc. estáv.
17.00 a 18.00
19,50 a 21,00
15.50 a 16,50
merc. estáv.

merc. estav.
36.00 a 42,00
fi npgoclaçfto
s|negociiiçfto
merc. estáv.
21,00 a 24,00
22.00 a 26.00
19,00 a 20,00
merc. estáv.

merc. estàv,
XXX

25.00 a 32,00
25.00 a 29.00
merc. estáv.
18,00 a 21,00
20,00 a 22,00

merc. estáv.

merc. estáv.
35.00 a 37,00
28,00 a 38,00
34.00
merc. «stáv.
16,00 a 17,00
13,00 a 28,00
15,00 a 16,00
merc. estüv.

m

~Í£

:_ y



J_ Jornal do Brasil, quinta-feira, 20-4-67, l.o Cad. — j* -

Gama Lima revela que poder de compra na Guanabara caiu 14%
—. O "valor da Droducfio" er<>s_ m-Mnlmnntn rfn T-ot»rfn ,.u,... 'Ivo Arzua sugere a Costa
e Silva sua presença nas

Brasil comprará petróleo
do Irã com cláusula de

reuniões cio C. Monetário pagamento em exportações
A participação do Ministro da Agricultura nas reuniões

do Conselho Monetário Nacional, com a obrigatoriedade
do registro em ata de suas manifestações, íoi sugerida
ontem pelo Sr. Ivo Arzúáj ao Presidente Costa e Silva, em
exposição de motivos acompanhada de anteprojeto a ser
encaminhado, através de mensagem, ao Congresso Nacio-
nal.

Lembra o Ministro Ivo Arzua que, realmente, funciona
junto ao Conselho a Comissão Consultiva de Crédito Rural
que conseguiu sensibilizar os membros do Conselho Mone-
tário Nacional no sentido de ser fixada uma percentagem
para operações típicas de crédito rural.
JUSTIFICATIVA

Alega o Sr. Ivo Arzua que
a sua proposição para partici-
par do Conselho está plena-

, mente justificada, unia vea
que cabe privativamente aque-
le órgão disciplinar o crédito
em todas as suas responsabi-
lidades e modalidades, inclusi-
ve os vinculados ã recupera-
ção e fertilização do solo, ele-
trificação rural, mecanização,
irrigação e Investimentos in-
dispensáveis às atividades
agropecuárias.

Progresso do extremo Sul
será tema cle reunião com
três governadores dia 25

Curitiba (Do Correspondente) e Porto Alegre .Sucur-
sal) — Está confirmada para terça-feira, dia 25, em Porto
Alegre a reunião do Conselho de Desenvolvimento do Ex-
tremo Sul (CODESUL), com a participação dos Governa-
dores Paulo Pimentel (Paraná), Ivo Silveira (Santa Cata-
riria) e Peracchi Barcelos (Rio Grande do Sul).

Durante o encontro, os três Governadores escolherão
o Presidente e o Vice-Presidente do Banco Regional de De-
senvolvimento do Extremo-Sul (BRDE), como decorreu-
cia cle consultas anteriormente feitas entre os Chefes do
Executivo dos Estaclos-Membros daquele organismo.
DISCORDÂNCIA

O Governador Peracchi Bar-
celas declarou ontem que não
concordará com a transferên-
cia da sede da Superintendên-
cia do Desenvolvimento da
Fronteira Sudoeste de Porto
Alegre para Florianópolis, de
acordo com desejo manifesta-
do pelo Governador Ivo Sil-
veira.

Argumenta o Sr. Peracchi
Barcelos que esse organismo,
desde sua instalação, hã dez
anos, tem sede ria Capital gaú-
cha. O Governador Peracchi

Barcelos evitou, todavia, refe-
rir-se ao problema em termos
de disputa, dizendo mesmo que
o assunto será solucionado no
encontro dos três governantes,
mediante consulta ao Governo
federal nos últimos dias do
corrente mês.

Quando à présldênca do ór-
gão, que o Sr. Ivo Silveira dis.
se ser catarinense, o Governa-
dor gaúcho manifestou a opi-
nião de não haver incouveni-
éncia, podendo o cargo ser de-
spm.pen liado por qualquer dos
três Estados do extremo Sul.

Junta cio IBC só poderá ser
transformada em Conselho
Consultivo através uma lei

A transformação da Junta Administrativa do Institu-
to Brasileiro do Café em Conselho Consultivo, conforme
determina a legislação da Reforma Administrativa, só será
feita através de lei específica, regulamentando-a — in-
formou, ontem, o Presidente da Junta, Cel. Paula Soares.

Informou ainda que, como órgão consultivo, não mais
poderá organizar a lista quíntupla da qual sairão os dire-
tores da Autarquia — afirmando que "o Brasil tem uma
estrutura administrativa dos assuntos cáfèeirõs das mais
desenvolvidas e racionais, sendo invejada Dor todos os
países produtores".

Técnicas de Produção, Comer-
cialização, Relações Trabalhis-
tas e Desenvolvimento que irão
trabalhar no plenário do Con-
gresso Nacional do Café a ser
realizado em São Paulo nos
próximos dias 26 e 27.

As comissões, formadas de
cinco elementos cada uma, es-
colhidos entre as representan-
tes da lavoura e do comercio,
foram criadas pela Federação
da Agricultura de São Paulo
que, juntamente com as federa-
ções de agricultura dos Estados
de Minas Gerais e Paraná, es-
tá organizando o congresso
promovido pela Confederação
Nacional da Agricultura.

FIM DE CONVÊNIO
Sóbre a entrevista do Minis-

tro da Indústria e do Comer-
cio, Gen. Edmundo de Macedo
Soares e Silva, na qual afirma
oue "nós lutaremos pela refor-
mulaçâo do acordo, em termos
de atualização", disse o Cel.
Paula Soares que "não nos res-
ta outro caminho. O convênio
esgota-se em setembro próxi-mo e a alternativa é ou prorro.
gá-lo, ou lutar pela sua ino-
vação, procurando manter a
bôa posição em que estamos
atualmente".
CONGRESSO

São Paulo (Sucursal) — Jà
estão constituídas as Comissões

Leme vai
a reunião
do BID

Para integrar a delegação
. brasileira que participará da
VIII Reunião do Banco Inter-.-
mericano do Desenvolvimento
— BID — em Washington, se-
gulrá no próximo dia 26 para
a capital norte-americana o

j Presidente do Banco Central,
Sr. Rui de Aguiar Leme.

Brasil
terá "stand"
em Poznan

São Paulo (Sucursal) — O
Brasil participará da 36." Fei-
ra de Poznan na Polônia, a rea-
lizar-se entre 15 e 25 dc ju-nho, cabendo à Alcântara Ma-
chado Comércio e Empreendi-
mentos, firma designada peloMinistério rias Relações Exte-
riores, supervisionar e organizar
um stárid que ocupará uma
área de 730m2, entre os 225 000

__Q_2 correspondentes à total su-
perfície da íelra

. O Presidente da Companhia Nacional de Petróleo doIra, Sr. Manouchehr Eghbal, anunciou ontem, em entrevis-ta coletiva na sede da Embaixada de seu país, que dentroüe três ou quatro meses assinará um acordo com a Petro-bras para fornecimento de petróleo ao Brasil.
Segundo os entendimentos preliminares mantidos, nosultimos dias, entre o presidente da empresa estatal irania-na e o Governo brasileiro, o Brasil não despenderá divisasna importação do petróleo, devendo o pagamento ser feitoem produtos agrícolas e industriais a serem ainda s.leeio-nados pelo Irã.

Por sua vez, na reunião de
hoje do Conselho Monetário
Nacional deverão ser eleitos
Diretores do Banco Cenlral as
Srs. Hélio Marques Viana e
Germano Brito Lira. cuja
mensagem para integrarem o
Conselho foi recentemente
aprovada pelo Senado.

A passe dos novos Diretores
do Banco Central está marca-
da para a próxima segunda-
feira, ás 16 horas, na sede do
estabelecimento de crédito
oficial.

SALÁRIO-EDUCAÇÃO
í TESTE DE SUFICIÊNCIA

A FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO
DA GUANABARA E O CENTRO INDUSTRIAL DO RIODE JANEIRO comunicam aos Srs. Industriais que foi. prorrogado, até 30 do corrente o prazo para inseri-
çao ao exame de suficiência dos seus empregados

—_E_e_n__P___P5£^m_fomprovar a escolaridade de nível
primário(DicreTrF*Wi-_f^^

As empresas deverão entrar em contato com
a Divisão Assistencial do Departamento Regional
do SESI — GB. na Rua Santa Luzia, 735, 7.° andar
no horário das 13,30 às 18,00 horas.

As Diretorias

NEGOCIAÇÕES

O Sr. Manouchehr Eghbal
informou que, durante os en-
tendlmentcs com cs dirigentes
da Petrobrás, e Ministérios das
Minas e Energia e das Rela-
ções Exteriores, não se acerta-
ram ainda detalhes para a tro-
ca de produtos brasileiros por
petróleo iraniano. Os termos
do acordo serão estudados nos
próximos 90 dias por delega-
ções dos dois paises.

Afirmou o Presidente du
Companhia Nacional de Pe-
tróleo do Lã — NIOC
que o óleo cru produzido em
seu país não oferecerá qualquerdificuldade para refino nas re-
finai-las brasileiras, e a Petro-
brás já recebeu amostras do
produto para análise.

O Irã poderá fornecer ao
Brasil a quantidade de petró-
leo que a Petrobrás desejar,
porque a produção é suficiente
para atender à capacidade das
refinarias iranianas e aos com-
promissos dc exportação já
existentes, permitindo u m a
grande ampliação no volume de
vendas.
POSIÇÃO DO IRA

Informou o Presidente da
NIOC que o Irã é atualmente
o terceiro maior produtor de
petróleo do Oriente Médio e o
sexto do mundo, vindo imedia-
tamente após o.s Estados Uni-
dos, União Soviética, Venezue-
la, Kuwait, e Arábia Saudita.

— A NIOC está interessada
no momento — afirmou o Sr.

Manouchehr Echbal — no apro-
veltamento do gás natural. Pn-
ra . cada tonelada de petróleo
produzida nos campos do Sul
vêm á superfície 140 metros
cúbicos de gás natural e o to-
tal extraído no ano passado foi
de 14 milhões de metros cúbi-
cas. Consideramos do urgência
a utilização dos recursos de
gás natural, pois se queima dià-
riamente no Irã mais gás nata-
ral do que o consumido no Rei-
no Unido ou do que o utili-
zado pela indústria petroquími-
ca dos Estados Unidos.

Para aumentar a influência
da companhia no exterior, con-
forme informou o seu presiden-te, a NIOC está concluindo no-
vas acordos e a criação de com-
panhias associadas, procurando
realizar acordos de trocas, cs-
tabelecer uma rede de distribui-
dores nos países consumidores,
associados ou independentes, e
investir capital em diversas
portes do mundo.

O Sr. Manouchehr Eghbal de-
clarou que, dadas as previsões
do crescimento de consumo de
petróleo nos próximos dez onos,
seu Governo espero conseguir
substancial aumento de divisas
estrangeiras com a exportação
do produto e "a quantia prevLs-
tá poderá estabelecer um ali-
cerce tão firme para a econo-
mia do pais, que nem mesmo
Tim decréscimo das exportações
a afetariam, pois o Irá está ca-
mlnhando a passos largas para
o desenvolvimento de sua in-
dústria petroquímica".

Cientista francesa fos
análise para Petrobrás

A Petrobrás está equipada,
tanto em material como em
pessoal, para os trabalhos de
perfuração, mas sua técnica de
exploração e produçáo é mode-
lacla pelas experiência» dos
campos do Recôncavo Baiano,
que não pode ser adaptada to-
ialmente às novas áreas, tor-
nnndo-se necessário a criação
de um centro de pesquisas ca-
paz de disciplinar e ordenar
métodos modernos para sua
aplicação em uma variedade de
campos.

Estas foram alguma* das
conclusões obtidas pela cientls-
ta Ivonne Gubler, do Institut
Français du Pétrolc, que pas-sou .rés meses assessorando a
Petrobrás, assinalando ainda
que o órgão brasileiro encarre-
gado do setor de pesquisas pe-troliferas — CENPES — con-
centra-se principalmente em
refinaria mais do que em téc-
nicas de exploração, necessi-
tando ser reformulado c des-
centralizado.

NOVAS TÉCNICAS
'ie

Para satisfazer as crescentes
necessidades do Pais em pro-ciutos petrolíferos e visando
economizar divisas estrangeiras,
a Petrobrás já possui uma rede
de exploração relativamente
extensa, disse Madame Gubler.
As investigações e pesquisas es-
tão sendo conduzidas por qua-tro agências descentralizadas,
atualmente. Elas estão em Sal-
vador, em Maceió, perto de
Carmópolis que produz 10 mil
barris diários, e em Belém,
onde um pequeno centro foi es-
tabeleeido com o descobrlmen-
to de indícios de petróleo na
área.

Afirmou ainda a cientista
francesa que áreas fora da cos-
ta, ao longo de declives locali-

zados perto das regiões predu-
toras, tais como Salvador, pa-
rocem ser locais econômica-
mente aconselhável, à explora-
çáo e ao desenvolvimento. Pes-
quisas submarinas, em ariita-
mento a outras futuras expio-
rações no Brasil, que incluem
áreas de xisto, ricas em petên-
ciai petrolífero, necessitariam
ajuda técnica de um centro de
pesquisas que pudesse desem-
penhor funções, tais como da
mformaçòe-.. correlatas sóbrs
sedimentação suboceânica e es-
tratografia. com dados familia-
res, oriundos de campos petro-
líferos já em exploração.

De acordo com as recomeii-
daçôe.. de Ivonne Gubler, para
estudo e posterior consideração
pelos funcionária? da Petro-
brás, a Agência de Pesquisas —
CENPES, em expansão, seria
localizada no Rio, censtituin-
do-se de quatro seções princi-
pais: exploração e produção,
química e refinaria, documen-
tação e estudos econômicos.
Acrescentou que tal organiza-
çáo requeria canais de comuni-
cação claramente definides,
tanto com a política da Petro-
brás, como com ns quatro agên.
cias operacionais.

Informações colhidas no
campo seriam fornecidas atra-
vés de órgãos técnicc.s e admi-
nistrativos à Agência Central,
a qual, através de pesquisas e
acumulaçáo de nova tecnoló-
gia, forneceria as diretrizes ci-
entíficas para o trabalho de
campo. A seção de documen-
tação seria particularmente im-
portante para colher material
atualizado do exterior. A vinda
da cientista Ivonne Gubler pa-ra asswvs;rar a Petrobrás foi
promovida pela Organização
das Nações Unidas — ONU 
a pedido do Governo brasileiro.

Macedo Soares regulamenta
realizações de feiras e
exposições em todo o País

O Presidente Costa e Silva aprovou exoosiçâo dc mo-tivos do Ministro da Indústria e do Comércio, Gen Ed-mundo de Macedo Soares e Silva, assinando decreto no
qual regulamenta a realização de feiras e exposições emtodo o território nacional, alterando ainda, por outro atoo regimento interno da Secretaria de Comércio do MIC. 

'

Segundo o Regulamento, as autorizações para a reali-zaçao de exposições c feiras denenderá semore do MICmediante proposta ao Departamento Nacional do Comer-cio, ao qual compete, através de sua Divisão especia! darassistência e orientação aos expositores e assistir o Con-selho Nacional do Comércio Exterior — CONCEX — no auese referir ao exterior.
ASSISTÊNCIA

O Ministério da Indústria e
do Comércio poderá prestarassistência técnica e financei-
ra aos organizadores, a título
de incremento á.s exposições e
feiras, desde que seja solicita-
da através do Departamento
Nacional do Comércio, que-
julgará da procedência do pe-dido.

MUDANÇA

O Ministro da Indústria e
do Comércio, cm outro ato,
constituiu ontem um Grupo
de Trabalho Especial para, na
prazo máximo de 90 dias, pio-

_ceder aos estudos necessários
_ -tte—p_Laj__ocle

transferência daquela £5ecrõ^
taria de Estado para Brasilia.

O ato do Ministro Edmundo
de Macedo Soares e Silva es-
tabelecc que, para a realização
dos estudos, deverão ser ob-
servadas as novas linhas es-

truturais do Ministério da In-
dústria c do Comércio, decor-
rentfs das disposições da Re-
forma Administrativa.

O Ministro Macedo Soares e
Silva designou, ainda, o Secre-
tário-Geral da Comissão de
Desenvolvimento Industrial —
CDI. Sr. Benedito Martins de
Andrade, para coordenar os
trabalhos do Grupo Int-rmi-
aiisterial criado pelo Presiden-
le da República para examinar
e propor medidas destinadas
à solução dos problemas da in-
dústria nacional de fosfatas.

Em outro ato, foi designado
o assessor de gabinete do MIC,
Sr. Marcelo Azeredo Santos,
para Integrar a comissão in-
teimlnisterial que elaborará a
regulamentação do decreto-lei~~qTJíTTn_põe--__)}*_i________^
ximo de carga nas vias públi-cas federais, fstadunis e murri-
cipais, contando com represen-
tantes dos Ministérios da Via-
ção, Trabalho, Marinha e Pia-
nejamento.

O "valor da produção" crês-
ceu na Guanabara, de 1948 a
1064, em apenas 43%; o Indi-
co de "evolução de vendas" de
1953 a 1065, cresceu 6';;, e o po-der cle compra, também no Es-
tado, de 1953 a 1965 ainda:, caiu
em 14% segundo revelou on-
tem na Associação Comercial,
o Deputado Francisco Gam..
Lima, como provas reais do es-
vaziamento econômico da cl-
dade-estado.

Em outra reunião, o Clubo
dos Diretores Lojistns da Gua-
nabara informou que de janei-ro a março de 1987. em com-
paração com o mesmo periodocio nno passado, houve uma
redução real nas vendas da
ordem de 18%, com 90% das
empresas comerciais vendendo
menos do que em 1966. Em mar-
ço último, o Imposto de Cir-
culação de Mercadoria, iucl-
diu, sóbre as vendas realiza-
das na Guanabara, em 6,3%.

UNIÃO

Em reunião que contou com
«. presença de quase todos os
Presidentes de associações co-
merciais do.s bairros, o Sr. An-
tônio Carlos Osório, Presidente
da Associação Comercial, con-
clamou o comércio carioca t_
-somar esforços numa campa-
nha contra o esvaziamento eco-
nòmico do Estado, através de
medidas que incrementem o co-
mércio e a indústria, incenti-
vem o turismo, detenham, o
processo de migração cle emprê-
sas e atraiam novos investi-
mentos.

Na reunião esteve presente o
Deputado Gama Lima, Presi-
dente da Comissão cie Eco-
nomia da Assembléia Legisla-
tiva cio Estado, que fêz uma
exposição de seu projeto de de-
-envolvimento da Guanabara,
destinado a "garantir o pro-
.trc.sso do Estado e evitar o seu
esvaziamento gradativo no quese refere à sua economia".

Revelou o Deputado Gama
Lima que a Guanabara vem
apresentando uma evolução
econômica lenta, com seu pro-
gresso bloqueado por fatores
externos e internos, informan-
do que dados apurados peloIBGE demonstram que, a par-tir de 1953, diminuiu o ritmo
da desenvolvimento do Rio,
evidenciando-se, no mesmo pe-riodo, uma diminuição do po-der aquisitivo do consumidor
carioca, acentuando que* a
mudança total dos órgãos pú-Micos deverá acelerar ainda
mais êsso esvaziamento.

Como índices comprobatórios
da diminuição do ritmo da

crescimento do Estado, citou
o Deputado o do valor da
produção que, de 1949 para1064, na Guanabara cresceu
em apenas 43%, quando em to-
do o Brasil o acréscimo íoi do
118%. O índice cle evolução de
vendas no periodo de 1953 a
1965 cresceu cm apenas 6%, no
Estado, contra 63% em lodo o
Brasil, e, o poder de compra,
caiu, no período cle 1953 a
1965, em 14%.

Na reunião semanal do Clu-
be dos Diretores Lojistas foi
decidido ontem, propor às au-
toridades federais e estaduais,
a constituição de um Grupo
de Trabalho para a elabora-
çáo de um Plano Decenal de
Desenvolvimento Econômico-
Social dos Estados do Rio e
da Guanabara, que deverá ser
composto de representantes
dos Governos dos dois Estados,
das Assembléias, e das entlda-
des de classe.

O clube divulgou ontem os
seguintes dados sóbre as ven-
da.s do comércio na Guanaba-
ra: a empresa que vendeu mais
em março do 1967, com rela-
ção ao mesmo mês de 1966, ta-
ve um incremento cle 61%, cn-
quanto que a que vendeu me-
nos soireu uma baixa de 37,2%
A média geral, por amostra-
gem, do mês de março, revela
um incremento nas vendas cle
17 por cento.

Revelou no entanto, o Ter-
mômet-ro dc Vendas do CDL,
que, como segimdo a Funda-
ção Getúlio Vargas a dssvalo-
rização da moeda no mesmo
período foi de 35,3%, houve,
em março, uma redução reai
cias vendas da ordem de 18,1%-.
Comparando o.s três primeirosmeses de 1967 com os mesmos
meses de 1986, com o valor
corrigido, o queda nas vendas
foi de 20,1%.

O Imposto sóbre Circulação de
Mercadorias incidiu sóbre as
vendas realizadas na Guanaba-
ra cm março último, em 0,3%;
o que revela um acréscimo de
0,9% em comparação com o
antigo Imposto de Vendas e
Consignações, que era de 5,4%.
O Serviço de Proteção ao Cré-
dito do CDL informou que hou-
ve uma redução de 4.6% na
abertura de novos crediários,
nos três primeiros meses de
de 1967 com relação ao mes-
mo período de 1966. -

A fim de alertar as autori-
dades para o progressivo es-
vaziamento do Estado, o Sin-
riicato das Indústrias de Fia-
ção e Tecelagem do Rio, en-caminhará esta semana, me-
morial ao Secretário de Finan-
ças, propondo a criação de be-
nefício* «, certos setores da pro-dução.

Rubens Costa quer Banco do
Nordeste com recursos que 

"
nova Constituição eliminou
rr™*-? 

nÔV° Pl'eí!idente d° Banco do Nordeste, Sr. RubeísCosta, ao assumir o cargo, ontem, enfatizou a necessidade
™,.t. Snr?r 

a;f-al?a de recursos d0 órSa°. Porque a suapai te mais importante de verbas estáveis — o depósitoconstitucional de parte do Fundo das Secas _ foi extintacom a promulgação da nova Constituição
Disse que parte das críticas à atuação das Instituiçõesé oriunda mais dessa situação do que das políticas adota-das por sua administração. Contando fundamentalmente— frisou — com recursos de pronta exigibilidade, rião podeo Banco imobiliza-los em financiamentos de desenvolvi-mento a longo e médio prazos, sob pena de tornar-se ill-

quida a instituição.
— Um exemplo basta paradramatizar a situação que exis-

tia no MECOR: vários de nó. ,dirigentes de órgãos do Minis-
tério, só viemos a nos conhecer
pessoalmente, por ocasião do
banquete de despedida queoferece mos no ex-Ministro
Gonçalves cle Sousa.

Além do Presidente do Ban-
eo do Nordeste, foram empos-
sados ontem pelo Ministro do
Interior, General Afonso de
Albuquerque Lima, o nôvo Pre-
sidente cio Banco da Amazô-
nia, Sr. Francisco Lamartine
Nogueira, o novo Secretário-
Geral do Ministério, Sr. Dal-
mo Pragana. o Consultor Ju-
rídico, Sr. Luís Rafael Maia
e o Superintendente da Zona
Franca de Manaus, Sr. Fio-
riano Pacheco.

PIRÂMIDE INVERTIDA
Revelou que a estrutura de

recursos do Banco do Nordeste
do Brasil já. toma a figura de
pirâmide invertida, exigindo
quo se ampliem suns aplicações
comerciais de curto prazo,
quando o Nordeste reclama íi-
nanciamentos para aumentar e
modernizar seu parque indus-
trial e pnra incrementar a pro-dutividade da agricultura.

— Impõe-se seja retificada
esta situação anômala, para
que possamos dar nossa con-
tribuição à obra desenvolvi-
meniisla que o Governo deseja
realizar no Nordeste.

Disse ainda que a congrega-
ção de qsforços, o apoio mútuo,
o entrosaniento efetivo sob au-
toridade única, abrem novas
perspectivas àquelas institui-
ções do Nordeste, porque o
Banco do Nordeste e a SUDE-
NE poderão, agora, trabalhar
em total harmonia de objetivos,
irmanados nos mesmos propó-.sitas, na execução da políticatraçada pelo Ministério do In-
terior.

Referiu-se à necessidade do
efetiva coordenação — proble-ma dos mais sérios no antigo
Ministério dos Organismos Re-
gionais —, a qual poderá au-
mentar, com a absorção de ór-
gãos financeiros que tém res-
ponsabilidadcs diversas e va-
riudns, como os três grandesbancos que a Reforma Admi-
nistratiyá subordinou ao Minis-
tério do Interior. Estamos cer-
tos — acentuou — Senhor Mi-
nistro. de que Vossa Excelen-
cia está dando a devida im-
portáncia a esta questão. E,
se pudemos abordá-la é porquesentimos na prática ns dificul-
dades criadas pela falta de»en-
trosamento entre os órgãos
geograficamente descentraliza-
das: do Ministério.

Justificando a realização da
solenidade de posse dos novos
auxiliares cm conjunto, como
conseqüência da íalta de tem-
po para efetivá-lo individual-
mente, o General Albuquerque
Lima explicou que seu critério
ao designá-los baceou-se na
certeza de que colocava os ho-
mens certos nos lugares cer-
los, para que a integração que
preconiza entre os órgãos fe-
derals em diversas regiões se
inicie logo pelos elementos de
sua Pasta.

O Sr. Francisco Lamartine
Nogueira, nôvo Presidente do
Banco da Amazônia, servidor
do estabelecimento, prometeu
dinamizá-lo no sentido de queesteja preparado para "a gran-de missão dc integrar a Ama-
zônia no progresso Industrial
e agrícola do País, para aconi-
panhar a grande arrancada do
Governo, empenhado em pro-mover, o mais rápido possível.a ocupação daquela área bra-
sileira.

APLIQUE SEU DESCONTO DO IMPOSTO DE RENDA
NO FUNDO DE INVESTIMENTO BIB

POR OUE?
Mais de 9.000 quotistas investiram em dois dos maiores Fundosde Investimento do Brasil. Estes dois fundos são dirigidos por hoimens que integram a Diretoria do Banco de Investimento do Brasile que administram o Fundo de Investimento BIB.

Sua experiência combinada neste campo, so-
mando décadas de atividade, é a garantiade que o seu patrimônio, resultante da de-

dução do seu Imposto de Renda (10% pes-soas físicas e 5% pessoas jurídicas) será
bem aplicado.

ESTA É A RAZÃO PARA INVESTIR NO FUNDO DE INVESTIMENTO BIB.
Proteja o seu patrimônio Procure sem perdade tempo o BIB Os depósitos para aquisição
do Certificado de Compras de Ações podem

ser efetuados em qualquer um dos Bancos,
Instituições Financeiras ou Corretores de
Bolsa abaixo:

BANCOS
Banco Moreira Salles S. A.
Banco Lar.Brasileiro S.A.

Banco Ítalo-Belga S. A.
Banco Português do Brasil S. A.

Banco Auxiliar de São Paulo S. A.

Bank of London & South America Ltd.
Banco Agrícola Mercantil S.A.
Banco Brasileiro do Atlântico S.A.
Banco F. Barretto S.A.
Banco Anchieta S. A.

Deltec S.A.
Auxilium S. A. Financiamento Crédito e Investimento
Soletra S.A. Financiamento Crédito e Investimento

Sagibrás S. A. Crédito, Financiamento e Investimentos
Fidelidade S. A. Crédito, Financiamento e InvestimentosCompanhia Rochedo de Investimentos, Crédito e Financiamento

CORRETORES DE BOLSA
RIO DE JANEIRO

João da Silveira Reis José Willemsens Júnior
Themistocles Sávio Luiz Cabral de Menezes

Caravelo - Escritório de Corretagens Ltda.
SÃO PAULO

Joaquim da Cunha Bueno Netto Nelson Spinelli
Raymundo Magliano H. Jorge Muller CariobaJoão Didier Filho Escritório Leme da FonsecaInvestcàmbio Sociedade Corretora de Valores Ltda.

Renato Novaes - Câmbio e Titulos Limitada (Santos)

BANCO DE IíMVESTIIVíESMTO DO BRASIL S.A.
Capital e Reservas :NCR$ 5.000.000,00

RIO DE JANEIRO. Av. Rio Branco, 99.17.0 .Tel. 23-1991 • R. Libero Badaró, 293 - 6.o_Tel. 37-0171.SÂO PAULO.
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INSTITUTO
DO AÇÚCAR

E DO ÁLCOOL
AVISO

FORNECIMENTO DE EQUI-
PAMENTO COMPLEMEN-
TAR PARA INSTALAÇÃO
DA FABRICA DE PROTEI-
NA ANEXA À DESTILA-
RIA CENTRAL PRESIDEN-
TE VARGAS - SITUADA
NO MUNICÍPIO DE CABO
- ESTADO DE PERNAM-

BUCO. ,

Ó Instituto do Açúcar e
do Álcool comunica aos
interessados, que foi pu-
blicado no Diário Oficial
da União (Seção I — Par-
te II), de cinco (5) de abril
de 1967, Edital de Con-
cor réncia Pública a ser
realizada às quinze (15)
horas do dia quinze (15)
de maio próximo, na sala
de sua Divisão Adminis-
trativa, na' Rua 1.° de
Março n.° 6 - 6.° andar,
Cidade do Rio de Janeiro,
para fornecimento de
equipamento complemen-
tar destinado à Fábrica de
Proteína anexa à Destila-
ria Central Presidente Var-
gas — Cabo — Estado de
Pernambuco.

Rio de Janeiro, 17
de abril de 1967

Joaquim Ribeiro de
Souza

Diretor da Divisão
Administrativa

(P

AGÊNCIA. DO

JORNAL DO BRASILna.

PENHA
.ARA ANÚNCIOS CLASSIFICADOS
í ASSINATURAS

RUA PUNÍO BtOÚVEIRA / 14-M
DAS 8.30 AS 17,30 HORAS
SÁBADOS: DAS 8 ÀS 11 HORAS.

INPS explica
unificação
a bancámos

O Presidente do INPS, Sr.Francisco Luís Torres de Oli-
veira, debatendo aspectos da•unificação da Previdência So-ciai com representantes daConfederação Nacional dosTrabalhadores em Estabeleci-
mentos de Crédito, às 10 ho-ras de ontem, no auditório do
ex-IAPC, afirmou que deseja
um diálogo sincero com cs
bancários, que servirá paracorrigir os "erros que inadver-
tidamente praticamos".

Após ouvir dos representan-
tes de cada unidade da Fe-
dernção críticas sobre as con-
seqüências da unificação da
Previdência Social, o' Presi-
dente do INPS congratulou-se
com êlcs pela franqueza e ob-
jetividnde dns observações, sa-
lientando que não deseja pre-
judicar ninguém.

ESCLARECIMENTO

O Sr. Francisco Luís Torres
de Oliveira disse ainda quesua política será a de não ti-
rar de ninguém o que já tiver
alcançado, dissipando as dúvi-
das de alguns representantes
dos bancários a respeito de sua
posição no esquema unificado
da Previdência Social.

Associação
Bi

I

'asneira de
mprensa

ASSEMBLÉIA GERAL
ORDIMÁMA

Segunda o última convocação

São convidados os associados a
se reunirem em assembléia geral
ordinária, no dia 27 do corrente,
às 16 horas, e no dia imediato,
28, cias 10 às 20 horas, na sede
social, para os fins estabelecidos

no Art. .1, parágrafo 1.°, alíneas
I, II o lll, do Estatuto.

De acordo com o Art. 44 do
Estatuto, a assembléia geral ordi-
nária delibera, em segunda e últi-
ma convocação, com a presença,
no mínimo, de trinta sócios em
condições de a compor, os quais
deverão apresentar o recibo do mês
correnie.

Rio de Janeiro, 19 de abril de
1967 — a) Othon Costa — Secre-
íá.io. /p

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DO

ABASTECIMENTO - SUNAB
A DIVISÃO DO MATERIAL DA SUNAB, leva ao

conhecimento cios Srs. interessados que de acordo
com o artigo I § II, alínea b, da Lei n.° 4401, de
10 de setembro de 1964, solicita para o dia'25
de abril corrente, ofertas cle cotações para os servi-
ços de concorrência abaixo especificada.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA
ADMINISTRATIVA SSG. 1/67

ITEM ESPECIFICAÇÃO

Proposta de contra-
to de manutenção,
mensal, para máqui-
nas de escrever, cal-
cular e somar, elétri-
cas e manuais, de di-
versas marcas, até
31 de dezembro de
1967 , .

UNID. QUANT.

Uma 334

Nota: Os Srs. proponentes deverão apresén-
;tar, 

até às 15 horas, do dia 25.4.67, na sala 507,
à Rua Araújo Porto Alegre, n.° 71, certificado dé
registro no DFC e proposta em formulário próprio,em duas vias, fechada, lacrada e assinada pelo res-
ponsável.

João de Souza Lampert
Diretor

LEIM0

^Populorum Progressio" irá
a debates para tornar-se
compreendida e ser aplicada

A Associação cios Dirigentes Cristãos de Empresa int-
ciará no próximo dia 24 um ciclo de conferências dedicado
à Enciclica Populorum Progressio, franqueado ao público
e visando a aprofundar o estudo de seu conteúdo social e
a aplicação prática de seus ensinamentos.

As conferências, em local a ser escolhido, são as se-
guintes: dia 24, A Populorum Progressio e o Subclesenvol-
vimento, pelo Professor Cândido Mendes de Almeida; dia
20, Planejamento Econômico e a Populorum Progressio,
pelo padre José B. Calazans; dia 2 de maio, A Empresa e a
Populorum Progressio, pelo Sr. Armando Tomzhinski; e no
dia 3, A Populorum Progressio e a Doutrina Social da Igrc-
ja, pelo padre Armando. Bastos D'Avila.

O GATO CAMPEÃO

PARTICIPAÇÃO NOS
LUCROS

A Associação dos Dirigentes
Cristãos de Empresa, segundo
o Vice-Presidente da seção ca-rioca, Sr. Armando Tomzhtns.
ki, está analisando com grandeinteresse o problema da parti-cipação dos empregados nos lu-cros das empresas e acompa-«bando do perto a tramitaçãodo projeto, em cuja elaboração
tomou parte.

Secundo o dirigente cristão,"a ADCE, preocupada com osaspectos bumanos e sociais do
trabalhador, vem trabalhando
r.o sentido de diminuir os pro-blemas resultantes do trabalho
em empresa, responsável pormuitas das tensões existentes
na sociedade moderna. O de-
senvolvimento harmônico dos
fatores básicos da produção —
capital, trabalho e técnica —
se constitui em fator impor-

tante cle estabilização da em-
presa".— Neste sentido, a partlctoa-
çáo nos resultados do trabaiho
comum, ferramenta na aplica-
cão de Justiça distributiva, éhá anos estudada pela Associa-
ção, que Incentiva sua aplica-
çáo nas empresas adeceanas.
Sua importância está no estí-mulo imediato que traz à in-
tegração, à paz social e is. pro-dutividade, capaz de garantiro progresso material e o desen-
volvimento social — acrescen-
tou.

Grupos de Trabalho nas
ADCEs regionais estão estu-
dando a maneira mais correta
de adequação da lei que instl-
tuirá a participação dos em-
pregados nos lucros das em-
presas à vida prática de uma
indústria, cujos subsídios serão
oferecidos posteriormente, para
o aprimoramento do texto le-
gal.

S.A. Jornal do
Brasil

ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA

1.° Convocação

São convidados oe senhores acio-
nlstas para se reunirem em Assem-
bléia Geral Extraordinária, oa sede
social, li Av. Rio Branco, 110J112,
is 14 horas do dia 28 de abril de
1967, a fim de deliberarem sobre

O seguinte:
a) — Aumento do capital social

com reavaliação do Ativo imobilí-
zado, nos termos por que dispõem
a lei n.° 4 357, dc 17-7-64 e oj
decretos ns. 54 252 e 54 145 do
mesmo ano;

b) — Reforma do3 Estatutos n«
porte referente ao capital social;

c) — Assuntos Gerais.
A Assembléia instalar-so-á, em

face do que dispõe o art. 1.° §
único, da lei n.° 4 481, de 14-11-64,
com a presença, de qualquer nume-
ro de acionistas.

Rio de Janeiro, 17 dc abril de
1967 — a) Manoel Francisco do
Nascimento Brito — Diretor. (P

S.A. Rádio Jornal
do Brasil

ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA

I." Convocação

Sao convidados os senhores acio-
nistas para se reunirem em Assem-
bléia Geral Extraordinária, na sede
social, à Av. Rio Branco, U0|I12,
às 14 horas do dia 28 de abril de
1967, a fim rie deliberarem «ôbre
o seguinte:

a) — Aumento do capital social
com reavaliação do ativo imobili-
zrtdo, nos termos por que dispõem
a léi n.° 4 357, de 17-7-64 c os
decretos ns. 54 252 e 54 145 do
mesmo uno e ainda segundo a de-
cisão n.° 53]64 do Conselho Na-
cional de Telecomunicações, publl-
cado no D. Of. de 29-12-64;

bl — Reforma dos Estatutos na
parte referente eo" capital social;

c) — Assuntos Gerais.

A Assembléia instalar-sc-á, em
face do que dispõe o art. l.° §
único, do lei n.° 4481, do 14-11-64,
copi a presença de qualquer nume-
ro de acionistas.

Rio de Janeiro, 17 de abril de
1967 — a) Manool Francisco do
Nascimento Brito — Diretor. (P

_S4^°V*\t\
/L//_MÉRICp\\ ft Companhia Nacional de

Tecidos Nova América
SOCIEDADE DE CAPITAL ABERTO

AUMENTO DE CAPITAL
Comunicamos aos Srs. Acionistas que, de conformidade

com a deliberação da Assembléia Geral Extraordinária, rea-
Ü7.ada a 29 de março do corrente ano, está aberta a subs-
crição do aumento do capital da Companhia, pela emissão
de ações preferenciais, podendo os Srs. Acionistas exercer
desde já seu direito de preferência na referida subscrição
pelo prazo de trinta dias.

Esclarecemos que as ações preferenciais gozarão dos
seguintes direitos, além dos instituídos pelas Leis em vigor:

¦ a) Terão direito a um dividendo mínimo cumulativo de18% (dezoito por cento) ao ano;

b) Gozarão de participação proporcional nos aumentos
de capital que se fizerem por bonificação;

c) Poderão ser integralizadas em 10 (dez) parcelas men-sais e sucessivas de 10% (dez por cento), sendo a primeira
paga no ato da subscrição, respeitado o direito de anteci-
paçao total ou parcial, para o pagamento da subscrição, vis-to que os dividendos serão computados "pro rata tempore";

d) A cada grupo de 6 (seis) ações ordinárias do capitalatual corresponde o direito de subscrever 1 (uma) ação ore-ferencial. r

Rio de Janeiro, 19 de abril de 1967
Pela Companhia Nacional de Tecidos Nova América

a) Manoel Garcia — Diretor Administrativo
(P

EXTRAORDINÁRIO
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OS PROPRIETÀR.OS DAS JÓIAS PODERÃO RESGATÁ-LAS ATÉ O MOMENTO DO PREGÃO
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ZiruUlo tirou o primeiro lugar com seu símbolo do carnaval que agora está exposto no^MAM

""Kinengo
terá nave
espacial

A Nave Espacial Shell estftsendo Instalada, no Parque cioFlamengo e tem o seu primeiroviso marcado para amanhã ti,aioite, com ingresso exclusiva-
mente para as crianças, que soimaginarão como tripulantes
cie uma nave espacial em vôo
para a Lua.

O aparelho é construído com
todos os detalhes necessários àciar a aparência de viagem es-
p a c i a 1 rotineira, inclusive a
presença de espaço-môças. Pi-
cará em visitação durante 60
dias e os ingressos são con. e-
goiido.s gratuitamente em qual-
quer posto Shell do Rio.
HORÁRIO

O funcionamento obedecerá
ao seguinte horário: sábados,
domingos e feriados — das 15
às 21 horas; dias úteis — das
19 às 21 horas. Para o estácio-
namento de veículos a Shell
dispõe de uma área vizinha à
Nave Espacial.

Clube dos Diretores de
Arte expõe no MAM melhores
obras dos publicitários

A mais moderna técnica de cartazes publicitários íol
mostrada ontem, no MAM, com a abertura da 3.a Exibição
Anual de Arte Visual do Brasil, patrocinada pelo Clube dos
Diretores de Arte do Brasil, que é uma seleção do melhor
material publicitário das agências de publicidade do Rio,
feito nos últimos dois anos.

Técnicas visando inovações nas artes gráficas, com
pesquisas de textura, composição e experiências em estro-
boscopia — fotografias de efeito de luz — podem ser vis-
tas no setor de arte experimental. A exposição mostra
ainda cartazes, ilustrações e fotografias.
EXPOSIÇÃO

O Presidente do Clube dos
Diretores de Arte do Brasil, Sr.
Daniel Cardoso, disse no dis-
curso de abertura que essa
mostra anual é feita para m-
centivar e divulgar pesquisas,conquistas técnicas e também
promover o artista que traba-
lha, no anonimato.

A exposição foi dividida cm
quatro partes: artes gráficas,composta de cartazes, amin-
cios, dlsplays, logotipos e llus-
trações; Art,e Experimental
reunindo os trabalhos de pes-
quisa; fotografias e filmes, queíoram exibidos no Teatro
Mesbla.
PRÊMIOS

A medalha de ouro, que seria
dada ao melhor trabalho, íol

conquistada por três artistas
que se destacaram em seus se-tores. O Gato, símbolo do car-
naval de 1967, feito por Ziral-
do, ganhou o primeiro prêmio
para cartazes. Caries Meneses
e Humberto Franceschi tam-
bém íoram premiados com
ilustrações e experiência em es-
troboscopia, respectivamente.

Os prêmios íoram entregues
durante um jantar, ontem, às
20 horas, oferecido pelo Clube
doa Diretores de Arte do Bra-
sil, no Iate Clube do Rio de
Janeiro. Além dos grandes pre-
miados, 18 desenhistas de pu-
blicidade receberam menções
honrosas.

SENADO FEDERAL
CONCURSO PÚBLICO PARA
TAQUÍGRAF0 DE DEBATES

Inscrições abertas, em Brasília e Rio de
Janeiro, a partir de 17 de abril de 1967, de
acordo com edital publicado no Diário do Con-
gresso, de 8-4-67 e Diário Oficial de 10-4-67.

(P

I.A.RI.
I.A.RC.
U.RB.
I.A.RT.E.C.
I.A.RM.

Recolhimento decontribuições/
p?ra o Instituto Nacional de
Previdência Social 

"- 
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órgão que substituiu todos' os'1
ex-lnstitutòs de Aposentadoria
e Pensões. •'

Bancomerea.ntildelllinasGGrais.SA.'
,um banco otimista

COMPANHIA DEODORO INDUSTRIAL
EMPRESA DE CAPITAL ABERTO

.CEK1I. IÇADO OEMEC-R-1E6S/66 DO BA. CO CENTRAL DCI BRASIL

PAGAMENTO DE DIVIDENDOS

A Companhia iniciará o pagamento de dividendos autorizados
pela última A.G.O., no dia 25 de abril próximo, no Departamento dc
Relações Públicas e Açòes, à Rua Teófilo Otoni, 34 — 3.° andar,
exclusivamente mediante apresentarão das cautelas representativas
de ações e documento hábil de identidade.

Tratando-se de Sociedade de Capital Aberto, na forma da legis-
lação em vigor, ficarão isentos de retenção do Imposto de Renda
na fonte os titulares de ações nominativas, e os de ações ao por-
lador que se identificarem.

Visando melhor atendimento aos Srs. aciopistas será obedecido
o seguinte calendário:

Dias 25 e 26/4 — Bancos e procuradores.

Dias 27 e 28/4 — Acionistas cu|os nomes principiem por A,
B, C • D.

Dias 2 e 5/5 — Acionistas cuios nomes principiem pelas de-
mais letras do alfabeto.

De 6/5 em diante — Acionistas que ainda não tenham com-
parecido.

O horário de atendimento será das 9 às 11 horas e das 15 ès
18 horas.

No período de 25/4 a 10/5 ficam suspensas as transferência,
de ações, conversões e desdobramentos.

Rio de Janeiro, 25 de março de 1967.

A DIRETORIA

Seminário dos Lojistas
será instalado amanhã sob
presidência de Jeremias

' Niterói (Sucursal) — O 4.» Seminário dos Clubes deDiretores Lojistas do Estado do Rio de Janeiro será Ins-talado, solenemente, amanhã, às 17 horas, no Atlético En-tre Rios, na Cidade de Três Rios, sob a Presidência de Hon-ra do Governador Jeremias Fontes e com a participaçãoalem dos fluminenses, de representantes dos Estados dáGuanabara, Minas e Espírito Santo.
Uma hora antes da instalação do Seminário, será feitaa entrega das credenciais aos lojistas. Na abertura da con-venção falará o Prof. Mário Canelas Barbosa, o orador ofi-

¦ lP,ara as 19 horas está Programado um coquetel, eas 20 horas será encenada a peca A Multa, no Teatro Cel-so Peçanha, após o que haverá um baile no Clube Atlético.
CONFERÊNCIAS

O Presidente cio Clube deDiretores Lojistas de Três Rios,
Sr. Wellington Ferreira de Sou-sa, anunciou para sábado, às8h30m, a primeira conferência
do 4.° Seminário; a ser wo-nunciada pelo Sr. Jorge Fran-
ke Geyèr sobre Análise de Ba-
lanços. No mesmo dia, hs lOh,
o Sr. Rui Santos de Figueire-
do falará sobre Liderança, Fa-tor de Influ enciação e, fia15h30m, o Sr. Osvaldo Tavares
Ferreira abordará o tema Trei-
namento e Remuneração ãoPessoal de Vendas em Loja deVarejo.

Ainda no sftbado, o Sr. Mau-ricio Cibularès fará uma con-ferência, às 16h30m, sobreProblemas Financeiros naAtual Conjuntura. .Caberá aProfessora Sandra Cavalcanti
encerrar o ciclo de palestras no
domingo, às 9 Jioras. As lOhhaverá sessão plenária, duran- ¦
te a qual será escolhido o lo-
col para o próximo Seminário
c feita uma explanação do
programa da 8> ConvençáoNacional do Comércio Lojista,

a ser realizada no Recife, da16 a 23 de setembro.
Durante o banquete de en»

cerramento do 4.° Seminário de
Diretores Lojistas <Io Estado
do Rio de Janeiro, que a Pri.-»
feitura de Três Rios oferecerá
aos congressistas, serão entre-
gues os troféus Francisco Via-
na Filho à maior delegação
presente, Vaklemtr Santos à.delegação da cidade mais dis-tante, e o CDL Três Rios ao
associado que houver compa-
recido ás sessões com o maior
número de familiares.

Durante o banquete serào,
ainda, sorteados brindes ofer-
tados pelo comércio e a indús-
tria dos Estados participantesdo Seminário.

Como parte do programa so-
ciai do 4." Seminário de Lojis-
tas, funcionará uma Feira da
Providência no Mercado Muni-
cipal Santa. Terosinha, sob o
patrocínio do Rotarl Club de
Três Rios, em beneficio do
Hospital Nossa Senhora cia
Conceição. Na, Feira serão en-
confrades objetos c curioslda-
des de várias paises.

Elmano espera novas custas
razoáveis para a Justiça
e para quem vai pagá-las

O Corregedor da Justiça carioca. Desembargador Ei-mano Cruz, afirmou ontem ao JB que espera do Conselhoda Magistratura um nôvo Regimento de Custas Judiciaisno qual as taxas "correspondam não só à justa remune-ração das serventias de Justiça como também a um dis-
pendio razoável por parte daqueles que tém cle pagá-las-'.O anteprojeto do Regimento está sendo submetido aum demorado estudo do Conselho de Magistratura, que nãoconcordou com todos os índices sugeridos pelo Desenibar-
gador Elmano Cruz, sendo possível que já na próxima se-mana o trabalho esteja terminado.
CUSTAS IRREAIS

A necessidade de um Re-
gimento de Custas adequado
para a Justiça da Guanabara
é imperiosa e imediata — afir-¦mou o Desembargador Elmano
Cruz. — Basta que se considere
que o Regimento em vigor vemdo Presidente José Linhares,
datando de 1.946. é óbvio queas importâncias nele fixadas,
para a remuneração dos atos
judiciais, não correspondem cie
modo algum á realidade.Procurei elaborar um nô-
vo Regulamento, com a colabo-

Família de
herói o quer
de volta

Porto Alegre (Sucursal) —
O.s descendentes do herói
farroupilha Davi Canabarro
anunciaram que vão impe-
trar uma ação judicial rei-
vindicando a devolução dos
restos mortais que foram
trazidos há alguns anos da
Cidade de Livramento paraPorto Alegre, a pretexto de
serem colocados no Panteão
do Instituto Histórico e Geo-
gráfico.

Alegando que o Panteão
náo existe e que os despojos
do guerreiro estáo atirados
na Santa Casa de Misericór-
dia, pois, como maçom, não
lhe foi permitido ficar na
capela daquela instituição,
seus familiares se propõema reconduzir as cinzas de
Canabarro ao monumento
erguido em sua homenagem
na praça principal de Livra-
mento.

O pedido dos familiares de
Canabarro já foi feito e re-
jeitado pelo Instituto Histó-
rico há alguns anos, voltan-
do agora a questão a ser de-
batida.

ração de todas as classes inte-
ressadas em sua aplicação e
dando valores realtsticos paraas custas de cada. ato judicial,
pois sem esse realismo a Corre-
gedoria não tem como fiscn.lt-
zar a execução do Regimento.

O Desembargador Elmano
Cruz disse que o Conselho de
Magistratura, decidiu rever al-
guns dos Índices sugeridos e.
tão logo o faça, poderá ser
aplicada a Lei 489, que permi-tiu ao Conselho a sua regula-
mwrtaçáo, ãsndo baixado o nó-
vo Regimento, cem a colabora-
çáo do Poder Executivo.

Banco da
Providência
faz eleição

O Cardeal Dom Jaime.de
Barros Câmara presidiu a
reunião do Conselho Cura-
dor do Banco da Providên-
cia, solenidade realizada on-
tem no Palácio São Joa-
quim, quando foi eleita a
nova Diretoria do Banco,
composta de cinco mem-
bros: Monsenhor Francisco
Pinto, Sr. José Luis Moreira
cle Sousa, Dona Cecília Mo-
reira, Srs. Poggy de Figuei-
redo e Benedito Silva.

Na oportunidade, toma-
ram-se também as primei-
ras iniciativas com referên-
cia à Feira da Providência,
estabelecendo-se duas re-
uniões para o dia 25 do cor-
rente, no Palácio São Joa-
quim, sob a presidência do
Cardeal Dom Jaime, a pri-
meira às 16h, para as em-
baixatrizes, e a segunda às
17h30m, para as represen-
tantes das colônias esta-
duais e dos grupos do Exér-
cito. Marinha e Aeronáuti-
ca.
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Salvo-conduto de Tarzã e
seus 2 companheiros vai
ser concedido pelo Governo

O Governo brasileiro deverá conceder nos próximos
dins o salvo-conduto pedido pela Embaixada do Uruguai

para o estudante Tarzã de Castro, que lá se asilou de-

pois de ter lúcido com mais dois colegas da Fortaleza de
Laje. auxiliado pelo cabo do Exército Francisco Dorismar
Arrais.

A concessão do salvo-conduto foi retardada devido à
condenação de Tarzã de Castro, na Cidade de Dlanópo-

1 lis, Goiás, por porte ilegal de arma, em junho de 1963.
Mas agora, com a prescrição da pena, a sua saida do País
será facilitada, estando o Govêmo cuidando de comple-
tar a documentação necessária.

STM absolve industrial

que il eu apoio a Riam
aa tornou-a extensiva aos de-
íüAls denunciados 110 processo,
num total de 12 pessoas. Mus
i, STM excluiu da denúncia
:i penas o industrial, que íoi
defendido por uma sobrinha,
a advogada Telma Musse
Diuáhá.

Não se articulou um só
lato concreto na denúncia —
disse ela — e se atribui ao pa-
ciente -apenas idéias e opiniões
..bre as reformas sociais,
idéias hoje d-lenclklas pelo
Papa Paulo VI.

O Ministro Peri Beviláqua,
ao votai-, declarou:

Êssè jui:*. náo poderia re-
çebér a denúncia e dar curso
ti êsse processo vergonhoso.
Êle a_iu como aquele juiz cie
unia assembléia de bichos, que
queria comer o coelho de qual-
quer maneira. E, como o coe-
lho rebatesse, as acusações con-
tra êle, o juiz pensou num
meio de incriminá-lo, e o úni-
co de que se lembrou foi o de
que o coelho bate còm as pa-
tinhas nas mãos, sendo por
isso responsável .pelos terre-
motos.

t * _ ' TT _T._i-._li_. *____ O SEMPRE LEMBRADOJo.se Américo Homenagem u (ycluho leve :mmw^^Êm
tem festa
dos 80 anos

Joã_ Pessoa (Corresponden-
te) — Os BO anas do escritor
José Américo de Almeida co-

flores de João Goulart e
nova romaria à Cinelandia

Duas coroas dc flores — uma do Almirante Ângelo
Nolasco c outra do Presidente deposto João Goulart — e
um terço rezado às 18h, foram as homenagens póstumas

meçaram a ser comemorados «restadas ontom a Getúlio Vargas pela passagem de seu
.>»w-m „,. paraíba, com a ^ „ aniversário de nascimento, cm seu busto da Cine-

landia, onde foi colocada uma bandeira brasileira em re-
dor do pedestal.

Alguns agentes do DQPS, disfarçados, ouviam as con-
versas, mas não houve qualquer Incidente, apesar de os
mais exaltados fazerem rápidos discursos com certa exas-

peração, todos com pesadas criticas ao ex-Governador
Carlos Lacerda, apontado como um dos principais respon-
st iv eis pela morte do ex-Presidente brasileiro.

O industrial Nicolau Sehue-
rv, de Juiz de Fora, acusado
pc. Auditoria da 4.» Região
Militar dc ter apoiado a can-
didatura do ex-dirigente sin-
dical Ciodsmith Riani a pre-
feito da sua cidade, foi ontem
absolvido por 11 votos pelo Su-
perior Tribunal Militar. Vota-
rani contra apenas os Minis-
tros Ernesto Geisel. Terra
üiúrài e Saldanha da Gama.

Também foi concedido ha-
bc.-\_ corpus ao ex-vereador
Mário Mendonça cie Melo, dn
C . ride goiana de Catalão, con-
siderado .subversivo por ter
leito um discurso na Cá mara
Municipal, em abril de 196.,
condenando o movimento mili-
tar e apontando as Srs. Car-
los Lacerda, Ademar de Bar-
ros, Magalhães Pinto e Amau-
ri Kruel como "inimigos do
povo".

HABEAS PARA DOZE

O relator do habeas-corpus
em favor do industrial Nico-
lau Schuery. Ministro Alcides
Carneiro, ao conceder a medi-

ontem na
inauguração de uma galeria
de arte que recebeu o seu no-'
me, no Teatro Santa Rosa, e
um concerto da Orquestra
Sinfônica, cujos integrantes
]he ofereceram, no intervalo,
uma corbellia de flores.

O escritor, eleito lia pouco
para a Academia Brasileira de
Letras, foi saudado pelo Go-
vernador Jofio A g r l p i no, e
agradeceu dizendo que a Pa-
raiba o homenageava pensão-
do que êle fosse "seu repre-
sentanto que ganhou a eleição
para representá-la na mais ai-
ta casa da inteligência do
País".

VELHICE ROBUSTA
— A Paraíba náo festejou o

meu aniversário, que transcor-
reu em janeiro, mas comemo-
ra a minha idade — disse êle
no seu discurso de agradeci-
menlo. Abraço os meus 80 anos
e não posso negá-los. Nunca
neguei. Mas n. velhice está de
pé. Só tenho medo que a ca-
beca envelheça, porque mesmo
que perdesse a vista e conser-
vãssé lúcidas a memória e a
inteligência, ainda teria ima-
ginaçãò para descobrir novas
mundos. A Universidade Fe-
deral, ossociando-se ãs come-
morações, instituiu um prêmio
de NCrS 1 mil (um milhão de
cruzeiros antigos) para o me-
lhor ensaio, de escritor parai-
bano, sobre a obra de José
Américo de Almeida. Ontom
mesmo, o escritor recebeu a
nona edição do seu romance
Bagaceira, editado pela José
Olímpio.

Dario Coelho reúne-se còm
auxiliares para estudar
a modificação das policias

O Secretário ce Segurança, General Dario Coelho, fêz
ontem a primeira reunião com seus auxiliares para plane-
jar a execução do decreto assinado anteontem pelo Gover-
nador Negrão de Lima que subordinou a Policia Militar à
Secretaria de Segurança e transformou a Força Policial
em Guarda Civil.

Na Polícia Militar, o Coronel Darci Lázaro, que se-
gundo informações está demissionário por não aceitar a
subordinação, mandou dizer através de assessores que ainda
era muilo cedo para dar qualquer notícia sobre o policia-
mento ostensivo da Cidade.

Movimento
religioso é
com a CRB

GUARDAS

O uniforme cios policiais da
Guarda Civil que não tiveram
acesso à carreira de detective
será parecido com o da Policia
Militar, diferindo apenas na
cór da camisa.

Inicialmente — isso ainda
depende cie estudos, pois a Sc-
cretaria de Segurança tem dois
meses para planejar e executar
o nôvo esquema — os guardas
serão lotados na Secretaria de
Finanças (vigilância de carros
pagadores!, Secretaria de Jus-
tiça (sistema penitenciário).
Serviço de Transito e Rádiopa-
trulha.

Os detective.. que optarem
pela antiga Força Policial vol-
íarão à Superintendência de
Policia Judiciária e depois se-
ráo distribuídos pelas delega-
cias distritais e especializada..,
sem prejuízo de suas promoções
e carreira. O mesmo ocorrerá
com. os guardas, que apenas te-

rão de usar seus uniformes nos
locais de trabalho.

O General Dario Coelho afir-
mou que multa coisa poderá
ser mudada com o correr do
tempo, pois o que interessa è
executar bem o decreto do Go-
vernador. Na antiga Força Po-
licial há cerca dc mil funciona-' rios afastados e o trabalho so-
rá realmente estafante. Em
princípio, pretende deixar a
parte de execução a cargo da
Superintendência Executiva, íi-
cando a parle administrativa
para as assessor, do General
Gama Lóbo.

O General Dario Coelho íêz
questão de dizer que nenhum
policial51— guarda ou detecti-
ve — terá salários ou promo-
ções prejudicados, pois o Go-
vêrno respeitará a Lei, Mas o
problema rie pessoal será to-
talmente alterado e os salários
serão reexaminados para climi-
noi' a.s disparidades.

O padre Pascoal Filippelll,
Secretário da Conferência do.s
Religiosos do Brasil, revelou
ontem que a Santa Sé desejq
que t .Ias as reuniões e movi-
mentos dos religiosos — tanto
das Ordens e Congregações
masculinas como femininas —
sejam coordenadas pela CRB,
"não sendo consideradas den-
tro do espirito da Igreja atual
as iniciativas particulares".

Acrescentou que o Prefeito
da Congregação dos Religiosos,
Cardeal Antoniuti, enviou uma
comunicação à Nunciatura
Apostólica, destacando que "os

problemas da vida religiasa no
Br . il e a coordenação e in-
serção no apostolado dos Ins-
titutos Religiosos no plano de
pastoral dos bispos estão con-
fiados ii Conferência dos Re-
ligiosos, a qual, agora mais do
que no passado, deverá enfren-
tá-lo com o máximo cuidado".

O padre Fillppelli informou
ainda que, dando execução às
resoluções tomadas durante a
reunião dos Dirigentes Regio-
nais na semana passada, a
CRB já adquiriu uma sede pró-
pria em Belo Horizonte, o mes-
mo fazendo em São Paulo, ain-
da nesta semana, e em Curiti-
ba, neste mês;

AS LEMBRANÇAS

A Sr." Lourdes Prata — a
primeira mulher a colocar uma
flor no busto do ex-Presidente,
ainda em 1054 — disse ao 0O_l-
NAL DO BRASIL que "os au-
têntlcos brasileiros jamais cs-
quecerão Vargas". Confessai.-
do-se nirida dò "tempo do que-
remismo", a Sr.a Lourdes Pra-
ta assinalou o desejo de ver
"recuperado o prestígio dèlc,
quando a carta-testamento íôr
aplicada verdadeiramente em
nosso Pais".

— Por enquanto — adiantou
—, cies têm de enguli-la como
.se fosse fei, porque o odiavam.
O que nin Is me dói é que dc
ano para ano vão desaparecen-
do os velhos companheiros de
queremisíno: cada vez que vol-
tamos aqui estão menos rostos
conhecidos. Èste ano, por
exemplo, apenas eu permaneço
daquele grupo, que era tão
unido cm torno das idéias do
Gegé.

BUSTO LAVADO

Desde a manhã de ontem,
bem cedo, D. Lourdes Prata e
mais algumas amigas já ha-
viam chegado à, Cinelandia, tô-
das com Maçadas de flores —
saudades e samambaias — c
pequenos distintivos verde-
amarelos. Um cidadão já de
idade trouxe uni balde com
água de um bar próximo, um
pano grosso e uma estúpa e
passou imediatamente a lim-
pnr o busto e o pedestal. Em
virtude do carinho com que
limpava, a figua acabou logo e
êle foi obrigado a voltar três
vezes ao bar, "até que fique
tudo limpo e digno do Dr. Ge-
túlio".

A partir do meio dia chega-
ram mais adeptos do gelnlis-
cno. que se acercaram dos ban-
cos da Praça Floriano. ao re-
dor da estátua. As 17h, uma
senhora desceu de um nulo-
móvel com centenas de cópias

cia carta-t. tamento, imedla-
tamente distribuídas aos pre-
sentes. Uma hora depois as ve-
las começaram a ser acesos «
o terço íoi iniciado, com a Sra.
Lourdes Prata puxando-o,
acompanhada pelo coro.

Quando as luzes da Feira do
Livro foram acesas, muita gen-
tc se aproximou c passou a dis-
cutir o problema do suicídio do
cx-Presidente, notando-se ain-
da forte ressentimento contra
o ex-Governador Carlos Lacer-
da. Próximo às 19h, algumas
pessoas começaram a se retl-
rar, enquanto a Sra. Lourdes
Prata pedia um viva prá Ge-
túlio e lembrava alguns dé seus
verdadeiros amigos ausentes,
entre os quais o ex-Presidente
João Goulart e Leonel de Mou-
ra Brizola.

NA CÂMARA

Brasília (Sucursal) — Na
Câmara dos Deputadas, o 19 de
abril íoi assinalado pelo Vice-
Líder do Govêmo, Sr. Ultimo
de Carvalho, que exaltou a
personalidade e a obra dc Ge-
túlio Vargas, enquanto o Sr.
Caruso da Rocha, da tribuna,
Ua a carta-testamento do ex-
Presidente e fazia violentas cri-
ricas à Revolução.

— Esse documento, que é o
documento da Injúria de 1954,
é também o documento da ln-
júria de 1. 4. Êste documento
é o documento que norteia, que
alicerça, firma, inspira a con-
duta política dos gaúchos —
ressaltou o Sr. Caruso da Ro-
cha, do MDB, que é filho do
cx-Prlmeiro-Ministro Brochado
da Rocha.

Também enalteceram a fi-
gura de Vargas os deputados
do MDB: João Herculino, de
Minas; Antônio Bressolln, do
Rio Grande do Sul: Pedro Fa-
ria, da Guanabara; Andrade
Lima Filho, de Pernambuco;
Jairo Brum, do Rio Grande do
Sul; Davi Lerer, de São Paulo
e Dail Almeida, do Estado do
Rio.
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Padre do Grato deixou de
encomendar a defunta por
desentender-se com freira

Fortaleza (Correspondente) — Estranho incidente
ocorreu na Cidade do Crato, quando o padre Frederico, vi-
gário da Paróquia de São Vicente, se desentendeu com
uma freira, abandonando um cortejo fúnebre c se recusan-
do a fazer a encomendação do corpo.

A informação foi fornecida pelo correspondente de um
jornal desta Capital e, segundo a versão, ludo começou
quando o vigário afirmou: "Não vou a enterro comandado
pela Chiquinhà Piancó", aludindo â presença da Irmã
Francisca Piancó.

Nordeste faz
Seminário
Estudantil

Extradição do banqueiro
Beidas depende ainda de
mais informações do Libano

Brasília (Sucursal) — O Supremo Tribunal
Federal resolveu dar prazo de 45 dias ao Governo
libanês para completar a documentação enviada ao
Brasil, baseado na qual pediu a extradição do ban-
queiro Youssef Beidas, ex-presidente do Intra-Ban-
co. Se a documentação não vier, fatalmente a extra-
dição será negada, por ialta da cópia autenticada
da' decisão judicial que haja concluído pela conde-
nação, pronúncia ou prisão preventiva do extra-
ditando.

O Supremo Tribunal Federal também pediu ao
Libano esclarecimentos sobre se Youssef Beidas
está sendo processado por crime de falência, "ou
então adite o pedido de extradição, se contra êle
houver sido instaurada ação penal por crime de
outra natureza".

LEVOU TUDO

Não obstante os apelos da
íamilia da defunta, a Sr.a Ma-
ria Xenofonte, o padre Frede.
rico deixou o cortejo junta-
mento com os coroinhas, le-
vando o Cerimoniário e o as-
perges e recolhendo-se a sua

VISITA A VmVAC

residência, enquanto o corpo
era levado para o cemitério.

Por sorte, o padre Antônio
Gomes, cientificado do inci-
dente, foi correndo até o local,
onde ainda encontrou a fami-
ila da morta c os acompa-
nh antes' do enterro rezando
um terço, fazendo então a en-
comendação.

O Vice-Presidente c Cerrnte-Cernl dn Divisão Amérira-Asia dn
t'niv*ie IrUrrnncioitnl. Sr. F. II . Crattc. realiza nn momento uma
èisità às 'subsidiárias da organização na Àttiêrica Laíina, tendo ficado
no Rio, a primeira escala de sua viagem, cerca de umn semana. Na
foto. o Sr. F. \V. Crotve fã direita) quando desembarcava no Galeno,
oo lado do Vice-Presidente e Gèrenié-Geral da Univac-ltrasit, Sr,

Adoljo de Albuquerque Mayer

Recife (Sucursal) — Grupos
dc jovens católicc.s promove-
rão no Recife, a partir do
dia IU, o II Seminário Estu-
dantil sobre o Nordeste, com o
objetivo de "examinar os pro-
blemas sóclo-econõmicos da
Região e a marginalização da
juventude a partir de 31 do
março de C4, através da sus-
peição e violência contra as
suas lideranças".

O Seminário conta com o
apoio do padre Hélder Cama-
ra e terá como conferencista..
professores, sociólogos e técni-
cos, os quais debaterão pro-
blemas de educação, desenvol-
vimento agrário, aspectos eco-
_iómicos'e papel dos jovens no
Nordeste de hoje. Os traba-
lhos se realizarão no Colégio
Eucarístico.

PADRE HÉLDER

A conferência do padre Hél-
der versará sobre Nordeste —
Desenvolvimento que £e Faz'
l_al)il..ile? O último confe-
rencista será o Professor Lau-
ro de Oliveira, que falará sô-
bre a participação da juven-
tude no desenvolvimento do
nôvo Nordeste.

Canavarro
assume hoje
Mat. Bélico

O General José Canavarro
Pereira assumirá, hoje, ãs 16
horas, o cargo de Diretor-Ge-
ral do Material Bélico do
Exército, em substituição ao
General Siseno Sarmento que
deixou aquelas funções por ter
.sido promovido e nomeado Co-
mandante do II Exército»

A cerimônia, que será presi-
dida pelo Ministro Aurélio de
Lira Tavares, contara com a
presença de amigos e câmara-
das do General Canavarro, que
vinha respondendo pelo Co-
mando da 3." Divisão de In-
íantaria e da Guarnição de
Santa Maria.

CRÍTICA DO ADVOGADO

O Professor José Frederico
Marques, defensor de Ioussef
Beiddas, estranhou o procedi-
mento do Governo libanês ao
incluir entre os documentos
enviados ao Supremo Tribunal
Federal uma sentença de pri-
meira instância, decretando a
falência do Intrabanco, deci-
são em seguida cassada pelo
Tribunal de Apelação de Bej-
rute, que se baseou na Lei ií:°
2, de 16 de janeiro último, a
qual pôs fim as falências ban-
cárias.

A decisão do tribunal, cas-
sando a sentença de primeira
instância, é de 16 de janeiro
e o Governo do Libano pediu
a extradição só no dia 23 da-
quele mesmo mês.

O Ministro Pedro Chaves ana-
Usou a situação delicada em
que foi colocado o banqueiro
Beiddas, antecipando seu pen-
samento contra a extradição e
negando, assim, transformar o
julgamento em diligência), me-
dida proposta pelo relator, Mi-
nistro Osvaldo Trigueiro, defe-
rindo requerimento do Procura-
dor-Gerul da República.

AOS COMTABILISTAS
O Professor Pindaro Machado Sobrinho, Presidente do

Sindicato dos Contabilistas do Rio de Janeiro, vem de
transmitir convite para participação da classe nas seguintes
festividades comemorativas do "DIA DO CONTABILISTA",
25 de abril e da passagem do aniversário de fundação

da Faculdade de Ciências Contábeis e Administrativas IBC,

bem como da solenidade de posse da Diretoria que admi-

nislrará a Entidade, no biênio de 1967/9:

Às 9 horas e 30 minutos: Missa, em ação de graças, na

Igreja de São Francisco de Paula - Cap.ela Nossa

Senhora das Vitórias — Largo de São Francisco.

Às 10 horas e 30 minutos: Visitação aos túmulos do saudo-

so patrono da classe, Contabilista e Senador João

Lyra e do fundador do Sindicato dos Contabilistas

do Rio de Janeiro, o pranteado líder e ex-Presi-

dente, João Ferreira de Moraes Júnior.

Às 19 horas: Sessão solene em homenagem ao "DIA DO
CONTABILISTA" e da passagem do quarto ano

de funcionamento da Faculdade de Ciências Con-

tábeis e Administrativas IBC, bem como posse da
Diretoria, Conselho Fiscal do Sindicato e Delega-
dos-Representanles ao Conselho da Federação.

Àt 20 horas: Encerramento das festividades com a cerimô-
nia de entrega do título de Sócio Benemérito,

pelos relevantes serviços prestados à entidade, ao
eminente Contabilista e amigo da classe, Profes-
sor FERDINAND MARIUS ESBERARD, saudando o
homenageado, em nome do Sindicato dos Con-
tabilistas do Rio de Janeiro, o Professor ex-Pre-
sidente e líder, Dr. Mário Lorenzo Fernandes. A
seguir, a Diretoria do Sindicato oferecerá um co-

quetel ao seu quadro social e aos presentes.

Como nos outros anos, muitas senhoras rezaram oo pé do lutsto do Presidente Getúlio Vargas

Guarde
com você

10%
do Imposto
de Renda.

JL AOlJ .JLJL JLJL» Você .tem que pagar
seu Imposto de Renda, não tem? Então, antes de fazer a

. declaração, procure a Credjbrás, que está autorizada pe-
lo Dec. Lei n. 157 de 10-02-67 a transformar 10% do que
você teria obrigatoriamente de pagar, em ações e debên-
tures é que, além de tudo, rendem dividendos e juros.

.Êsse benefício é extensivo também às pessoas ju-
rídicas, que podem transformar 5% de sua renda em
ações. Venha conversar conosco.

credibr. s @ financeira do brasil s.a.
crédito,financiamento e investimento
— UMA" DAS MAIORES ORGANIZAÇÕES FINANCEIRAS DO PAÍS.

Rua do Carmo. n. 8 — A.° andar — tel.: 31-0020
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ÚNICA AUTO-ÔNIBUS S. A.
RIO — SÃO PAULO ~ RIO

Comunicamos aos nossos distintos passageiros que, a partir
do dia 22, sábado próximo, será reaberta ao tráfego a Rodovia Pres.
Dutra, voltando, assim, à normalidade os horários e o tempo do per-
curso entre o Rio de Janeiro e São Paulo.

Informamos que, a partir desse dia, as tarifas atuais serão
reduzidas, passando á ser as seguintes:

Preço da passagem: NCr$ 7,79
Seguro: NCr$ 0,16

Total:
_ i

NCr$ 7,95

NCr$ 15,47
NCr$ 0,1 ó

Serviço "Coruja'

(ônibus - Leito)
Seguro:

Total:
Vendas e Reservas de Passagens: Estação Rodoviária Nôvo Rio,

Guiches 42 a 52 - tel. 43-5765 e 43-4696.
Vendas e Reservas também nas Agências de Turismo autori-

zadas. A "ÚNICA" é uma empresa atualizada com a evolução dos
transportes onde o passageiro merece toda a atenção.

(P.

NCr$ 15,63
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Incêndio em S. Paulo destrói parte da sede do Banco Itaú
O JEITO DE SALVAR

Os bombeiros retiraram pela escada Màgirús muitas pessoas que estavam nos andares::süperióres doWaiico lt,

AVISOS RELIGIOSOS

AIDA CASTELLO
ANCO CASTRO

Dioclécio Vale Castro, Alberto Cas-
tello Branco Bendahan, esposa e fi-
lho, Ruy Castello Branco de Castro,

esposa e. filhos, Celso Castro Neto e An-
tonio Carlos Castello Branco de Castro, Tar-
ciso Correia, esposa e filhos, Valdecyr
Aguiar, esposa e filho, Péricles Castelo
Branco, esposa e filhos, Emanuel Castello
Branco, Pedro Sales, esposa e filhos, Car-
Ios Rebouças, esposa e filhos, Luiz Jucá,
esposa e filhos, Armando Pinheiro, esposa
e filhos, AAaria Alice Castello Branco e fi-
lhos, Derly Lemos, esposa e filhos, profun-
damente consternados comunicam o fale-
cimento de sua querida esposa, mãe, so-
gra, cunhada e avó AÍDA CASTELLO
BRANCO CASTRO, ocorrido em Fortaleza,
no dia 19 do corrente.

Flores que ajudam uma
vida em botão

PRO MATRE

A melhor homenagem que se podo prestar aos entes queridosque partem e só deixam saudades é amparar a vida daqueles quechegam e so encontram lágrimas. Converta uma parcela do dinheirodeslmario a flores para os mortos em aiuda aos quo vão nascerem extrema pobreza. Seu gesto nobre e espiritual será comunicadoa famiha. O BANCO BOAVISTA S.A. - MATRIZ .E AGÊNCIASrecebe seu donativo "in memoriam" e comunica sua generosa atitudeem mensagem especial à família do parem» ou amigo extinto. (P

GIDELTRO SANTOS
(Pele dos Santos)
(MISSA DE 30.° DIA)

+ 

A viúva Olga de O. M. Santos e família convidam
os parentes e amigos para a missa de 30.° dia quemandam celebrar pela alma de seu querido esposo
e parente, na Igreja SS. Sacramento, Av. Passos,esq. Buenos Aires, às 9.30 hs., dia 21/04/67. Agradecem átodos que comparecerem a êste ato de fé cristãõlMOTínhõIMI

Contra-Almirante Reformado
Ex-Professor Catedrático da Escola Naval

(1.° ANIVERSÁRIO DE FALECIMENTO)

+ 

Sua família convida para a missa que fará
celebrar, sábado, 22, às 10 horas, no altar-
mor da Igreja da Candelária. Desde jáagradece aos que comparecerem. (p

LUCINDA DOS SANTOS
WOOLF TEIXEIRA

(AGRADECIMENTO)
A fim de evitar qualquer omissão em correspon-

dência particular, a família da inovidável Técnica de
Educação LUCINDA DOS SANTOS WOOLF TEIXEIRA
por êste meio agradece, penhoradíssima, a todos quan-tos se manifestaram, pessoalmente, em carta ou tele-
grama, por motivo de seu falecimento e do Ofício Re-
ligioso celebrado por seu repouso eterno. (P

Escolas trocam pedagogia
por comodidade na hora de
formar turmas do primário

Como se já não bastassem a falta de professoras e as
interdições em face do perigo dos desabamentos, os alu-
nos das escolas primárias do Estado enfrentam agora
uma nova dificuldade: por motivos que a Secretaria daEducação se esforça por esconder, são repentinamente
transferidos de turma e até mesmo de estabelecimento.

A Secretaria da Educaçüo, que havia determinado queas turmas fossem organizadas de modo a haver um nivel
Intelectual homogêneo, está permitindo que diversas es-
colas distribuam os alunos de acordo com a faixa de ida-
de, o que prejudica não só o aprendizado das crianças
como também sua formação psicológica.
TESTE INÚTIL

A Secretaria da Educação de-
terminou que toda criança, an-
tes de ser designada para' uma
turma, íòsse submetida a um
período do observação de 15 a
30 dias, após o que as já ama-
durecidas receberiam a classi-
ficação Nl e as imaturas a CP,
desde que tivessem entre seis
e sete nnos e meio. Se a crian-
ça chega à escola para cursar
a primeira série com idade su-
perior a 8 anos, passa a per-
tencér fi: um grupo especial cha-
mario classe A.

O critério, entretanto, não
vem sendo observado por nume-
rosas escolas, que, para a orga-
nização das turmas, vêm le-
vando em conta apenas a ida-
de dos alunos. E enquanto .u
Secretaria de Educaçáo «firma
que os testes de maturidade
continuam nas escolas prima-rias, são inúmeras as reclama-
ções que chegam às redações
dos jornais sobre crianças

transferidas de escolas sem quese considere sua capacidade in-
telectual.

SILÊNCIO TOTAL

Cumprindo ordens, por muite*
atribuídas ao Chefe da Casa
Civil, Sr. Luis Alberto Bahia,
e ao Secretário de Educação,
Sr. Benjamim do Morais, aç
porteiros do Gabinete do Se-
cretário não permitiram ontem
a entrada dos jornalistas que
buscavam um esclarecimento do
Governo .vôbre esta situação.

03 funcionários diziam que"quem quiser saber das ativi-
dades da Secretaria tem de
marcar hora, declarar o jor-
nal para o qual trabalha, o
nome e a razão do interesse
pelo assunto". Os assessores
tíe imprensa estão gradativa-
mente se demitindo e agora
só atendem até às nh da ma-
nhã. Toda informação quo for-
necem é que não podem mais
dar Informações.

Apreendido no Rio o maior
contrabando de rádios de
pilha e gravadores do País

Um contrabando de oito mil rádios transistorizados,
200 gravadores e 100 toca-discos, avaliado em NCrS 500
mil (quinhentos milhões de cruzeiros antigos) foi apreen-
dido na semana passada, frustrando o objetivo dos con-
trabandistas, que era o de aproveitar o racionamento de lua
para vender rádios de pilha por toda a Cidade, segundo
informação do guarda-mor, Sr. Enói Borges Teixeira.

A mercadoria íoi apreendida no porão de carga do
navio sueco Gudtnundra por acaso, pois a documenta-
ção estava aparentemente perfeita, inclusive com a assi-
natura do Cônsul do Brasil em Nova Iorque. Contudo, os
fiscais desconfiaram do conteúdo e apreenderam a carga,
quando então foi constatado que a firma importadora era
fictícia.

A MAIOR APREENSÃO

O guarda-mor explicou quea turma de busca desconfiou
das cargas contidas no porãodo navio, pelo fato de as mar-
cas serem escritas a mão. So-
licitada ao Comandante do
navio a identificação dos vo-
lumes peles papéis de bordo,
foi-lhe exibida uma guiade importação com destino a
Porto Alegre, consignada à
firma Alfa Indústria e Comer-
cio.

Encaminhado pedido de con-
firmaçfio à CACEX, ficou cons-
tatada a falsificação dos do-
cumentos. A mercadoria foi

transportada para a Alfândega
e mais tarde se apurcu que a
íirma também não existia. Se-
gundo o guarda-mor, na rea-
lidade o contrabando não se-
ria desembarcado em Porto
Alegre: durante a viagem al-
gum tripulante se encarregaria
de jogar paulatinamente o con-
trabando ao mar, a fim de ser
recolhido pelos contrabandis-
tas.

A mercadoria será levada a
leilão dentro de três meses. O
peso da carga é de 2 235 qui-los e pelo seu valor a Guarda-
moria classificou como a maior
apreensão de artigos dessa cs-
pécie já realizada no Pais.

JULIAANUS LOUIS
DE SOET
(FALECIMENTO)

A família de JULIAANUS LOUIS DE SOET,
com profundo pesar comunica o falecimento
de seu querido esposo e pai e convida os pa-rentes e amigos para o sepultamento que se

realizará hoje, dia 20, às 14 horas, saindo o féretro
da Capela Real Grandeza (Sala 4), para o Cemitério de
São João Batista. p

A

São Paulo (Sucursal) — A
Inauguração da nova, sedo do
Banco Federal Itaú Sul-Amerl-
cano S.A., em São Paulo, não
mais será no próximo dia 15
dc março, porque ontem um
lncCndio destruiu os 3.° c
4.° subsolos do prédio, matan-
do cinco pessoas o ferindo 20,
multas das quais com queima-
duras graves, sendo internadas
no Hospital das Clinicas.

O prédio, de 16 andares, cs-
tá localizado na Rua Boa Vis-
ta, bem no centro da zona ban-
caria da Capital paulista,, e seu
custo total estava orçado em
NCrS 6 milhões (seis bilhões de
cruzeiros antigos). O edificio
estava segurado e o Incêndio
— iniciado pouco depois das 12
horas, devido à explosão de um
tambor de cola — só foi in-
teiramente extinto pouco antes
das 17 horas.

A HISTORIA

Nove minutos antes de ter-
minar o horário do almoço —
às 12 horas —, quando todos
os trabalhadores já estavam
jogando dominó para se dis-
trair, um operário — que nin-
guém sabe qual foi — trazia
um fogareiro de álcool para
esquentar sua marmita. O ope-
rário íoi de um extremo ao
outro do 4.° subsolo, caminhan-
do devagar sóbre uma camada
de cola espalhada sóbre o ci-
mento para receber, por cima,
cobertura dc durapiso.

O operário escorregou, o ío-
gareiro caiu e o fogo se espa-
lhou rapidamente, até chegar
a um tambor cheio de cola,
que explodiu.* Tudo Isso durou só quatro
minutos c o 4.° subsolo ficou
logo transformado numa ver-
dadeira estufa, fechada, de três
lados e com os fundos onde
nem tôdas as janelas estavam
abertas.

No 3." subsolo começaram a
sentir-se os efeitos imediata-
mente, pois a cola e o durapi-
so, já colocados, cc despregi-
vam. A combustão foi imedia-
ta e os operários começaram a
fugir de lá pelas escadas, su-
blndo dois lances até o térreo
e pulando pelas janelas, para
cair num terreno baldio cheio
de pedras e irregular, de uma
altura de oito metros. Mui-
tos se machucaram ai.

Os poços dos três elevadores
terminam no 3.° subsolo e a
fumaça e o calor subiram por
eles até atingir a casa das má-
quinas, no alto do prédio, da-
nificando-as.

Mas isso durou mais tempo
e permitiu que os funcionários
de várias organizações, nos an-
dares de cima, pudessem des-
cer, completamente tontos com
a fumaça.

SUBSOLOS QUEIMADOS

No.4.° subsolo estavam loca-
lizadas uma caldeira, o quadro
de comando das torres de es-
friamento e uma unidade de
ar condicionado — todo esso
equipamento recentemente ins-
talado. Não havia forro: ape-
nas a laje tinha um acabamen-
to de alvenaria. No 3.° subso-
lo, havia oito barracos destl-
nadas aos escritórios das oito
firmas empreiteiras que reali-
zayam a fase final do acaba-
mento do edificio; uma caixa
de água com capacidade de 25
mil litros — quo quase ferveu
devido ao calor —, e as máqui-
nas que acionam o conjunto de
ventiladores do prédio.

No 1.° e 2.° subsolos — nâo
atingidos — estavam terminan-
do a instalação das eaixas-for-
tes e de cofres particulares,
além d-3 um arquivo. O 2.° e
3.° subsolos eram divididos por
paredes em 3 secções, que com-
portariam, quando o prédio es-
tivesse pronto, algumas depen-
dências importantes do Banco.

O COMÉRCIO FECHADO

A sede Central do Corpo de
Bombeiros está a 500 metros
em linha reta, do prédio. Os
seus homens levaram menos
de cinco minutos para chegar
lá, com vários carros e duas
escadas Magirus para atingir
até os últimos andares, de on-
de saia muita fumaça. A Se-
cretaria da Segurança chamou
seus homens e o Departamen-
to Estadual de Trânsito e fe-
chou tôdas as entradas e sai-
das da Rua Boa Vista. Por isso
o trecho ficou congestionado
num raio dc três quilômetros.
Em pouco tempo os cordões de
isolamento impediram o trân-
sito de pedestres naquela rua,
considerada a segunda mais
importante do centro bancário
de São Paulo. Os que estavam
dentro dos edifícios não sa-
iam e os do fora não entra-
vam. Nem adiantava mostrar
cartões de visita ou carteiras
funcionais: a policia tinha or-
dens do Comandante do Cor-
po de Bombeiros para não
permitir a passagem de popu-
lares. Só entravam os jorna-
listas, e ainda com discussão
com a polícia.

esteiro
recupera
sua área

Será assinado hoje o acordo
pelo qual o Governo da Gua-
nabara restituirá ao Mosteiro
de São Bento a área que desa-
propriou para que fosse possí-
vel prolongar a Avenida Peri-
metral.

A ligação do trecho entre a
Igreja da Candelária e a Praça
Mauá, com a Avenida Rodri-
gues Alves será possível só se
o Ministério da Marinha doar
uma faixa elevada de sua área
na orla marítima.

À N. S. do
Perpétuo Socorro,
Agradeço

CLARA.
graça alcançada —

Vieram 12 ambulâncias do
Pronto-Socorro Municipal e
muitos investigadores da Dele-
gacia de Roubos foram distrl-
buídos pelos portas dos ban-
cos; cinco soldados da 7."
Companhia do Guardas com
40 máscaras contra gases, e
um helicóptero da FAB, ficou
sobrevoando o local para, se
preciso, tirar alguém por cl-
ma do prédio.

Os diretores do Banco che-
garam quase uma hora depois
de iniciado o incêndio e se co-
municaram com o Delegado
Regional do Banco Central pe-
lo telefone. Ontem mesmo a
Delegacia foi notificada do ln-
cêndio oficialmente por um
documento que poderá odiar,
para depois do dia 16 de maio,
data prevista inicialmente, a
inauguração das novas Ins-
talações.

O Banco Federal Itaú Sul-
Americano, resultado da fusão
de três bancos, funciona atu-
almente num prédio de quatro
andares, ao lado do Banco do
Brasil.

No prédio nôvo, de 16 anda-
res, os oito últimos recuados,
já funcionavam os Departa-
mentos do Pessoal, Jurídico e
o Centro de Processamento de
Dados, no.s 1.° e 4.° andares.
No 1.° está a maquinaria no-
va, ainda não Instalada total-
mente e, no 4° está a moqui-
naria velho.

Só os funcionários dessa se-
ção do Banco tiveram permis-
são para subir, pois os compu-
tadores não poderiam parar.
Assim, as fitos para os compu-
tadores continuaram chegando
em malas de plástico, da sede
atual, e eram puxadas por cor-
das para cima. Nenhum dos
dois computadores sofreu da-
nos e uma rápida inspeção, fei-
ta por dois técnicos, não regis-
trou sequer chamuscamento na
pintura dos aparelhos.

Os funcionários da Durotex,
Duraplac, Companhia de Se-
gurança Aliança de Minas Ge-
rais e Torneiras Deca, firmas
situadas nos andares superio-
res, não puderam subir e ío-
ram dispensados — assim co-
mo de muitos dos prédios ao
lado, onde funcionam, à direi-
ta, o Grupo Industrial Santista
e, á esquerda, o Banco Auxiliar
de São Paulo.

.O PRÉDIO FUNCIONAL

O edificio, ainda sem nome,
pertencia ao grupo do Si-, J. J.
Aixiaiiu, que era proprietário
de um dos bancas adquiridos
pelo grupo do Banco Federal
Itaú. O prédio entrou no ne-
gócio, mas mudaram seu as-
pecto, executando os projetos
do arquiteto Martins Engel e
do decorador Ruchti, da Gua-
nabara.

O edificio mede 20 metros de
frente e por 70 do fundo, e sem
colunas — pois sua estrutura é
lateraL Em todos os andares
não há uma só coluna e os sa-
lões são inteiramente livres.
Suas paredes, no andar térreo,
onde funcionará a parte para
o público do Banco, não tom
revestimento, sendo apenas ci-
montadas com desenhos.

A parede do lacto direito, no
fundo, ficou Inteiramente cha-
muscada e exigirá uma ligeira
cobertura de massa de clmen-
to. O prédio todo qstá orçado
em NCr$ 6 milhões (seis bilhões
de cruzeiros antigos), valor to-
tal depois de entregue para uso
do Banco.

Um dos diretores do Banco,
o Sr. Joáo Batista Leopoldo Fi-
gueiredo, acha o prédio "fun-
cional e bonito, pois o público
tem amplas possibilidades de
locomoção no andar térreo, on-
de os guichês dos caixas são
compartimentos redondos da
mesma côr do piso". Não há
escadas: os primeiros lances da
escada que levam aos elevado-
res, e dão ao 16.° andor, são
atingidos por uma rampa de
leves contornos.

A EXPERIÊNCIA DO FOGO

Há quase um ano começou
um incêndio na tubulação do
ar condicionado, na sede atual
do Banco, mas o seu próprio
corpo de segurança apagou,
usando extintores manuais.
Mas em 1964, a diretoria do
Banco, em São Paulo, íoi avi-
sada de que, em Uraí, no Norte
do Paraná, uma agência do
Banco estava queimando. Todo
o quarteirão construído de ma-
deira foi destruído, menos o
cofre do Banco onde as notas
e papéis importantes ficaram
apenas chamuscados. Os car-
toes dos clientes, com a de-
monstraçáo de saldos, foram
todos queimados e somente com
o envio de São Paulo dos livros
daquela agência íoi possível
identificar todos os depositan-
tes. A Diretoria do Banco não
conseguiu saber, até agora.,
quem é o cliente que tinha
NCrS 101,00 (cento e um mil
cruzeiros antigos) depositado.

Mulher cai
do sobrado
fugindo da RP

Apavorada com a chegada de
uma viatura da Radiopatrulha
quo acorrera ao local para apu-
rar uma ocorrência de desor-
dem, na Rua Frei Caneca, 6-1,
sohrado, Maria Aparecida Cole-
ti (casada, branca, 38 anes)
tentou fugir ontem à. noite do
segundo andar do casarão atra-
vessondo uma marquise que o
liga a um galpão e caiu, segun-
do deduziram os patrulheiros.

Maria Aparecida, que foi in-
ternada no Hospital Sousa
Aguiar em estado de politrou-
matlsmo, morava no sobrado
ccm mais oito moças, em regi-
me de sublocação. Como a vi ti-
ma tivesse declarado no hospi-
tal que tentara o suicídio, e"para livrar a responsabilidade
dos policiais, já que alguém
poderá dizer que ela foi joga-
da", a 4.» DD abrirá sindicou-
cia.

Brasília começa a festejar
seu 7.° aniversário com
amostra de artes do Brasil

Brasilia (Sucursal) — Começaram ontem, oflclalmcn-
te, os festejos comemorativos do sétimo aniversário de Bri-silia, com a abertura, pelo Prefeito Vadjó Gomide, dc trêsexposições de artes plásticas no vestibulo do Teatro Ntx-
cional e a realização de um torneio de voleibol intèrcòle-
gial e de um torneio de tênis interelubes.

Uma das exposições, denominada Arte no Brasil íoi
organizada pela Galeria Guignard, de Belo Horizonte e
apresenta 92 quadros de 51 artistas brasileiros contempo-
rãneos, além de outros objetos dc arte. A outra é de tra-
balhos da gravadora Marília Rodrigues, e a terceira de í;i-
pêtes feitos pelas alunas de Dona Carmela Salgado.

com as bandas do Batalhão tle
Guardas Presidencial, da Aero-
náutica, do Corpo de Bombeiros
e da Policia Militar.

PROGRAMA DE HOJE

Hoje, ás 21h30m, no Teatro
Martins Pena, o Corpo de Bai-
le e a Orquestra Sinfônica do
Teatro Mnnlclpol do Rio de Ja-
neiro estarão apresentando Ru-
meu e .Tulieta e Silfiiles e Gu-
lopc Moderno, enquanto, junto
â fonte acústico-luminosa, o
povo assistirá a uma retreta

PROGRAMA DE AMANHA
Amanhã, na catedral provisó-

ria tia Cidade, o Arcebispo Dom
José Newton celebrará missa1 ce
ação de graças. O Presldenie
Costa e Silva comparecerá.

PM levará amanhã coroa
de flores a Tiradentes

O Comando-Geral da Polícia
Militar vai homenagear Tira-
dentes — patrono de tôclas as
milícias estaduais do Pais —
com uma solenidade marcada
paro as escadarias da antiga
Câmara dos Deputados, na Rua
1.° de Março.

O programa constará da co-
locação de uma coroa de flores
ao pé da sua estátua, em fren-
te ao edifício da antiga Cama-
ra, uma recepção às autorida-
des e convidados e tle discursos
alusivos á data. Em seguida,
haverá o desfile de uma uni-
dade da PM.

PROGRAMA DE CURITIBA

Curitiba (Correspondente) —
Dia de Tiradentes será co-

memorado aqui com várias so-
e n i d a des programadas pelo

Colégio Militar, que também
festeja o seu aniversário de
instalação. A partir das 0 ho-
ras, mus ruas centrais, a Po-
licia do Estado homenageará
seu patrono com o desfile de
todas as unidades. À tarde, ha-
verá um programa de televisão,
com a participação de um gui-
po de jograis e, à noite, um
concerto público, às 20 horas.

na Praça Zacarias, a cargo da
banda da PM.

A Delegacia Regional do Tra-
balho distribuiu circular que
será feriado nacional, com o
trabalho proibido em todos os
setores, salvo nas empresas que
mantêm serviços básicos de uti-
lidade pública. Náo haverá ex-
pediente nas repartições pú-
blicas federais, estaduais emu-
nicipais. Também não funcio-
narão comércio, indústria e es-
tabelecimentos bancários. As
aulas, tanto nos grupos esco-
lares e ginásios como nos
cursos superiores, estão sus-
pensas.

TIRADENTES

Manaus (Correspondente) —
Calouros da Escola Técnica Fe-
deral do Amazonas festejarão
amanhã o Dia tle Tiradentes,
seu patrono, com trote que
consistirá num desfilo p e 1 a d
principais ruas da Cidade e
uma visita ás redações dos
jornais.

A direção da escola instituiu
multa ao.s calouros faltosos de-
vendo o dinheiro ser reverti-
do em beneficio dos formandos
dêste ano.

iam
e no

"Cantata" de Valmir
pode ser premiada
concurso literário do

Brasilia (Sucursal) — O poeta Valmir Aiala, com'seu
livro Cantata, è o provável ganhador do prêmio de poesiainstituído pela Fundação Cultural do Distrito Federal. Até
ontem à tarde, quando se reuniu a comissão julgadora,
Aiala estava com a quase unanimidade dos votos.

A comissão, instalada no dia 18, com parte de seus
membros, teve os seus trabalhos dinamizados ontem, clu-
rante um encontro de que participaram Lago Burnett, Ca.s-
siano Nunes, Darci Nunes c Domingos Carvalho da Silva,
estando ausentes apenas Péricles Eugênio da Silva Ramos,
que sugeriu alguns nomes por telefone.

Leonardo Arroio lastimou que
o sentido popular da arte no
Brasil esteja sendo desviada,"de uns tempos para cá".

DEBATES
O prêmio do poesia, como o

de prosa, instituído pela Fun-
dação Cultural do Distrito Fe-
deral, íaz parte do vasto pro-
grama de comemorações da
Semana do Escritor, que reú-
ne presentemente em Brasília
expressivas figuras dos meios
culturais do Pais.

Pela manhã, dando prosse-
guimeritò oo simpósio Inaugu-
rado na véspera, os escritores
presentes participaram de um
debate sobre estética e crítica
literária, tendo apresentado
teses a poetisa Lupe Cotrim
Garaude, de São Paulo, e Fá-
bio Lucas, de Minas Gerais.

A sessão presidida por Jo-
sé Geraldo Vieira è secretaria-
da por Cassiano Nunes, man-
teve-se muito animada, com
algumas intervenções inteli-
gentes. Fausto Cunha provocou
alguns protestos ao dizer que
o concretismo presta á divul-
gação da poesia o mesmo sor-
viço que os Beatles prestam à
divulgação da música popular.

RESULTADOS

Hoje serão proclamados os
ganhadores dos prêmios do.
poesia e de prosa, sendo que
esta comissão ainda não che-
gou a um acordo. Sabe-se que,
em principio, se deliberou eli-
minar nomes consagrados, mas
entre os inéditos as preferen-
cias não coincidiram ainda.

Na comissão de poesia, ío-
ram eliminadas tôdas as anto-
logias, considerando-se que o
número de poemas antigos ne-
Ins contidos é sempre maior
que o de poemas novos. Do-
mingos Carvalho da Silva pro-
pôs, que. nlém do prêmio ao
autor considerado o melhor,
fossem conferidas menções
honrosas nos concorrentes de
maiores possibilidades. Quatro
nomes estão sendo cogitados
para receber a láurea.

Papai Noel chora de emoção
sabendo que 22 voluntários
foram doar seu sangue raro

Tomado de grande emoção ao saber que 22 volimtá-
rios foram ao Banco de Sangue do Hospital dos Servido-
res do Estado doar o mais raro tipo de sangue — "O" RH-
negativo — para êle se operar, o Papai Noel carioca cho-
rou ontem no apartamento em que está internacio, fazen-
do com que os médicos adiassem a intervenção cirúrgica
a que seria submetido.

Tão felizes quanto Papai Noel, os funcionários do
Banco <le Sangue do HSE diziam que o setor passou a
contar com uma reserva satisfatória do plasma sangüi-
neo tido como o mais difícil: cerca de 7 litros, na pro-
porção de 300 gramas de plasma aproveitadas em cada 500
de sangue doadas pelos voluntários dos últimos dias, Iso-
ladamente.

VAI BEM
Apesar do seu estado emo-

cional, o Papai Noel oficial do
Brasil, Sr. Antônio Rodrigues,
passa bem de saúde, segundo
assinalou novamente o seu bo-
letim médico de ontem. Sua
operação abdominal, • marcada
para a tarde de ontem, será
realizada segunda-feira, após
uma série de exames prepara-
tórios.

Falando ontem ao JB, Papai
Noel mostrou as cartas, bilhe-
tlnhcs e retratos que muitas
crianças haviam mandado pa-
ro êle no apartamento 536 do
HSE, desejando-lhe pronto
restabelecimento c dizendo que
receiam ficar sem o.s presen-
tes de Natal: por isso. rezam
por êle. Confessou ainda que.

de tôdas as homenagens que
recebeu e das viagens que fêz
a diversos lugares, além do to-
tal de 89 descidas de helicóp- i
toro, o seu maior momento foi
ser recebido em audiência es-
pecial pelo Popa Paulo VI, que
lhe disse ver em Papal Noel
uma figura de espírito cristão.

O Banco de Sangue do HSE <
aproveitou a oportunidade pa-
ra apelar a todos os servidores
públicos, beneficiários, que so
inscrevam como doadores ali,
acentuando que. a exemplo de
um banco de dinheiro, o de->
pósito fica para sempre que o
voluntário — que tem dispen-
sa de ponto no dia da doação
— precisar recorrer a uma in-
ternação ou intervenção cirúr-
Sica. x



Faustino Costas dis queBrasamora volta com um
trabalho para nào

Artisan tem
85"2/5 para
osl300m

"APURANDO 
ESTADO ATLÉTICO

jornal do Brasil, quinta-feira, 20-4-67, l.o cad. 17

Faustino Costas disse que Brasamora é. realmente a.sua melhor inscrição para o fim de semana na Gávea
pois o polro, depois de um descanso reparador, apareceu*
correndo muito no seu floreio, tanto que deixou seu com-
panheiro Coarasul longe em 79" para os 1 200 metros.— A pista agora não será problema para Brasamora— disse F. Costas — pois êle provou apenas que não pegaa raia de grama pesada da Gávea. Quanto à areia, podeser seca ou molhada que não faz diferença alguma. Mes-
mo com Mujalo no páreo, acredito na vitória do meu.
NO RASTRO

Faustino Costas reconhece
. que Mu.lalü ê veloz e está tam-

bém multo bem situado «a pis-
ta de areia, e jã mandou Júlio
Reis não descuidar do adversa-
rio para decidir logo a compe-
tição, quando os animais do-
brarem a reta final.

, — Não resta dúvida que a ve-
locidade do outro dá para as-
sustar — disse —, mas Júlio
Reis ficando perto e não o dei-
xando fugir, pode ser que Bra-
samora obtenha agora a sua
segunda carreira. Os oito qui-
los que engordou no tempo que'ficou parado, já estão saindo e
no apronto devem cair ainda
mais, até a tarde da carreira
acredito que èle esteja nova-
mente com o pês) que começou
a competir.

REGULARES

Fiiustir.o Costas, de Fairvâ.
diz que sUa estréia não poda
ser levada em conta, pois ainda

não estava realmente com
aguerrimento mecessário para
enfrentai- &s rivais, mas que
agora, melhor preparada, já
deve chegar mais perto.

— Ainda não penso em ven-
cer com Fairvá — explicou —,
mas tuna colocação já dá pa-
ra animar. Também acredito
que seu rendimento seja maior
na pista de areia, pois segundo
informações de Júlio Reis ela
não vinha pegando bem a pis-
ta de grama no dia da estréia.
Como os seus trabalhos na
areia sempre foram animado-
res, acredito que ai esteja real-
mente a sua pista preferida
para atuar.

Quanto a Arava e Tigrez,
penso que são dois páreos difi-
ceis, mesmo a égua vindo de
uma recente boa exibição, mas
é que a-gora estão na carreira
éguas que não competiram na-
quela tarde. Mas isso não tira
totalmente a chance de Arava
que, tendo um percurso favo-
rável, pode atropelar com fór-
ça no final.

Flanna ficou com Ricardo
e Helena Vampa volta com
Brizola no GP Rocha Faria

Antônio Ricardo será o jóquei de Flanna, cabeça da
chave dois do Grande Prêmio Carlos Teles da Rocha Fa-
ria, enquanto sua companheira, Fontanela ficou com o li-
der das estatísticas J. Machado. Helena Vampa, que volta
abrindo a chave quatro, terá a direção do freio J. Brizola.

No sábado, apenas duas provas serão na grama: o
quarto páreo, Prêmio Jaime Costa, e o quinto páreo, desti-
nado ã potrancas de dois anos sem vitória no Rio e São
Paulo.

SÁBADO
1.» PÁREO — As 13h30m — 1 200
metros — NCr? 2 000,00.

Kg.

2 100

1—1 Mujalo, 11. Vaiconce-
los 55

2—2 Drmarinó, M. silva .. 55
3—3 Serelon. I. Sousa .... 55
4—4 Brasamora, J. Reia .. 55" Coarasul, P. Alves ... 55

:'.." PAREÔ — As II horas — 1 300
metros — NCr$ 1 (100,00.

l—l N. Vague, J- Portilho
2—2 Praleira, J. B. Pau-

liclo 
3—3 Genêve; J. Machado .

4 Oava. A. Ricardo ....
4—5 Seretn, íí. correrá ...

6 Rama Calda, S. Silva

56
56
5G
56
56

1 2003.« PAREÔ — As lthtIOm •
metros — NCr? 1 300,00.

1—1 Fox-Trot, J. Machado 57
2—2 Forrobodó, F. P. Filho 57
3—3 Salamalsc, J. B. Pau-

lieíó 59
4 Froaton, A. M. „ca-minha 53

4—5 Incat, J. Reis 53
0 Fluido, J. Portilho .. 57

4.» PAREÔ — As 15 horas — 1 00o
metros — (Jaime Costa). (Grama)
1—1 Expo 67, J. Silva .... 4 55

Irerê, J. Machado ... D 55
2—3 Harari, A. Santos ... 7 55

4 ümeral, J. Ncgrelo .. 5 55
Maruco, J. Borja ... 3 55

3—G Precursor, D. Neto .. x 55" Estaleiro, O. Cardoso 55
7 Mifalah, P. Alves ... 55

4—8 Asterix, F. P. Filho 55
9 Uganah, C. Morgado 55

10 Zyz 22, B. Alves 55

S.« PAREÔ — As 15h35m — 1 000metros — XCrÇ 2 000,00. (Grama)

6." PAREÔ — As 16hl0m
metros — NCr$ 860,00.

1—1 Araranguá, J. Negrelo 68
2 Lord Sabiá, C. A. Sou-
sa 53

2—3 Crlspln, I. Oliveira .. 50" Hund, O. F. Silva ... 49
3—4 Cantilever, L. Santos 50"Fiel, A. Ham03 58
4—5 El Emir, Ií, Acuda .. 57

í London. Tower, J. Pe-
dro Filho 50

".• PÁREO — As 16h45m — 1 300
metros — NCr? 1 600. (Betting).
1—1 Gálio, J. Silva " Garbo, A. Santos ...
2—2 Guadalquivir, J. Ma-

chado " Gelser, F. Est6ves ..
3—3 Gerfmio, M. Silva ...

4 Fort Prince, L. San-
tos ,

i—5 Artisan, C. Morgado
6 El Clclon. J. Heis ..

6 50
4 56

Artisan, ainda invicto em
duas apresentações, tem, parao compromisso de sábado 110
prado da Gávea, 1300 metros
em 85" 2/5, na direção do bri-
dão José Machado, que não
chegou a alertá-lo cm partealguma do percurso, que com-
pletou com facilidade, sempre
pelo centro da raia.

Brasamora após um pequenodescanso, volta com maior
aguerrimento, volta credencia-
do pelo exercício em que do-
minou o companheiro Coara-
sul, cm 70", cravados, nos 1200
metros, revelando a mesma
disposição dos melhores dias.

BRASAMORA

Brasamora (J. Reis) tem um
floreio de 79" os -1200, domi-
nando com grande facilidade
ao companheiro Coarasul (F.
Estêves).

Mujalo, Urmarino e Brasa-
morai são os mais credenciados
a vencer este páreo, que podeser decidido por peripécias.

PRArEIRA

Praieira (J. B. Paulielo) os
1200 em 78" 2/6, dominando
com rara facilidade a um mais
nôvo que casualmente encon-
trou pelo caminho. Genêve (F.
Estêves) os 1 400 em 94" 3/5 do-
minando com facilidade a uma
companheira. Gava (A. Ricar-
do) os 1200em 80"2/5 cornai-
gumas reservas e Rama Calda
(S. Silva) melhorou para 78",
com mais ação.

Praieira da forma como se
exercitou, dificilmente deixará
esta oportunidade diante de
Genêve, Rama Caída e Nou-
vclle Vague.

FOX TROT

Fox-Trot (S. Franca) che-
gou trocando de posição com
Frisson (Lad.) em 78" 2/5 os
1200 e Incat (R. Carmo) le-
vou a melhor sobre Ecarté (CMorgado) em 81", para igual
distância.

Fox-Trot, Forrobodó, Incat eFluído são os melhores nomes,
para influir na competição.

MARUCO

Maruco (J. Borja) o quilo-metro em 65" deixando muito
boa impressão. Precursor (DiNeto) chegou agarrado comEsl
tafeiro (O. Cardoso) em 80"
para os 1 200 e Asterix (P. pe-
reira P.) o quilômetro cm 66"
com algumas reservas e um'
pouco afastado da céren.

Expo 67 somente deverá te-
nier Harari e Asterix, este por-
que vem se destacando última-
mente.

URBANELA
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¦AFigo fazendo valer a sua
grande velocidade marcou
37"2/5 para os 600 metros

O cavalo Figo, mostrou que vai reaparecer bem Dre~parado na corrida de amanhã, ao marcar 37" £ Jl 0apronto de 600 metros, ontem, sempre pelo centr o! Z^

l;i:Tmulaneí-cUsposlçâ0'que obrlgou ° '&&¦&

Salomé, não respeitou a pista de areia, agarrandomuito, e completou 700 metros em 44- ,,- 
a°"ra»a<>*

Cario, Morgado esteve em grande atividade namanhâleõn,^'^ntando alg,,ns animais

Helena Vampa reaparece
com 104^2/5 para 1600

1—i Urdanela, M. Carvalho
2 Old Glrl, F. P| Pilho

2—3 Heráldica, A. Santos
A Bcina, A. M. Cumi-

nha 
3—5 Deljol, D. Moreira ...

6 Mtvrtú, J. Borja 
4—7 Exclusiva, D. p. silva

8 Falrvn, V. Estêves ...

.. S 56
8.» PA11EO — As nh20m — 300
metros — NCr$ 1 100,00. (Betting)
il—1 Blrk. P. Alves 54

2 Emenda. J. Portilho 55
2—3 Espadim, O. Cardoso 33

Sinal, A. Reis 53
Ural, A. Ramos 55

3—ü Jilto, C. Morgado ... 56
Blgurrilho, M. Carva-

Hl° 51
Cabuçu, A. Santos .. 53

4—9 Kongplo, R. A. Pinto 56
10 Seu Mozart, L. Santos 53
1! Uslnelro, J. P. Filho 57

9.» PAREÔ — As 171155111 — 1 000
metros — NCr$ 1 300,00. (Betting)
1—1 Secret Love, J. Por-

tllho  x 57
Jandinha, A. Ramos . x 57

D. Farnlente, L. Alva-
renga  x 57

2—4 Casela, J. P. Filho .. 3 57" Flsallna, A. Hodecker 4 57
5 Miss Scival, O. F. Sil-

Urbanela (M. Carvalho) o
quilômetro cm 60" 1/5, domi-
nando com facilidade um
companheiro. Old Girl (P. pe-
reira F.) aumentou para 67"
com sobras. Heráldica. (J. Sil-
va) chegou agarrado com Jan-
padeiro (I. Oliveira), que vinha
dá milha em 65", para o qui-lometro final. Rema (A MCaminha) aumentou para67"2/5 com muito boa dispo-
•sição e afastado da cerca. Be-
bel (D. Moreira) para 67"3/5,
dominando com autori dadeNairobi (Lad.).

Urbanela sem a emoção «laestreia deverá se impor, flcan-
do Heráldica e Beijei na ex-
pectaitiva.

Helena Vampa vai reaparecer
muito bem preparada no Gran-
de Prêmio Carlos Teles da Ro-
cha Faria — domingo — poistem um floreio de 104"2;5 panio.s 1 600 metros com o apreu-
diz J. Brizola sempre procuran-do não forçá-la muito, pois,vinha sentindo que a sua égua
se atirava com naturalidade
neste exercício, sendo que oseu final também fácil, cha-
mou a atenção dos observado-
res.

Glosa, que vem de perderuma carreira incrível paru Ra-
ma Caida, agora mesmo poupa-da pelo freio A. Ricardo, trou-
>:e 100" para a distância de1 500 metros sem fazer muita
íõrçn, numa demonstração quedificilmente deixará a raia com
a aerrota no domingo.

ITAQUERA

5 55

va 
3—6 Alta, C. R. Carvalho .'

Fair Storm, C. Morga-
do 
Esquila, H. Vasconec-

los 
4—9 Kirlaltl, O. Cardoso".'

10 Vlrajuba, J. Tinoco ..
11 Samotrácla, L. Correia

X 57

57

DOMINGO
1.» PÁREO - As 13hMm - 1 600metros — NCr$ 1100,00. Kg.

1—1 Styx, J. Pedro F.o ,.2—2 Zapi, J. Machado ....3 Uncle, F. Estives ....
3—4 Bahramdlso, F. Mala .5 Eomarc, L. Alvarenpça.
4-« Dlntel, J. M. Santos.

2.» PAREÔ — As llli _
metros — NCr$ 1 100,00.
1—1 Miss Elletc, J.Machado" Negra do Su), o. Card
2-2 Eslinga, M. Silva ....3 Fofa, .1. Pedro F.o ....3—1 Arava, J. Reis '.''_'

5 Escolha, D. Moreira 
"

4—0 Zolln, F. Mal» 
7 Maria Cambalhota OF. Silva 

1 6011
Kg.

1 53
X 50
4 58
3 58
X 56
X 56
X 57

2 56

54
55
51
53
57
51
55
56
54

3.« PAKliO — AS MlillOm — 1metros — NCr$ 2 000,00
1—1 Invltatlon, J. Machado

, 2—2 Nairobi, o. Cardoso .3 Happy Sprlhgr, L. S. .3—4 Arnnée. J. Reis
5 Urajana, C. Morgado"

4—6 Itaquera, M. Silva" Thelena, J. Santana"

4.» PAREÔ — Ãs 15h _
metros — NCrS i coo.OO
1—1 Glosa, A. Ricardo ...Gótica. J. Machado ..Tuiinha, p. Alves ....2-4 Grenade, D. F. Graça"

Albiqüéi A. liamos .. ]Tatlála, J. Portilho ..3—7 Ijimra, J. Borja " Lulu Belle, M; Alves .8 Séstrla, L. Santos 
4—9 Flora Mascarada, J. T.10 BèJiügüéville, W. Mach'.

11 Qiierençà, L. Carlos ..

000
Kg.

55
55
55
55
55
55
55

1 400
Kg.

0 50
5 56
0 56

56
56
56
56
52
56
56
56
56

4-10 Helena Vampa, J. Brlz. io 59
11 Groa, H. Vasconcelos 5712 Edlcfto, J. Correia .... 59

H Fldes, J. Ramos 59Glosa, N, correra ... 57
6.0 PAREÔ — As íeiilOm — 1 400metros — NCr? 1 600,00 — (PROVAESPECIAL) Kg-

1—1 Alzon, j. Portilho ..
2 Novamás, P. Alves ...2—3 Guaxujié, J. Machado" Donato, L. Santos ..3—4 Caruá, O. Cardoso ...5 Apcrlllvo, J. Borja ...4—6 Rnhgpür; A. Ramos ..Floco, F. Pereira F.o ..Sapotl, M. Silva 

7.» PAREÔ - Às lOIMSm - 1 400metros - N('r$ 1600,00 — (BET-TINC, Kk.
1—1 Taplraí, A. Ricardo .. 7 562 Royal Fox, F. Per. F.o s 56.'! Malaparte, A. Ramos . 42—4 Neléu, B. Santos ..,

Tigrez, J. Reis 
Mocanl, P. Alves ...3—7 Falgnmar, L Acufia
Lucky, j. íaullelo ..Luluca, J. Borja ...4-10 Goiás; J. Machado .11 Palpite Infeliz, D.P.S. 5"- Havano, j. Roberto .. x" Angico, L. Roberto .. x

8.0 PAKF.O - As 17h30m — 1 2110metros - NCrS 1600,00 — (BET-

ARTISAN

Gálio (I. Oliveira) os 1200
em 79", agradando muito. Gar-
bO((A. Santos) aumentou para82", muito à vontade. Geiser
(J. Machado) levou a melhor
sobre Guarulhos (F. Estêves)
em 86" as 1 300 e Artizan (JMachado) melhorou para85" 2/5, com grande íneilidade
e sempre pelo centro da raia.

Artisan foi o que mais sedestacou, devendo mesino ven-der muito caro a derrota fren-te a Gálio, Guadalquevlr e Ge-rânio.

CASELA

Jandinha (A. Ramos) o qui-lômetro em 67" 2/5, com muitoboa dispasiçáo. Casela (P. Al-ves) os 1200 em 80" 2/5, commuita facilidade e Pair storm
(C. Morgado) o quilômetro emCo 2/5, agradando muito.

Casela e Fair Storcn sáo osmelhores nomes, devendo mes-mo decidir a carreira. Aitá, Se.cret Love e KtoakL ainda reú-num possibilidades.

Invitation (J. Machado)
chegou agarrada com uma
companheira em 65" 2/5 o
quilômetro. Nairobi (Lad) le-
vou a pior de Bebei (D. Mo-
reira) em 67" 3/5 o quilôme-tro e Itaquera (M. Silvai viu-do de mais longe finalizou amesma distância em 66". com
grande facilidade e a mais cio
centro da pista.

Itaquera somente terá con-
tra a sua estréia, pois enfren-
tara Invitation que vem dei-
xando muito boa impressão.
"appy Sprins c Nairobi sãoas que mais próximo deverão
chegar.

GLOSA

Glosa (A. Ricardo) os 1500
cm 100", agradando multo csempre pelo caminho mais
longo. Gótica CJ. Machado;
deixou excelente impressão
com um floreio de 80" 2/5
para os últimos 1200. Tuiinha
(P. Alves) aumentou para 8!"
chegando algo alertada. Gre-
nade (D. j, Graça) os 1400
em 94", com algumas reser-
vas. Tatialà (A. Ricardo» osa 300 cm 88", partindo muito
apressada para arrematar exi-
gida, Séstria (L. Santos) a mi-
lha cm 111", de carreirão, cFlora Mascarada (O. F. sil-
va) os 1400 cm 94" 3/5, com
algumas reservas.

Glosa, que vem de perderuma corrida sem nome, deverá

agora impor a sua classe sô-bro Grenade, Laura, Flora
Mascarada c Gótica, que luta-rao pela formação da dupla.

HELENA VAMPA

Olalá (J. Fagundes) a mi-lha cm 106", com sobras. OdlFlame (J. Pedro Fj aumentou
para 107", agradando muito.
Estória (J. Santana) elevou
pnra 111", cie carreirão. Flan-na (S. Guedes) procurando acerca externa assinalou 104"2/ 5 para igual distancia á mo-da dá casa. Fontanclla (F, Es-teve?) melhorou para 101"l/ã
com algumas reservas c sem-
pre pelo caminho mais longo.
Happy Widow (J. Negrello) osunimos 1400 cm 91"3/5, domi-nando a princípio ao Happy
Jack (D. Santos) para depoia
chegar agarrada com Old Fia-me. Adatis (F. Pereira F.) tem
para os 1 500 a marca de 98"com alguma facilidade c Iam-bém a mais do centro cia pis-ta. Lady Godiva u\I. Alvesi
nao se empregou neste floreio
de 109-2,5 para a milha, Oni-ra CM. Henrique) melhorou
para 105", fazendo o quilôme-tro inicial em 63"3/5, vindo atéo.vencedor sempre afastada ciacerca. Sercin (J. Borja) nãoencontrou em Mastoticá CJBrizola) tuna adversária, tra-
zendo para os últimos 1300 otempo de 87.V2/5; Helena Vam-
pa CJ. Brizola) foi um dos me-lhores floreios para esta prova
pois trouxe igual marca paraos primeiros e últimos 800 rc-
gistrando o total de 104 "2/5
para a milha, com alguma fa-
cilidade e também pelo miolo
da pista. Edição (J. Correia)
em progresso melhorou para104", com excelente desenvol-
uira final e Fides CA. Santos)
os 1 400 em 92", um poucoajustada no final.

Helena Vainpa que já ven-
ceu dc forma espetacular poderepetir. Olalá, Flanna, Edição
e Onira são as suas mais sé-
rias adversárias.

GUAXUPE

Novamás (S. Guedes) os
1 400 cm 98"2/5, suavemente.
Guaxupé CF. Estêves) levou
uma pequena vantagem sobre

companheiro Donato CF.Maia) em 90" os 1 400, sendo
que este vinha quase pela cêr-
ca externa. Aperitivo CL
Acuna) os 1 500 em 100 "2/5,
com algumas sobras e Rang-
pur CA. Ramos) os 1 300 em
87 "2/5, algo contido.

Alzon, que vem de figurar
num páreo vencido por Seu
Levy, pode perfeitamente levar
a melhor, muito embora tenha
de enfrentar Guaxupé, Caruá,
Aperitivo e Rangpur, que an-
dam muito bem.

NELEU

Tapiraí (A. Ricardo) os
400 em 96", à vontade e Jun-to à cerca externa. Neléu CB.

Santos) melhorou para 90",
agradando muito c também pe-lo centro da pista. Mocanl CP.
Alvesi os 1 200 em 81"2I5, com
sobras. Luluca CJ. Borja) yln-do de mais longe finalizou o
quilômetro em 67", com algu-
mas reservas. Goiás CF. Este-
ves) levou a melhor sobre Good
Looklng (Lad.) cm 78" os 1200.
Palpite Infeliz CJ. Santos) as
1 400 cm 94"1Í5, junto á cerca
externa, agradando. Angico CL.
Roberto) aumentou para 96"1|5
sem ser exigido em parte algu-
ma do percurso.

Neléu que vem se aproximan-
do do vencedor pode perfeita-mente marcar o seu primeiro
ponto na Gávea, não devendo
contudo se flescuidar de Tapi-
rai, Goiás, Palpite Infeliz e
Royal Fox.

GORINO

Gorino (H. Vasconcelos) che-
gou junto com Dragão CJ. Pin-
to) em 94" as 1 400. Allegretto
CL. Correia) dominou com ía-
cilidade a Royal Caparty CR.
Carmo) em 65"2;ô o quilôme-
tro. Dunhlll CJ. Negrello) cm
progresso assinalou 79"2 5 os
1 200 e Fernandel CJ. Reis) a
mesma marca, afastado da cêr-
ca e com seu jóquei multo se-
reno.

Cantagulo alvo de uma série
de aoonteclmentos, pode períei-
tamente se reabilitar, mas Go-
rino, Allegretto, Querozene e
DuiihiU são competidores que
poderão mais uma vez transfe-
rir o seu primeiro sucesso.

CAUCASIANA

Encarna (J. Tinoco) desceua reta cm 38" 2/5, com algu-mas reservas. Caucasiana (JReis) sempre pelo centro e com
grande facilidade, dominou aum companheiro em 44" 4/5 ,eos 700 e Rainha Bela (F. Este-ves) a reta em 39", multo àvontade.

Caucasiana numa pista nor-mal deverá se impor náo só
por-este floreio como também
pelo anterior. Encarna, HappyPrlncess e Enasc decidirão asdemais colocações.

SALOMÉ

Salomé CJ. B. Paulielo) pelocaminho mais longo, e também
com ótima desenvoltura, regis-trou nas cronômetros a mar-ca de 44" os 700. Talisca' (FMeneses) deu uma partidacurta de 360 em 22" 2/5 um
pouco ajustada. Flexa dc Ou-
S2.,<,!LMt,cl?ad0) a "'a emJ7 2/5, agradando muito eFairy Flower CF. Estêves) au-mentou para 37" 3/5, deixando
melhor impressão.

A parelha do Stud PaulaMachado, domina amplamente
devendo mesmo formar umadobradinha. Salomé e Etymiisao as únicas que poderão mo-clnicar o marcador.

BERTIE

Ortiga CA. Ricardo) deu um
passeio na raia de 42" 2/5 areta. Munição CR. Carmo) 05700 em 46", demonstrando
nesta partida, alguns progres-sos e também pelo centro dacancha. Praiinete CP. Alvas)
os 800 em 56", multo à vonta-de Fração (H. Vasconcelos) os700 em 46" 2/5, com sobras aolado de Dragão CL. Correia).
Bertie (S. Silva) a rela em37" 2/5, com alguma facilida-
de. Loírita CJ. Machado) au-mentou para 39" 2/5, muito
contida e Quãnia (F. Estêves)
vindo de mais longo finalizou
os 360 cm 25", de carreirão.

Bertie pode perfeilamento dn-minar as adversárias, não sen-do ponto certo pela presençade Ortiga, Munição e Lóirita.

FAULKNER

emv

reia) melhorou para 377|5 deí-^vxando multo boa impressão Ja-lisco CA. Marcai) chegou um?'
pouco ajustado no lado de Ha--'lestina (Lad.) em 38" a iètMe Fuço CA. Santos) os 700 «Sl*i , a meio correr c sempre*
pelo caminho mais longo. ' -••

Feiticeiro domina amplaineiiS
te a turma. GuiKnard, Flçn eifJ'uco, podem, ainda, influir noí;resultado. .".•£«

MA JESTÊ
. ¦ 1 ¦ -m.

Alfredo fj. Reis) não se em-*''
pregou nesta partida de 50" os"'últimos setecentos. pois vinhalde mais distância. Malcsté-;(Lad.) os 800 em 50"2'5, com>;rara facilidade, surpreendendo."
pela ação que trazia no final !
uo percurso. Fantail (J.B. Pau- -
llelo) os 800 em 52"2j5, com ai-"
gumas reservas. Judez (J B ¦
Paulielo) os 700 em 45", pelocentro da pista e com alguma.-'
facilidade c Dlngo (J. Santa--':nal os 800 em 55"2;5, de ga«pe largo.

Majestc com esta partida, di- í
fiçllmente perderá, ficando Rl-;fredo, Diniro e Araranguá, naformação da dupla.

LA GARÇONE

La Garçone CJ. Ramos) a rc-
ta cm 39", muito á vontade-
Pastei- CS. M. Cruz) os últimos ,300 em 23", com sobras e Ga-
zelle D'Or CC. Morgado) a re-
ta em 41", dc carreirão.

La Gapçone reúne condições !
para decidir o páreo com Fas- '¦
ter, Klrinéa e Volige.

FARPLEASE jj:

Sabatina CA. Riccrdo) desceu
a reta em 38" 2/5, vindo mui-
to devagar paxá somente ser
ajustada nos últimos metros, 1
correspondendo. Quebra Cabe- ¦'
Ça.((L. Correia) aumento para !39" 1/5, com algumas reservas je Farplease CA. Ramas) os 360 1
em 21" 3/5, com alguà» ía- '
clüdade.

Sabatina, Albarelie, Quebra- !
Cabeça e Alânia, são os me- I
lhores nomes, devendo entre ;
elas uma se destacar. Farplease 1
pode ser considerado como o I
melhor placê para esta reunião.

LADY MANON

Celso (J. Pedro F.) a reta
em -39", 

muito contrariado.
Faulkner CJ. Portilho) as 700em 44", com grande facilidade
e com seu jóquei muito sereno
Albiao CA. Ricardo) aumentou
para 46", agradando muito eHetrospect CE. Marinho) os úl-rimos 360 em 25", não chegan-
do a agradar.

Faulkner da forma como fi-nalizou esta partida, deixará de
estar entre os primeiros com
Mang-azo e Albião.

FIGO

Vadico CP. Alves) a reta em39", suavemente. Figo (J. Cor-

, .1' i
i

Estilheira CJ. Portilho) vá-jdo de mais distância, finalizou I
os 360 em 25", de galope lar- 1
go. Lady Mnaion (L. Acufia) a '
reta em 37", com grande faci- i
lidade. Parnioguâ (P. Alves) tIgualou e quase que deixou a I
mesma impressão e Deldade (J. JMachado) não se preocupou:
com a marca, trazendo 47" 2/3 .
para os 700, fazendo o percur- I
so juntinho â cerca externa. !

Deldade, que teve um percur- '
sn adverso na sua última apre- í
senta ção, pu<»e ímp.Yr a sna )
classe, diante de Estilheira, La- 1
dy aianon e Parniagnâ.

M o 111 a v i a s
paia amanhã

1.» PAItEO - As 13h 30m -
metros — Nt'r$ 1100,00

1—1 Encarna, J. Tinoco, .2—2 Santlllnii. O. F. silva,3—3 Happy Prlncess, L.'
Santos

4 Ciuicasiann, J. lieis, ..4—S Ennse, J. Machado, ..." Rnlnlia Bela, F. Estôves

2.» 1MREO _ As 14 li _ 1300metros — NCr? 1 600,00

1 300

57
53

54
50

S.» PAREÔ - As lGh lom - 1metros — NCr$ 800,00

1—1 Alfredo, J. Hci3
2 Tlmrtal, j. Borja

2—3 Descanso, L. Correia, ,Majesté. ,T. Machado. .3—5 Araranguá, J. Nígrclo,
B Fantail, J. Paulielo. .4—7 Judex, J. B. Paulielo. .Dlnrio, M. Silva, . .

60» I
.j:

Kr„
36,
so;
52 j
52»
58..
58 •
01 •'
55 *

Mechant venceu os 2100m da
Prova Especial com Portilho

1—1 Eryma. F. Pereira F.o .2—2 Salomé, J. B. Paulielo,
3—3 Talisca, P. Alves

4 Prlncess* DVAaur, M
Silva

4—5 Flexa de Ouro, f! Éi-
tôves  t

kk

53
58

1 52

..» PAULO - As 16h45m - 1 OOOmetros — (fiencral Antônio dsMendonça Molina) — Ncr$
1300,00 — (lieltliiK) " É

50
56
56
58
56
58
5G
56
56
58

5.» PAKEO — As 15h33m — 1 600metrus (GRANDE PRÊMIO CAK-I-OK TEI.LES HA ROCHA FARIA)— (Clássico) — NCrS 5 000,00 - Kg.
Í—1 Olalá, P. Alves  2Simpática, J. Reis ...'.' 7Old Flame, J. Pedro F.o x" Estória, J. Santana .'. s

,2—* Flanna. A. Ricardo .. n" Fontanella, J. Machado 6Happy Widow, L. s. xAdatis. F. Pereira F.ó 123—7 Divertida, J. Portilho . 9E Lady Godiva, J. Borja AS Onira. M. Henrique , x" Scrcln, L. Correia .... x

Kg.
56
58
56
5C
58
56
56
58
56
58
56

57
59
59
59
59
59
59
57
59
57
59
57

TINC) _ (AREIA)
1—1 Clorlno, A. Ramos ..2 Protumo, O. Cardoso ,2—3 Cantagulo, J. Ramos .Meu Bem, J. Barros,

Aliegreto, F. Per. F.o .3—6 Qucrozeno, D. p. silvaDunhlll, j. Negrello ..Zé Faísca, L. Correia .4—9 Fernandel, J. Reis ...• 10 Syriac, J. Portilho ..11 Gran Vizlr (•) N. cor.
(í) ex-Gcngls Khan.

9.° PAREÔ -As Í7h55m - 1 000metros — NCrJ 1 300,00 — (Iíft-TI.NG) _ (AREIA) Kg.
1—1 Lord Byron. S.M. Cruz

2 Sansovllle, R. A. Pinto2—3 Talamíi, J. Portilho
3—5 Light-Já, A. Ramos .Peblo. L, Santos 

Manleld, J. Pedro F"4—8 Miilrurjultá, c. R. CarvS n-legaclo, J. Paulielo

3
5
5
5'

57

57

10 Caudilho, O. F. Silva a 53

Charolais
não vem
ao Brasil

O proprietário de Charolaiscomunicou aos dirigentes doJóquei Clube de são Paulo, quenao levará o craque a SãoPaulo, no mes de maio, prefe-rindo guardá-lo para atuar noGrande Prêmio 25 de Mayo, naraia cie grama de San Isidro.em Buenos Aires.
Charolais derrotou recente-mente Gobernado no clássicoGeneral Belgrano, e estava co-tadissuno para a prova inter-nacional.

DOIS PERUANOS
Os cavalos peruados KingForest e Terremoto, deverSo

participar do clássico paulista,e Mário, outro concorrente, se-ra inscrito no G. P Pro.sl-dente da República, na milha.
JAPONÊS CHEGA SEGUNDA*

Hamatesso, cavalo japonês,csia com a chegada previstapara a próxima segunda-feira,
diretamente de Tóc,uio. via Es-rados Unidos, até Viracopos.

Mechant, filho de Demoli e
Valònla, de propriedade do
Stud Damasco, e treinamento
de Paulo Morgado, venceu on-
tem, no Hipódromo da Gávea,
<v Prova Especial cm 2 100 me-
tros, na pista de areia úmida,
derorúmdo Drive-In na reta de
chegada, numa carreira tjne
suscitou dúvida do público, mas
que o Juiz tíe Chegada nem
pediu o olho mecânico.

O estreante Xilógrafo levnn-
tou o último páreo da reunião,
correndo logo entre os primei-
ros, para avançar nas mães de
José Machado a mais de meio
de rala e vencer com realativa
facilidade, deixando Armadilha
e Garota de Paris, nos postos
imediatos.

1.° PAREÔ _ 1300 METROS

l.8 (2) Altalin, Mi silva
2.° C7) Dana. A. Fernandes

Vencedor: NCr$ 0,47. Dupla:
(24) 0,83. Placês: 0,35 e 0,18.

Tempo: 86"2 5,
Treinador": E. Pereira Filho.

2.° (5) Trempe, L. Correia
3.° C8) Joinha, R. Carmo

Vencedor: NCr5 0,32. Dupla:
(12) 0,33. Placês: 0,15, 0,29 e

0,23.
Tempo: 79".
Treinador: T. Garcia.

3.» PAREÔ — 2 100 METROS

1.° Cl) Mechant, J. Partilho
2.° C5) Drivè-In, F. Pereira F.°

Vencedor: NCr$ 0,19. Dupla:
(14) 0.43. Placês: 0,13 e 0,10.

Tempo: 135'.'.
Treinador: Paulo Morgado.

4.° PAREÔ 1 000 METROS

2.° PAREÔ - 1 200 METROS

1.' (D Libérlio, M. Silva

1." C9> H. Sun, L. Santos
2.° CIO) Atirador, I. Souza
3.° C6) Caudilho, O. F. Silva

Vencedor: NCr$ 4,19. Dupla:
Í44) 7,15. Placês: 0,67, 0,37 e
0,20.

Tempo: G5".
Treinador: Raclne Barbosa.

5." PAREÔ — 1300 METROS

1.° (D Quatrin. J. P. pji)10
2.° (5) Carabranca, R, Carmo

3.° C4) H.-Gully, O. F. Silva
Vencedor: NCr$ 0,17. Dupla:

C12) 0,5. Placês: 0,14, 0,30 c
0,33.

Tempo: 84"l/5.
Treinador: Rodolfo Costa.

6.0 PAREÔ — 1300 METROS

1.° (81 'Trovão, H. Vasconcelos
2.° (G> Camafeü, C. Morgado

Vencedor: NCr$ 0,97. Dupla:
(34) 0,92. Placês:.0,41 c 0,36.

Tempo: 83"l/5.
Treinador: Artur Araújo.

7." PÁREO — 1 300 METROS

1." M Xilógrafo, J. Machado
2.° Cil) Armadilha, O. F. Silva
3.° (1) G. de Paris, R. Carmo

Vencedor: NCr$ 0,17. Dupla:
(24)'o,42. Placês: 0,14, 0.17 e
0,21.

Tempo: 78"1 d.
Treinador: Silvio Moralcs.

Movimento geral de apostas: j
NCrS 273.95380 (duzentos c se- j
tenta e três milhóes. novecen- I
tos e cinqüenta e três mil I
oitocontos cruzeiros antigos). |

3.« PAREÔ - As 14H 30m - 1 400metros — NCr? 1300,00 — (Gra-ma)
Kk

1—1 Mangnzõ, A. Ramos, .
2 Dr. Osmane, J. Macha-

do, 
2—3 Alhifto, A. Ricardo. 

'.'.

4 Celso, J. Pedro F.o, ..3—5 Dras?áo, L. Correia, ...6 Hlppo, J. Santana, ...
4—7 Faulkner, J. Portilho. ." Retraspect, E. Marinho

1—1 La Garçone, J. Ramoa,•2 Morena Tímida, C. R.
Carvalho

2—3 Foster. S. M; Cruz,'.'.'.'
4 Panambl, M. Silva, ...3—D Klrinéa, A. Ramos, ...0 Góteòfi, N. correrá. ..7 BiKl-Girl, j. Bafrica, .4-8.Vollpe, J. Machado, .0 0.\-;c!Ic D'Or, C. Mor-
gado" Ml«s Fíi. H. Vasconec-
los

K.X

A' 57
57
57

5 57-
• 57
3 57

« 57

S 57

S.* PAHKO - A» 17h,20m - 1 200nul ros — (t CuiiRrcsso Sul-Ame-rlcano da Mulher cm lieícstr d»Democracia) — xcr$ 1 «oo.oo iSP
(Bettinit)

4.» PAItEO - As 15U — 14011metros — NCr$ 1 300,00 — (Ora-ma)

1—1 Ortlpa. A. Ricardo, ...
2 Munlçõo, A. Ramos, ..2—3 Praiinete, P. Alves, ...
4 Fraçiio, H. Vasconcelos,

3—5 Bertie, S. Silva
0 titíãi Palmas, M. silva,'!
7 Ncldoca, L. Carvalho, .4—8 Loiiita, J. Machado, .." Quânla, F. Estêves, .." Octava, D. Moreira, ..

B«i
56
56
56'
5«

57
57
57
57
57
57
57
57

1—1 Sabatina, A. niciu-do,
Goga, J. Machado, ...Cláudia, D. Netto, ...2—4 Al Arellc, A. Santos, ..5 Arnacl. N. correrá, ...

ti Bouulo Bi, O. F. Sllvn 9 56'3—7 Quebrr.-Cabíça, L. Cor-
rela  1 3^8 Suvcnir, J. Rcic, .... • 33

0 Caramia, F, Pereira F.» 4 564-10 Quarentena, A. M.
Caminha

11 Alánla, F. Fítèves, .
13 Farplease, A. Ramos,
13 Lira, C. Morsado, ..

S9
56

8 56
7 5S

5.» PAREÔ - As 15U33nl
metros — XCr$ 1 300

1—1 Guignard, A. Ricardo. •
2—2 Vadico, P. Alves 3

3 Figo, .1. Correia •
3—4 Feiticeiro, F. Pereira

F.° .
S Jallsco, A. Marcai 1

4—6 Fluxo, A. Santos •" Fuço, J. Silva 2

1 300

«ir
57

3 57
57

57
1 57

37
57

9.» PAREÔ - As 17U S5m - 110»metros — NCrS 1 30O.OO — (Uet-tinB)
Kí

1—i Estilheira. J. Portilho, * 562 Dote, J. Queirós  1 49.S—3 Trueha, M. Silva  • 52j
4 Belevllle, O. F. Silva, . 3 52 1

3—5 Lady Monon, L. Acufia, 3 52 J6 Cavada. A. Ramos, ... • 52 ;
4—7 Parnlaguá, p. Alves, .. 4 56'

8 Deldade, J. Machado, . • 52 *

Telefone para 22-10IO
c faça a sua assinatura do

JORNAL DO BRASIL

:Jg



lg _ l.o Cad., Jornal do Bvasll, quinta-feira, 20-4-67

Empate entre Flu e América
deixou Flamengo isolado
iia liderança dos juvenis

América e Fluminense perderam a liderança — agora
somente com o Flamengo — do campeonato carioca de
juvenis, mas conservaram a invencibilidade, ao empatarem
por lai, ontem à tarde, no campo do Andarai, numa par-
tida muito emocionante e que proporcionou uma arrecada-
ção de NCr$ 1148 (um milhão, cento e quarenta e oito
mil cruzeiros velhos).

O Flamengo conservou a liderança invicta ao golear
o São Cristóvão por 5 a 0, na Gávea, enquanto que o Bo-
tafogo, campeão carioca da categoria, sofreu nova derrota,
desta feita para o Olaria por 1 a 0, cm General Severiano.
O Vasco venceu o Madureira por 3 a 1 e a Portuguesa der-
rotou o Bangu por 1 a 0.

O GOLFE POR PROFISSÃO

INICIO FRACO

América" e Fluminense ini-
ciarem a partida com as se-
guintes escavações: América —•
Geraldo, Paulinho, Jorge, Ma-
reco e Zé Carlos; Renato «
Ângelo; Antônio Carlos, Clésio,
Vflici e Tininho. Fluminense —
Peri, Pedro Omar, Terziane,
João Francisco e Hélio; Rui «
Serginho; Cafuringa, Reinaldo,
Tiguta e Roberto. O juiz foi o
Sr. Carlos Costa.

O América começou melhor,
dominando sempre aos atacan-
tes do Fluminense, mas o seu
ataque não finalizava. O prl-
meiro gol do Jogo surgiu aos
27 minutos, por intermédio de
uma cobrança de falta de João ¦
Francisco, que chutou forte no
canto esquerdo do goleiro Ge-
raldo.

Até o final do primeiro tem-
,po. o Fluminense dominou as
ações, aproveiiando-se do ner-

vosismo dos jogadores do Amé-
rica.
FINAL NERVOSO

Para o segundo tempo, po-
rém, o América voltou com no-
va disposição e empatou o Jô-
go aos 14 minutos, através de
Antônio Carlos de íalta, num
lance em que falhou o goleiro
Peri. Dai para diante o Amé-
rica atacou mais do que o Flu-
minense, mas seus atacantes
não chutavam para o gol, per-
imundo assim que a defesa ad-
versaria cortasse quase todos os
ataques.

O Flamengo lidera o campeo-
nato, na quarta-rodada, sem
ponto perdido, seguido pelo
América e Fluminense com um
ponto. Olaria com dois, Vasco,
Botafogo, Bangu e Portuguesa
com quatro pontos perdidos, e
em último Campo Grande, Ma-
dureira, São Cristóvão com ol-
to pontos perdidos.
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Brasil jogou mal
mas venceu EUA em
Praga por 56 a 44

llobby Cole não pôde resistir à tentação dos altos prêmios do golfe profissional e agora não é mais amador

Fracasso de 2 torneios
de tênis ao mesmo tempo

William F. Talbert
Sport Illnstraléd

Bobby Cole é prof issional
cie golfe mas só receberá

Em novembro do ano passa-
do, Wally Dill, Diretor da As-
sociação Profissional de Joga-
dores de Tênis, reuniu-se com
Freddie Botur, o pro do Ar-
senai do 71.° Regimento, na
Rua 34 em Nova Iorque, e or-
ganizaram os detalhes de um
iiKíoor totirnament. Vários
membros da velha guarda es-
tavam disponíveis: Rod Laver
e Pancho González, e dois
¦rookies, Dennis Ralston e Fred
Stolle, e alguns componentes
do taxi squad do tênis profis-
sional. Dill escolheu de 2 a 5
de março para realizar o tour-
vament e não avisou a nin-
guém. "Porque teria cu de dl-
aer & USLTA?", explicou Dill.
"Eles nunca nos dizem qual-
quer coisa."

Certamente. Quando Geza
Gazdag, j>ro do Club Vander-
bilt, que íica próximo, decidiu
realizar um tournamCTií, não
viu razão para contar a Dill.
Gazdag alinhou Manuel San-
tana, Arthur Ashe, Chuck
McKinley. John Newcombe e
Edson Mandarino, e escolheu
de 2 a 5 de março para seu
toumament. Ninguém teve
maior surpresa do que Dill e
Gazdag quaaido o conflito de
datas veio a público. Mas en-
rão já era tarde demais para
que qualquer um deles pudes-
se mudar. Dessa forma Nova
Iorque teve, ao mesmo tempo,
dois iournaments de tênis.—
distantes' um do outro apenas
10 minutos a pé.

A questão da coincidência de
datas foi apenas o primeiro
dos problemas para o fã do té-
nis — é um problema relati-
vãmente pequeno. Graças aos
esforços de Gladys Heldman,
do World Tennis, os organiza-
dores dos dois torneios con-
cordaram em programar as
partidas para horas diferen-
tes. Num dia podia-se assistir
aos profissionais às 5 horas da
tarde, e logo depois, andar oi-
to quadras para a Park Ave-
nue e lá ainda apanhar o jó-
go dos Bmadores fts oito ho-
ras.

O pior eram os preços: ná-
da abaixo de seis dólares, ai-
guns ingressos a dez dólares.
È sentar onde? As instalações
úmidas e sombreadas do Ar-
scnal pareciam uma masmor-
ra: a iluminação inadequada
irritou González. "Eu me po-
nho em boa íorma, para vir
jogar nisso..." disse êle. "Se
não melhorarem a iluminação
eu me retiro". A luz foi me-
lhorada imediatamente.

No Arsenal havia lugares
para 6 500 espectadores, mas,
á exceção de domingo, só me-
tade daquele número compa-
receu. E houve um momento
crítico — 5 horas da tarde de
quinta-feira — quando apenas
75 pessoas assistiram ao jogo.
Os amadores, em Vandarbllt
Club, tinham iluminação me-
lhor mas a forma esquisita do
clube — muito longo e de lar-
gura pouco maior que a qua-
dra, assim como um estúdio
de televisão — não permitia
que mais de 1 400 pessoas de
uma vez assistissem às parti-
das. Durante a maior parte da
semana havia menos de 5C0
pessoas, amigas da família.

Numa tentativa para melho-
rar o show, os amadores pro-moveram um tcavi event pre-liminar, durante o qual esti-
mulavam-se os fãs a gritar e
assoviar, como se fosse numa
partida de beisebol. Antes de
um jogo entre o húngaro Is-
tvan Gulyas e Frank Froeling,
o juiz anunciou: "Podem vaiar
ou torcer." Algumas pessoas
tentaram — um assovio aqui,
um grito ali — porém nada
parecia natural. Em certo pon-
to alguém tossiu quando Froe-
ling se preparava para tirar o
saque. Froeling virou-se e
olhou com raiva para a pessoa.
Quando Santana estava Jogan-
do, Andres Gimeno, seu ex-
companheiro de Taça Davis e
atualmente um pro, gritou:"Espanhol, vai pra casa." Foi
um bom momento mas até Gi-
meno sentiu-se embaraçado."Tênis é um jogo respeitável,"disse Gussie Moran mais tar-
de "Por que tentar estraga-

lo?" Terminou ali a experiên
cia.

A despeito da iluminação fra-
ca e do público esparso, o
toumament dos prós íol exce-
lente e revelou três coisas:
Rod Laver continua o melhor
jogador do mundo; Dennis
Ralston ainda não" está pronto
para arrebatar tal titulo e, ii-
malmente, o velho Pancho Gon-
zalez ainda é a maior atração'
do tênis. Havia apenas oito
jogadores no toumament. logo
não era Rod Laver contra o
mundo, mas êle jogou contra
Fred Stolle, Earl Buchholz e
González, perdendo apenas dois
seis. Um desses seis foi para
Gonzaiez, que empatou com
Laver por 5-5 no terceiro sei.
Nesse ponto González exibiu
outra explosão, correndo para
as rèdcs para acusar Laver de
tirar o saque quando ele ainda
não estava pronto. Laver le-
vou oito dos 10 games seguin-
tes, ganhou em quatro sets.

Não foi de admirar que Rais-
ton fosse eliminado por Buch-
holz, no primeiro rouncl. Rais-
ton tinha jogado muito bem
na Austrália, empatando em 10
jogos com Fred Stolle, a quem
èle jamais conseguiu derrotar
eomo-amadorr-e-mant-eudo uma
vantagem de 5-2 sòbre Laver e
Ken Rosewall. Talvez a razão
de sua boa campanha na Aus-
trália e na Nova Zelândia fós-
se que as partidas eram de exi-
bicão.

Agora que está jogando em
Iournaments, há mais pressão,
e Ralston ainda sofre em si-
tuações apertadas. É um de-
feito que éle terá de corrigir.
Outra coisa que precisa me-
lhorar é o seu saque.

Quanto a González, ele ain-
da é magnífico. Pancho tem
38 anos e seus reflexas estão
mais lentos, mas êle está ma-
gro e em boa forma e sabe
jogar tênis. Como provou, mais
do que Pierre Barthes e Andrés
Gimeno são necessários para
derrotá-lo. E onde vai Gonzá-
Íez, vai o público. Na primeira
noite, quando èle apareceu vin-
do do vestiário, um pouco an-
tes do Jogo, e começou a limar
seus calos e enrolar os pulsos
em esparadrapo, Laver e Stol-
le, que estavam por perto, qua-
se íoram massacrados por um
enxame de garotas que rodea-
ram o gigante que envelhece.

O touniament de amadores
íoi mais uma exibição, jogado
em formato de round-robin.
Mas mesmo em partidas dc exi-
bicão, John Newcombe, da
Austrália, que tem 22 anos e
chegou às finais em Forest
Hills, indicou que daqui por
diante será difícil derrotá-lo.
Seu saque é, com exceção do
de Ashe, mais violento do que
o de qualquer outro amador.
Manuel Santana, jogava seu
primeiro tournnmenl, desde
que operou a perna, e parece
que a operação ainda o inco-
moda. Edson Mandarino, o
brasileiro que derrotou Ralston
no quinto set em Porto Ale-
gre e assim eliminou os Esta-
dos Unidos da Taça Davis, jo-
gou bem, dizendo que gostava
do som da batida na bola den-
tro daquele estúdio velho..
Chuck McKinley pulava na
quadra em seu habitual estilo
ginástico. Como os amadores
apresentaram mais jogadores
— 10 ao todo, inclusive caras
novas como o hiingaro Gulyas
e o rumeno lon Tirinc — seu
show foi mais Interessante do
que o dos profissionais.

prêmios dentro cie 6 meses
Londres (UPI-JB) — O golfista Bobby Cole, que no

ano passado esteve jogando dois campeonatos no Brasil,
como amador, passou à categoria de profissional, obtendo
permissão para disputar os torneios de verão do circuito
britânico, embora a Associação Inglesa de Golfe o tenha
proibido de receber prêmios, pelo espaço de seis meses.

O profissional Dai Rees, por sua vez, foi indicado como
o capitão — não jogador — da equipe britânica que dispu-
rara a Ryder Cup, contra a dos Estados Unidos, entre os
dias 20 e 22 de outubro, em Houston, Texas. Rees jogou no-
ve desses torneios, sendo que em 1953, 1959 e 1961 acumu-
lou as funções' de jogador e capitão da equipe.
PALMER

Palm Beaeh Gartlens, Esta-
<l(,s Unidos (UPI-JB) —'¦_ Ar-
nold Palmer é o nôvo lider do
ranking de prêmios da Profes-
sional Golf Ássociãtiòn, depois
da disputa do Toumament of
Champions — onde obteve n
segunda colocação — somando
uté agora a quantia de US
73,273 ua contagem oficial, con-
rra U$ 6G.347 de Gay Brewer.
que é o que de mais perto o
•segue.

Com o número de vitórias que
cada um obteve entre parente-
ses, é esta a colocação atual
do ranking PGA: 1.° Arnold
Palmer (2). 73,273: 2.° Gov Bre-
wer 121, 66,347; 3.° Julius Bo-
ros (2), 57.350; 4.° Doug San-
ders (1), 5U.441; ã.° George
Archer (1), 44,264; 6." Bobby
Nichols (zeroi-SO.B-tf-HhO-Ba-tt-
Sikes (1), 30,112; 8." Frank
Beard (li, 25.248: &.u Bob Goal-
by (1), 23,233 e 10.° Bert Yan-
cey (zero). 20,727. .

GLOVER E BEARD

Palm Beach Gartlens, Esta-
dos Unidos (UPI-JB) — Os re-

sultados dos dois últimos tor-
neios disputados no circuito
PGA. foram os .seguintes: Aza-
lea Open, em Washington —
1." Ràlidy Glover (63-79-67-741,
278 (venceu o playóff); 2.° Joe
Campbell (68-71-73-661. 278; 3."
Rocky Thompson (70-71-70-681.
279; 4." -empatados, Howell
Frager (70-68-70-72) e John
Cool; (74.-69-69-68), 280; 6." em-
patadds; Jack McGowan (68-
73-08-72) e Kel Naglo (70-69-
69-74), 281 tacadas em 72 bu-
racos.

Toumament cf Champions.
L>-..s Vega.s — 1.° Fran Beard
(65-68-74-71). 278; 2.° Arnold
Palmer (68-73-74-64), 279; 3.°
George Archer (68-74-72-68).
282 e 4.» empatados; Bobby Ni-
chols (68-71-75-70) e Jack Ni-
ckiaus (68-68-75-73), 284 taça-
das. Seguem-se Doug Sanders

—08'iirJ2.oh__ilQ_deJ/icenzoJ Dan
Sikes e R. H. Sikes (235), Bert
Yancey (286). Homero Blan-
cas (287). Gay Brewer e Jack
Cupit (288), Al Geiberger <289..
Bob Goalby (290). Julius Boros
e Don January (291), Billy Cas-
per, Mason Rudolph e Art Wall
(292) e Bruce Devlin e Haroid
Henning (293).

Atletas devem grande parte
de seus recordes às fibras
de vidro que se aperfeiçoam

Nova Iorque (UPI-JB) — Os fabricantes de varas de
fibra de vidro para provas oficiais de salto em altura es-
tão trabalhando em modelos mais aperfeiçoados. "Serão

mais flexíveis, porém mais seguros", afirmou o diretor de
uma das fábricas.

Trata-se de grande novidade para os competidores, mas
por certo os puristas do atletismo vêem a inovação com
alarma considerável. Temem alguns que, levando mais
adiante os, aperfeiçoamentos atuais, será necessário o uso
de "estações de rastreamento em satélites para registrar
os progressos de pássaros como Bob Seagren, do Sul da Ca-
lifórnia, e John Pennel, detentor*do recorde em competi-
cões ao ar livre".
RECORDES DE VIDRO

Pennel já pulou 5m43 ao ar
livre, e Seagren aumentou o
recorde mundial cm competi-
ções em recinto fechado para
5m25. Ambos acham que a, bar-
reira de 5m48 cairá em pouco
tempo.

Entretanto, visto que a Fe-
deração Internacional de Jo-
gos Atléticos já aprovou nume-
rasos recordes mundiais conse-
guidos com varas de fibra do
vidro, os técnicos de laborató-
rio continuam trabalhando
com suas provetas a íim de
conseguir aqueles "modelos
aperfeiçoados".

Os saltadores. naturalmente,
são apenas um grupo que hoje
em dia se equilibra no vidro.
Esquiadores, pilotos de lanchas
de corrida, marinheiros, ar-
queiros, golfistas, automobilts-
tas corredores, surfistas e oli-
tros marcam recordes com
equipamento de material des-
conhecido há alguns anos.

O francês Jean Claude Kil-

ly, atualmente o maior esquia-
dor do mundo, usa esquis de
uma combinação de vidro e
macieira. Outros preferem des-
lisar em esquis de fibra do vi-
dro pura.

Hardy Ward, texano de 17
anes, que venceu o Campeona-
to Norte-Americano de Arco e
Fiecha. usa um arco de fibra
de vidro.

Muitos golíistas, inclusive
Gary Plsyer, usam tacos com
centro de fibra de vidro.

Entidades de jogos atléticos
aceitaram pistas sintéticas pa-
ra saltadores e mais tarde
aprovaram-nas para corredo-
res. Saltadores em altura, com
vara, pousam sóbre colchões dc
fibra sintética.

Nossos puristas dc pistas ln-
sistem que vai chegar o dia em
que um juiz de salto em altura,
com vara, apontará para o céu
e dirá: "Êle foi naquela di-
reção."

Praga — Mesmo voltando
a.demonstrar as falhas dos
jogos eliminatórios — fina-
lizações defeituosas c pas-
ses imperfeitos — a seleção
brasileira de basquetebol
feminino derrotou a dos Es-
tados Unidos por 50 a 44,
ontem à tarde no Praga
Sport Hall, fazendo a sua
primeira partida no Torneio
de Consolação do 5.° Cam-
peonato Mundial. As brasi-
leiras voltarão à quadra ho-
je para enfrentar a Itália,
que perdeu ontem da Btjl-
gárla por 63 a 31 e desceu
para o 2.° lugar, junto com
o Brasil e Estados Unidos.

A vitória de ontem sobre
as norte-americanas abriu
novas perspectivas para o
Brasil no próximo Campeo-
nato Pan-Amcricano, no
Canadá, pois os Estados
Unidos são, realmente, os
únicos a também pretende-
rem aquele titulo, embora
necessitem renovar sua
equipe, que provocou pro-
funda decepção pela ma-
neira excessivamente lenta
como joga, errando passes

. seguidos e os arremessos.
Suas jogadoras chegam a
cometer faltas por anda-
rem na quadra e permane-
cerem, sempre, 3 segundos
no garrafão.
BRASIL RUIM

Sob as ordens dos juizes
Novotny. da Tcheco-Eslová-
quia, e Kostin, da União So-
viética, jogaram e marca-
ram: Brasil — Nilza (19),
Marlene (15), Heleninha
(13), Maria Helena (8), Na-
dir (1), Norminha, Angeli-
na, Neusa, Laís, Delci e Ri-
tinha. Estados Unidos —
Horky (14),Matlock (8), As-
pedon (8), Sipes (8), Miller
(4), Indahl 2, Woodall, Fin-
ley, Rowland e Ham.

Após os jogos pelo Tor-
neio de Consolação, dispu-
tados ontem, a colocação
dos países passou a ser a
seguinte: 1.°. Bulgária, 4
pontos ganhos; 2.°, empata-
dos, Brasil, Itália e Estados
Unidos, 3 e 5.°, Austrália, 1
ponto.

As norte-americanas —
que antes da partida diver-
tiram o pequeno público
presente com um show que
lembrou os Globcttroters —
iniciaram dominando as
ações e, aos cinco minutos,
já venciam por 8 a 6, embo-
ra as brasileiras já houves-
sem perdido oito arremes-
sos e Norminha cometido
três faltas. Aos sete minu-
tos, o Brasil liderou pela
primeira vez o placar, com
12 a 10, marcando sob pres-

VITÓRIA ARGENTINA
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Vííor Garcia
Especial puni o JU

são e dificultando, conse-
quentemente, a armação da.s
jogadas dos Estados Unidos.

Fazendo u m a marcação
falha e sem saberem voltar
para conter o.s rápidos
contra-ataques cl a s brasi-
leiras, aos quinze minutes
as norte-americanas já ti-
nham desvantagem em 19
a 10. Nesta fase, Ari Vidal
íêz as primeiras substitui-
ções na equipe, tirando
Norminha, pendurada, e co-
locando Angelina, e ainda ,
trocando Marlene por Neu-
sona. No final do tempo ini-
ciai, Maria Helena erro u
passes seguidos, sendo subs-
tituida acertadamente por
Delci, após permitir que os
Estados Unidos diminuíssem
o marcador, encerrado nes-
ta fase com 27 a 22 para o
Brasil. Para se ter u m a
idéia do fraco aproveita-
monto da seleção brasileira,
basta dizer que dos 29 ar-
remessos á cesta, apenas 13
foram convertidos. Nos ian-
ces-livres foi pior ainda:
em oito chances, só uma
bola entrou.
EUA PIOR

Iniciado o segundo tem-
po, as norte-americanas
apertaram a mar cação e
deram a impressão que po-
deriam mudar a feição do
jogo. A seleção brasileira
entrou com Laís e Ritinha
armando muito mal, dpi-
xando que os Estados Uni-
dos passassem à írente com
32 a 31, aos cinco minutos,
embora suas jogadoras er-
rassem muito também. Aos
cinco minutos, o jogo, que
era pobre de técnica, pas-
sou a ser equilibrado mas
já aos oito, com a volta dc
Heleninha e Nadir, nos lu-
gares de Laís e Ritinha, o
Brasil firmou-se, passou ã
frente com 35 a 34 para não
perder mai.s a vantagem até
o final do jogo.

As norte-americanas, por
seu lado, desperdiçavam os
ataques por andarem na
quadra ou ainda por perma-•necerem, com freqüência,
três segundos no garrafão.
Com a bandeira amarela na
mesa. o Brasil já tinha a
partida ganha, com uma
diferença de 10 pontes: 46
a 36. Os cinco minutos íi-
nais foram todos dns brasi-
leiras, que procuraram re-
ter a bola e deixar passar o
tempo. Nesta íase, o Brasil
converteu 11 arremessos de.
campo em 24 e aproveitou
sete lances-livres em 10. Na
partida de hoje, contra a
Itália. Marlene completara
100 jogos" pela seleção brasi-
leira.
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em lados opostos no empate
entre Standard e Barcelona

Barcelona (UPI, especial para o JORNAL DO BRASIL)
_ Germano e Silva, adversários no amistoso em que o
Standard de Liege empatou com o Barcelona por lai,
foram também ás principais figuras de um espetáculo que
levou 65 mil pessoas ao estádio do yiçe-cámpeao espanhol:
Germano é ainda o ponto alto do ataque do Standard, en-
quanto Silva cumpriu a sua melhor atuação desde que sc
transferiu para o Barcelona,

Fora o bom nível técnico e as sucessivas emoções da
partida, o fato de dois jogadores reservas terem marcado
os gols, substituindo o.s titulares no segundo tempo, nn-
pressionou muito os dirigentes da FIFA presentes ao cs-
tádio. Acredita-se que êsse detalhe venha a contribuir para
que a International Board reformule os atuais termos da
regra 3 e venha a permitir substituições em futuras parti-
das oficiais.

Os sois foram mareados no
sisundo tempo, aos 18 minu-
tos por yámdembèrg, recebeu-
do um passe de Cajon, e aos
35 por Viciai, de cabeça, emen-
dando uma falta bem cobrada
por Pei eda.

O goleiro Cejtts, do Racing, defende frente a Devani, do Jndependien te, de. Medellin, nu partida em que o lime argentino venceu por 5 a 2

Peruanos
continuam
com Nogueira

Lima (UPI-JB) — O téc-
nico brasileiro José Gomes
Nogueira, que dirigiu a se-
leção peruana de amadores,
renovou por mais um ano o
seu contrato com a Federa-
ção Peruana de Futebol, íi-
cando a seu encargo a pre-
paração de uma seleção que
disputará os Jogos Pan-
Americanos do Canadá.

Antes de renovarem o seu
contrato, os dirigentes pe-
manos haviam iniciado con-
versaçõe.s para contratar
Mário Travaglini, do Pai-
melras.

Brasileiros
são suspensos
na

Milão (UPI-JB) — A Liga
Italiana de Futebol suspen-
deu, ontem, os jogadores
Pciró, Nenê, Altafini e
Bruells, em virtude do mau
comportamento que tiveram
na rodada passada.

Pciró foi suspenso por
dois dias, por ter agre-
dido um jogador fora de
campo, enquanto que os
brasileiros Nene c Altafini e
o alemão Bruells receberam
apenas, a suspensão dc um
jogo.

Juiz italiano
suspenso por
anular gols

Veneza (UPI-JB) — A Co-
missão de Árbitros da Federa-
cão Iialiann de Futebol suspen-
deu, ontem, por um período in-
determinado o juiz Antônio
Spardella, que domingo pas-
sado anulou dois gols do Vene-
za no jogo com o Imernazio-
riale, lidei* do campeonato.

O Presidenle da Comissão.
Píer Giorgio Bertoto, anunciou
a suipensio depois de lembrar
que tinha assistido ao jogo,
vencido pelo Inter por 3 a 2.

Medicina do
esporte terá
congresso

Belo Horizonte (Sucursal) —
Com grande interesse para a
Medicina esportiva, em geral,
mas, especialmente para o fu-
tebol, será realizado em Belo
Horizonte, no período de 23 a
28 de julho, o XVI Congresso
da Sociedade Brasileira de Or-
topedia e Traumatologia, con-
tando com a presença do con-
ferencistas brasileiros e estran-
geiros. Especialistas de todo o
Brasil c vários do exterior ja
confirmaram suas inscrições no
Confrres.-o aos encarregados dc
sua programação e organização.

GERMANO E SILVA

As duas equipes iniciaram o
amistoso assim formadas:

Barcelona — Reina, Foncho,
O li ve 11 a. Gallcgo e Eladio;
Muller e Percda: Rife, Silva,
Mendonça e Seminário.

Standard — Bobart, Wac-
kerle, Spronck, Dewalque e
Beurlet; Pilot e Noumouic;
Emmcrling, Claessen. Gabic e
Germano.

No segundo tempo. Mendon-
ra (jogador português que ía-
iia a sua estréia) e Seminário
íoram substituídos por Fusté e
Vidal, enquanto Pilot, Eramer-
lins e Noumouic davam seus
lugares a Vansckoombeck, Ca-
jon e Vandemberg. Todas essas
alterações contribuíram para
que a partida melhorasse mui-
to, embora o primeiro tempo
tenha sido bom e bastante
disputado.

Tecnicamente, o Barcelona
mostrou-se mais solto em cam-
po, jogando à base da veloci-
dade e em ataques pelos ilan-
cos. Já o Standard, muito de-
lenslvo, armava-se com cau-
tela e explorava cs contra-
golpes. Silva — o mais bri-
lhante do ataque espanhol —
procurou sempre trocar passes
com Rife e Seminário ou Vi-
dal, tentando vários chutes a
gol e dando muito trabalho aos
zagueiros belgas. Acs 10 minu-
tos, marcou um gol. anulado
pelo juiz por impedimento de
Mendonça, que teve uma es-
Lrcia infeliz.

Quanto a Germano, melhor
auxiliado pelos companheiros
de ataque, teria produzido
mais. Mesmo assim, obrigou
Reina a uma defesa difivil. no
primeiro tempo, c mandou
uma bola ria trave, no segun-
do. Até o final, foi o que ma:s
de perte ameaçou á defesa es-
panhola.

BRASIL DISTANTE

Silva, apesar de dizer que
ainda sc-nle vontade de voltar
a jogar no Brasil; talvez mes- •
mo pelo Flamengo, confessa-
ss mais ambientado no Bar-
colona, tendo jogado contra o
Standard a sua melhor parti-
dá desde que aqui chegou. Dc-
pois do amistoso, esteve cem
Germano c o.s dois conversa-
ram sobre o futuro", ambos in-
teressados em voltar para o |
Brasil.

O futebol não é apenas
minha profissão, mas também
aquilo que mais gosto de ía-
zer — disso Germr.no em en-

. trevista á imprensa'. '
Dentro de dois meses, segun-

do explicou, termina seu con-
trato com o Standard; já ten-
do planos traçadas.

Pretendo voltar no Bra-
sii e lá viver com minha èspô-
sa, isto é. minha futura espò-
s.i. Vamos nos casar justa-
mente daqui a dois meses, res-
tando acertar alguns detalhes,
inclusive com a família de
Giòvánna. No Brasil, verei
então em que clube jogarei.

Germano elogiou muito Sil- ,
va, achando que o seu estilo
de jogo é ideal para o íute-
boi europeu, sobretudo o dá
Espanha. Mendonça, que es-
treou no Barcelona, contrata-
do ao Atlético dc Madri, tam-
bem íoi elogiado poi* Germe-?
no, embora tivesse atuado mal.

Talvez náo esteja ambi-
entudò — disse. Ccnheco-o há
multo tempo c o considero uni
dos mais perfeitos dribladores
dr. Europa.
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Paulo César tomando pulso
não treinou
mas jogará

O Botafogo fèz um rápido
coletivo, ontem à tarde, do
qual só não participaram
Paulo César, com inflama-
ção na garganta, e Afonsl-
nho, ainda sentindo dore3
no pé, embora o médico Li-
dio Toledo já tenha garan-
tido que eles estarão libera-
cios para o treino de con-
junto de-amanhã, e não sâo
problemas para o jogo con-
tra o Palmeiras.

Manga participou apenas
do bate-bola, mas esta mes-
mo fora de cogitações para
Jogar. No entanto, o seu
passe não continua a ven-
da, porque o Diretor de Pu-
tebol, Sr. Xisto Tonlato,
anunciou a decisão de ne-
pociá-lo num momento de
irritação, mas logo depois
voltou atrás.

Segundo o médico Lídio
Toledo, Paulo César esta
com amigdalite e por Isso
voltou a sentir a garganta
depois do treino de terça-
feira, mas continuará fa-
üendo tratamento local até
o final do Torneio Roberto
Gomes Pedrosa, quando en-
tão deverá ser submetido à
operação.

Nas outras posições tam-
bém não há problema, de-
vendo a defesa ser a mes-
ma dos jogos anteriores. No
meio-campo, com a entrada
rie Aíonslnho, este deverá
fazer dupla com Gérson, fl-
cando Paulo César para o
trabalho de ir ao ataque e
voltar para auxiliar na ar-
mação, como aconteceu no
treino de terça-feira, pas-
sada.

O ponta-direita Jairzinho
Já voltou a fazer exercidos
no Botafogo, mas ainda não
íoi liberado para os coleti-
vos. O jogador, aliás, afir-
ma que quando fôr dado
como apto, ainda vai ficar
sem entrar nos coletivos
durante uns 15 ou 20 dias

'por conta própria, pois não
quer sofrer nova fratura.
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Itamar já treina hoje como
titular e jogará contra o
Vasco se Ditão não melhorar

Itamar vai substituir mesmo Ditão — e no treino de •

conjunto de hoje à tarde já entrará na equipo principal —

porque o zagueiro, que vinha atuando como titular, so-
freu um distúrbio gástrico e uma intoxicação alimentar, e
até ontem não tinha apresentado melhora, o que fêz Ren-
gçineschl considerá-lo praticamente fora de jogo.

Em virtude de alguns jogadores como Rodrigues, Almir,
Ditão e Murilo estarem sob os cuidados do Departamento
Médico e de Américo não ter comparecido à Gávea por
pensar que o individual fosse à tarde, o técnico se viu sem
número suficiente para realizar o coletivo, transferindo-o
para a tarde de hoje.

Ó Dr. Paulo de São Tiago
explicou que o atacante Zézi-
nho vai esperar' mais uma se-
mana pára tirar a chapa radio-
gráfica do pé direito, porque
tem certeza' que, se ela fôr
feita agora, não vai acusar a
formação do calo ósseo. Assim,
Zèzinho esperará mais uns dias
pára poder saber se voltará lo-
go aos treinos.

Carlos Alberto, que reiniciou
seu treinamento na Gávea,
apresentou-se com a perna es-
querda bastante atrofiada, ra- -
zão pela qual está recebendo
um treinamento especial do
preparador físico Eitel Seixas.'
O ponta-diroita recebeu do Pia-
mengo uma proposta de NCrS
6 000,00 (seis milhões de cru-
zelros antigos de luvas) e NCr$
500,00 (quinhentos mil cruzei-
ros antigos mensais) para re-
novar seu contrato e está es-
tudando a oferta. No caso de
Carlos Alberto voltar a ser ti-
tular, será equiparado pelo
clube aos maiores salários.

-Na grande área

Após o individual de ontem, o Dr. Marcozzi jis o controle das pulsações de Oldair, ainda no campo

DIA DECISIVO

Renganeschi analisou ontem
a situação de Ditão afirmando
que o dia de hoje será decisi-
vo para a sua escalação contra
o Vasco, sábado, porque, se o
zagueiro não puder participar
do coletivo, será colocado au-
tomàticamente de fora, en-
trando Itamar no sou lugar.
Embora o técnico não quisesse
fazer alusão à íorma de Ditão,
as atuações contra o Botafogo
e contra o Palmeiras contri-
buíram também para a sua
saida do time principal.

Almir chegou à Gávea, on-
tem de manhã, se queixando
de dores musculares e íoi in-
cluido entre os que tinham
ordem do Departamento Mé-
dico para treinarem levemente,
e que eram Rodrigues, Ditão e
Murilo. O . Dr. Paulo de São
Tiago disse que Almir, Muri-
lo e Rodrigues estarão em con-
dições de participar do con-
junto de hoje, não constituiu-
do problemas para sábado.
ADEMAR TREINA MAIS

O individual de ontem foi de
40 minutos, seguido de uma"pelada" de dois toques, que
durou 20 minutos, e que teve
como a maior atração a pre-
sença de Ademar, que fêz to-
dos os exercícios com entusios-
mo e, no dois-toques, deu um
grande "baile" no t_cnico Ren-
ganeschi, encarregado pelos
próprios jogadores para mar-
cá-lo.

Depois do treino de conjun-
to de hoje, os jogadores sol-
telros irão para a concentra-
ção em São Conrado, enquan-
to a apresentação dos casados
só ocorrerá amanhã de manhã.
O técnico pretende encerrar os
preparativos para a partida
contra o Vasco com o coletivo,
deixando o dia de amanhã li-
vie, apenas para massagens e
tratamentos.

EXCURSÃO AGRADOU

O supervisor Flávio Costa
conversou ontem com os Srs.
Gunnar Goransson e Flávio
Soares de Moura relatando o
que foi a excursão do quadro
reserva aos Estados Unidos, ao
México e Peru. O Sr. Flávio
Soares de Moura disse que os
resultados foram muito bons,
na parte financeira, disciplinar
e técnica, pois os jogadores, to-
dos jovens, adquiriram expe-
rlência.

O funcionário Aristóbulo de
Mesquita chegou ontem de Sal-
vador com o ponta-esquerda
Neves, do Fluminense, de Fei-
ra de Santana, que fará um
teste na Gávea durante um
mês. Neves treinará no coleti-
vo de hoje estando seu passe
fixado em NCrS 40 000,00 (qua-
renta milhões de cruzeiros an-
tigos).

Luta jjelas 4 vagas vai
prosseguir com 7 jogos

A disputa pelas quatro vagas no turno final
do Torneio Roberto Gomes Pedrosa prosseguirá no
íim de semana, com sete partidas, todas elas
pondo em jogo as esperanças de pelo menos um
pretendente. O programa — partidas e locais —
de sábado e domingo é o seguinte:

Sábado — Flamengo x Vasco, no Maracanã;
e Coríntians x São Paulo, no Pacaembu.

Domingo — Botafogo x Palmeiras, no Mara-
cana; Santos x Bangu, no Pacaembu; Atlético x

'I Portuguesa, em Belo Horizonte; Grêmio x Flumi-
nense, em Porto Alegre; e Ferroviário x Cruzeiro,
em Curitiba.

As colocações, após os resultados de ontem,
são estas:

Paulo Bim vem hoje para o>
Vasco com sua contratação
acertada por NCrS 120 mil

O atacante Paulo Bim está sendo esperado hoje e ama-
nhã pelo Vasco para fazer os exames médicos, já que sua
contratação está praticamente acertada, depois da con-
versa telefônica que o Sr. Armando Marcial teve ontem
com um dirigente do Comercial de Ribeirão Preto, por
NCr$ 120 000,00 (cento e vinte milhões de cruzeiros antigos).

Fontana, sentindo fortes dores no tornozelo esquerdo,

Parada treinou muito bem
e Bangu faz teste amanhã
com Fidélis e P. Borges

Parada mostrou boa condição técnica no seu primeiro
treino de conjunto, ontem, no Bangu, criou várias condi-
ções de gol e deu ao ataque a agressividade que faltou
nos últimos jogos, tanto quando jogou na frente, no lugar
de Ladeira, como quando passou para o meio-campo, no
lugar de Jaime.

Paulo Borges e Fidélis foram bastante_ erigidos num
provenientes de uma pancada que sofreu no jogo contra o individual à parte, dirigido pelo auxiliar técnico Francis
Ferroviário, não participou do individual de ontem, e está ¦- - - •• " —!— '-'¦ -—<-""••'" '"«>
preocupando o Departamento Médico para a partida do
próximo sábado contra o Flamengo.

GRUPO PG PP
Coríntians 14 — 4
Bangu 11 — 7
Cruzeiro 11 — 9
Botafogo 7 — 9
Internacional 14 — 10
Fluminense 8 — 10
São Paulo 6 — 10

GRUPO PG PP
Palmeiras 15 — 7
Gr. mio 9 — 9
Atlético 9 — 9
Vasco 7 — 9
Portuguesa 7 — 9
Santos 10 — 10
Flamengo 9 — 11
Ferroviário 1 —15

Marcial volta ao gol do
Coríntians substituindo
Barbosinlia com distensão

São Paulo (Sucursal) — Marcial será o goleiro do Co-
^ 
rintians para o jogo contra o São Paulo, sábado à noite,' no Pacaembu, já que Barbosinha está com distensão mus-
cular na coxa direita, e as possibilidades de recuperação
são pequenas.

Z.zé Moreira dirigiu um individual ontem aos jogado-
res e disse que está gostando da produção do time, mas

,vè muitas dificuldades para o Coríntians nos próximos
jogos:

— Jogamos sábado contra o São Paulo; quarta-feira
contra o Atlético em Belo Horizonte; em seguida viajamos
para enfrentar o Botafogo, no Rio. Ê muita coisa, tenho
medo de cansar os jogadores — disse o técnico.
•BARBOSINHA FORA o técnico do Coríntians está

resolvido a mudar-se para São
Paulo e procurar uma casa
para comprar. Disse não pre-tender vender sua residência
no Rio, "apenas vou aumentar
meu patrimônio e ficar mais
perto do Parque São Jorge".

Quanto á ida de seu irmão
Aimoré para o Barcelona, da
Espanha, afirmou não saber
de nada, "tudo depende do
Aimoré, mas creio que êle vai
ficar. O.s negócios dele aqui
são muitos".

MESMO TIME

Adilson também ficou de fo-
ra do treino de ontem, pois
queixou-se de fisgadas no
músculo da virilha direita. No
entanto, o Dr. José Marcozzi
garantiu que Adilson não é
problema. Os outros contundi-
dos, Maranhão e Morais, no
joelho esquerdo, e Ananlas, no
tornozelo esquerdo, já íoram li-
berados pelo Departamento Mé-
dico.

O individual durou 50 mi-
nutos e íoi leve porque Zizi-
nho quer puxar pela equipe no
treino de conjunto que realiza-
rá hoje de manhã. Após o co-
letivo, os jogadores se conoen-
tràín na casa da Avenida Viei-
ra Souto.

Zizinho informou que não
mudará a equipe para a parti-
da contra o Flamengo, a não
ser que Fontana não tenha
condições para jogar. Nesse ca-
so, Sérgio entraria na zaga
central e Ananias voltaria à
posição de quarto zagueiro.

JOGO Ê À TARDE

O Sr. Armando Marcial, já
acertou os detalhes para a con-
tratação de Tiulo Bim, ao con-
versar ontem pelo telefone com
um dirigente do Comercial, que
íicou de chegar hoje cedo ao
Rio em companhia do jogador.

Paulo Bim não foi encontrado
porque está passando suas fé-
rias do Banco onde trabalha na
Cidade de São Paulo.

O passe de Paulo Bim custa-
rá NCrS 120 000,00 (cento e
vinte milhões de cruzeiros an-
ti.os) c será pago em presta-
ções, na forma que o Vasco
vai acertar hoje com o Co-
mercial.

O Vasco não aceitou a pro-
posta do Flamengo para Jogar
sábado ã noite no Maracanã.
Explicou o Sr. Armando Mar-
ciai que a recusa se deveu a
questões técnicas e também
porque acha que á tarde a
renda será muito maior.

O técnico Zizinho desmentiu
que tivesse sido chamado a
atenção pelo Sr. Armando
Marcial. Ele e o dirigente ex-
plicaram que nem sequer con-
versaram anteontem sobre íu-
tebol.

— Jamais tomaria tuna ati-
tude destas contra o treinador.
Não iria adverti-lo por querer
contratar Gérson e por ter dis-
cordado da minha opinião sô-
bre a compra do passe de Lála.
Zizinho, além do mais, é meu
amigo particular, tem traba-
lhado com afinco e não mere-
ce críticas, pelo menos até
agora — frisou o Sr. Armon-
<Jo Marcial.

co Brasileiro, e o Dr. Arnaldo Santiago já pretende llbe-
rá-los para o apronto de amanhã pela manhã, quando Fi-
delis, principalmente, será testado para ver se ele tem
condições de jogar domingo, contra o Santos.

sido multas por pane das ti-
tulares.

Parada e Jaime foram os des-
taques do treino, principalmen-
te o primeiro, quando treinou
na frente no lugar de Ladeira.
Parada criou bcas situações de
gol, deslocou-se com acerto, e
mesmo quando passou para o
meio-campo ainda conseguiu
boas jogadas de penetração,
que só não terminaram em gol
devido à má finalização do
ataque.

Jaime íoi outro que treinou
bem, já conseguindo fazer co-
mo antes a sua movimentação
característica entre a defesa e
o ataque, e mostrando, inclu-
sive, bom entendimento com
Parada, tendo recebido deste
diversos bons lançamentos.

O treino de ontem começou
com ati aso de hora e meia,
porque os jogadores campeões
tiveram que vestir o uniforme
e posar para fotografias com o
Presidente Eusébio de Andrade,
o Diretor Francisco Di Giorgio
e o massagista Pastinha, além
do técnico Martim Francisco.

Hoje pela manhã haverá in-
dlvldual e amanhã o apronto,
estando marcada para sábado a,
viagem para Sno Paulo, onde
o técnico programará um ligel-
ro individual para a tarde do
mesmo dia.

A VOLTA

Paulo Borges e Fidélis farão
o individual de hoje junto
com os demais jogadores, para
que o médico saiba se real-
mente os dois Já estão em
boas condições. Entretanto,
Paulo Borges já foi dado como
certo pelo técnico Martim
Francisco, existindo dúvida
apenas quanto a Fidélis.

Jaime participou de todo o
conjunto com muita desenvol-
tura e sem nada sentir, en-
quanto Mário Tito só foi ao
clube para fazer tratamento,
já que está mesmo fora de co-
gitações para o jogo contra o
Santos e, talvez, das partidas
que faltam ao Bangu.

Martim Francisco ainda não
pôde fornecer a escalação
completa da equipe para o jogo
de domingo, sabendo apenas
que não terá problema com o
meio-campo e o ataque, onde
Parada e Paulo Borges já es-
tão com escalnções garantidas.

BOM TREINO

No conjunto de ontem pela
manhã, a equipe mostrou bom
entendimento, mas o treino
terminou OaO, embora as
oportunidades de gol tenham

Embora o técnico do Corin-
tians acredite numa recupera-
ção do goleiro e espere a pa-lavra do Departamento Medi-'co, Barbosinha acha que não
entrará no time contra o São
Paulo:

Estou sem sorte: depois
de tanto tempo esperando a
oportunidade de entrar no
quadro me acontece esta di_-
tensão. Não sei se dará para
jogar. Estou fazendo trata-
mento e até sábado, quemsabe.

Zezé Moreira obrigou o go-leiro Marcial a um individual
, ba.tante puxado, com tiros á
meta e exercícios físicos, a
cargo do Professor Teixeira.
Marcial vê agora sua oportu-
nidade de retornar à equipe
principal e está contente:

Se o Barbosinha não pu-•íler jogar, eu vou fechar o gol,
podem crer.

O goleiro, substituto dc Mar-
ciai, será Alexandre, dentro da
regra três.

Hoje o Coríntians fará seu
ünico coletivo para o Jogo
contra o São Paulo, sábado, à
noite, no Pacaembu. Segunda-
íeira à tarde a delegação em-
barcará para Belo Horizonte,
onde na quarta enfrentará o
Atlético. Para o jogo com o
Botafogo, dia 29 próximo, o
Coríntians sairá de Belo Ho-
rizonte quinta-feira para o
Rio, onde treinará sexta-feira,
no campo do Fluminense.

Santos recusa proposta do
Atlético que dá Bougleux e
NCrS 300 mil por Toninho

Belo Horizonte (Sucursal) — O Santos recusou ontem,
a oferta de NCr$ 300 mil (trezentos milhões de cruzeiros
antigos) feita pelo Atlético pelo atacante Toninho, pro-
pondo-se o clube mineiro a ceder, ainda, o jogador Bou-
gleux, médio de apoio que está emprestado ao Santos e' 
tem o preço do seu passe fixado em NCr$ 200 mil (duzen-
tos milhões de cruzeiros antigos) .

Em troca, os dirigentes santistas propuseram vender
Dorval e Abel, pela mesma quantia oferecida por Toninho,
assunto que o Atlético ficou de estudar. Enquanto isso,
um emissário do clube mineiro seguia ontem para Ribei-
rão Preto, levando NCr$ 120 mil (cento e vinte milhões de
cruzeiros antigos) para contratar Amauri, do Comercial.
CASA E OPERA

O goleiro Hélio íoi o único
ausente do coletivo que o Atlé-
tico fêz ontem à tarde, em
seu campo: viajou para Nite-
rói, c-nde se casa hoje à tarde,
mas voltará sábado para Belo
Horizonte, pois está com ope-
ração das meniscas marcada
para segunda-feira. O médico
Carlos Grossi disse que o go-
leiro não jc-gará mais no Tor-
neio Roberto Gomes Pedrosa,
pois terá de ficar inativo por
40 dias.

Por causa da operação de
Hélio, o Atlético quer comprar
o goleiro Gilberto, reserva de
Fábio, no São Paulo. O Sr.
Êlcio Guimarães, Conselheiro
do clube, íoi para Ribeirão
Preto conversar com Amauri e
passa em Sâo Paulo na volta,
para tentar comprar o goleiro
que no ano passado esteve em-
prestado ao América mineiro,
onde cumpriu excelentes atua-
ções.

Flu perde do Internacional
por 3 a 0 e já nâo tem
chance de passar às finais

Porto Alegre (Sucursal) — O Fluminense perdeu suas
últimas esperanças de classificação para as finais do Ro-
berto Gomes Pedrosa ao ser derrotado ontem à noite em
Porto Alegre por 3 a 0, pelo Internacional, com gols de
Bráulio aos 38 minutos do primeiro tempo e Dorinho e
Didi, aos 2 e 12 do segundo.

Com a derrota, o Fluminense passou a dividir a última
colocação do Grupo A, com o Internacional e o São Paulo,
com 10 pontos perdidos, mas tem ainda que disputar cinco
partidas e o São Paulo seis, enquanto que o Internacional
tem apenas dois jogos, e ambos em Porto Alegre.
VITÓRIA FÁCIL

O Internacional Jogou com
Gainete, Laurício, Seata, Luís
Carlos e Sadi; Lambari e Êlton
(Bido); Marino (Carlitos),
Bráulio, Didi e Dorinho. O Flu-
min.nse contou com Jorge Vi-
tório, Oliveira, Caxias, Altair
(Silveira) e Severo; Jardel, De-
nílson e Roberto Pinto (Gilson
Nunes); Mário, Cláudio e Sa-
marone. O juiz foi o Sr. Ar-
..aldo César Coelho e a parti-
da rendeu NCrS 33 740,00 (trin-
ta e três milhões e setecentos

e quarenta mil cruzeiros an-
tigos).

Depois do primeiro gol do In-
ternacional o Fluminense ain-
da procurou reagir, mas com
a mesma e infrutífíra tática
de sjnipre, com a _ef:.a en-
tre^anio bolas a Oliveira para
centrar sobre a área. O Intsr-
nacional liquidou com a parti-
da logo no começo do segundo
tempo e depois limitou-se a
fazer correr a bola com sua
defesa bem plantada c neutra-
liznr facilmente os centros de
Oliveira.

Armando Nogueira

Essa gente do futebol é tão desconcer-
tante que não admira tenha a CBD esquecido
que, no mês ãe junho, o Brasil terá de jogar
a Taça Rio Branco contra o Uruguai, em
Montevidéu. E é êsse o aviso que gostaria de
levar ao supervisor Heleno Nunes: a dois me-
ses da taça, não temos, ainda, sequer, téc-
nico escolhido — nem técnico, nem médico,
nem time.

O CERCO DA "BOLINHA"

Uma decisão elogiável do Presidente da
Federação Otávio Pinto Guimarães: tão logo
assuma a vice-presidência médica da FCF, o
Dr. Hilton Gosling começará a organizar, em
termos rigorosamente científicos, o controle
do ãoping no futebol carioca. A informação
nos foi dada pelo próprio Hilton Gosling, ém
programa de tevê apresentado no Canal 6
pelo comentarista Rubens Amaral e do qual
participaram o supradito Dr. Gosling, os mé-
dicos Leite de Castro e Pinkwas Fiszman, o
ex-jogador e hoje treinador Ademir Meneses,
o locutor Valdo Moreira e o Deputado federal
Raul Brunini, a quem o esporte fica a dever
a colocação do problema do ãoping entre os
debates da Câmara Federal, em Brasília. No
momento, o Deputado Brunini aguarda res-
posta do CND a requerimento em que pedeinformações sobre providências do Conselho
a respeito do uso de estimulantes no futebol
brasileiro.

Do programa de Rubens Amaral partici-
pou também o locutor que vos fala, referindo
opiniões já defendidas não só na mesa-redon-
da da TV Globo como aqui, nas colunas
do JB.

BOLAS DE PRIMEIRA — O Presidente do
Bangu liquidou a história da generosidade
botafoguense, emprestando o atacante Para-
da para reforçar o campeão ãa Cidade na
luta ãe classificação no Gomes Pedrosa:"Nada disso, declarou o Sr. Eusébio de An-
ãraãe, o Bangu é que está fazenáo ao Bota-
fogo o granãe favor de recuperar física, téc-
nica _ psicologicamente o jogador Parada".
Perfeita a cacetada ão Bangu. /// Terminou
em tempo recorãe o prazo para a compra do
passe de Manga: o clube anunciou de noite
e, 24 horas depois, fechou a bolsa. Parece
leilão de uísque na Alfândega. /// A torcida
ão América está se organizando para dar um
show âe presença já na Taça Guanabara.
Além ãe faixa anunciando "a Volta âo Diabo",
empunharão os torceáores uma banãeira de
15 metros por quatro e outras cem de tama-
nho normal. A torcida ão América, que este
ano terá charanga, está ensaiando desâe já
nos jogos de juvenis. /// Meu bom amigo
Almeida Braga, que é o maior tricolor ão he-
misferio, foi operaão, ontem, pelo Dr. Paulo
Albuquerque: cálculos nos rins. Almeida Bra-
ga está na Casa de Saúde Santa Lúcia, já em
condições ãe âevorar tuão ãe esporte nas fô-
lhas nacionais e estrangeiras que recebe ãià-
riamente. /// Zèzinho, âo Flamengo, ãizia,
ontem, ao meu amigo Soneca, do turfe: "Es-
tou seis quilos mais gordo, mas felizmente,
quase bom ãa fratura no pé". Zèzinho, que
tem visto toáos os jogos ão Flamengo, disse,
ainda, que jogar com Almir é tim descanso:
Almir dá a jogada a qualquer um. Quanto ao
seu retorno no time, Zèzinho está querenáo
entrar em qualquer lugar, inclusive na ponta
áireita. /// O cronista João Máximo, que é
quem mais ganha em concurso ãe palpites âe
futebol no Rio (já ganhou uma viagem à Eu-
ropa), garante que os finalistas ão Campeo-
nato Gomes Peãrosa serão: Coríntians, no 1.°
lugar ão grupo A, Inter ou Cruzeiro, na se-
gunda vaga e, no grupo B, Palmeiras e Santos
ou Grêmio. Em tempo: João Máximo é Flumi-
nense. /// O técnico Ari Viãal, da seleção fe-
minina de basquete, está desolado com o pa-
pel das maças nas quadras de Praga: diz que
nunca viu um time errar tanto, tremer tanto
e rezar tanto. O Brasil, que estava numa cha-
ve de fácil classificação, foi eliminado e, ago-
ra, está jogando por uma vaga de consolação
entre o sétimo e o 11.° lugar. Até aqui, a
seleção feminina ãe basquete âo Brasil ficou
seinpre entre os cinco primeiros lugares. ///
Dois observaâores âa FIFA foram ver ante-
ontem um jogo amistoso entre o Barcelona
e o Standard de Liège (o time do conde Ger-
mano) e ficaram impressionaáos eom um
dado ãa partiãa: os ãois jogaãores que mar-
caram os gols ão empate tinham entraão no
segunâo tempo. Os cartolas vão âefenâer na
FIFA a necessiãaãe ãe passar a admitir stibs-
tituições em jogos oficiais. Na Copa ão Munão
ãe 66, quatorze âos 16 técnicos manifestaram-
se a favor de substituição.

São Paulo ganha de 4 a 0
do Ferroviário conseguindo
sua Ia, vitória no Torneio

São Paulo (Sucursal) — Com três gols de Adilson e
um de Válter, o São Paulo conseguiu ontem à noite, no
Pacaembu, a sua primeira vitória no Torneio Roberto Go-
mes Pedrosa, ao golear o Ferroviário por 4 a 0, numa par-
tida assistida por um público reduzido, que proporcionou a
renda de NCr$ 9 468,00 (nove milhões, quatrocentos e ses-
senta e oito mil cruzeiros antigos), a menor do torneio.

A equipe do São Paulo, que já vencia o primeiro tem-
po por 2 a 0, jogou com Fábio, Osvaldo Cunha, Belini, Dias
e Edilson; Nenê e Fefeu; Válter, Adilson, Babá e Canhoto,
enquanto o Ferroviário formou com Paulista, Brando, An-
tenor, Caçula e Celso; Martins e Renatinho; Pedro Alves,
Nllzo, Paulo Vecchio e Humberto. O juiz foi o Sr. Valdemar
Nader, da Federação Paranaense de Futebol, com atuação
regular.
JOGO MONÓTONO

Uti::_".n_o um 4-3-3 ri"!.Io,
o Ferroviário ccmeçcu dif. ml-
tando es p:n3trr._.:s co Pão
FraT.o, até que Eabá pauou a
jogar mais recuado, atraindo
com isso a marcação de Mar-
tins, que deixou sua área um
pouco mais livre. Aos 25 mi-
nutos, Válter féz o primeiro gol,
aproveitando um centro de Ca-
nhoto. O segundo do São Pau-

lo, porém, só surgiu aos 39 ml-
h-t-ó-, qur.ndo Adilson chutou
ca tr-t-í-i da área, depois rie
um p_s_e ò3 Dia?. O n-.-jmo
Ã-íi-oh.', aos oito e 22 minutos
ca fase final, enc.r.ou o pia-
car da partida, que daí em
diante foi bastante monótona,
apesar de o F.rrovlário ter feito
..Igumas tentativas de marcar
ao menos um gol.



Cruzeiro vence Santos por 3 a I e melhora posição
Belo Horizonte (Su

cursai) — O Cruzeiro
venceu o Santos por 3 a
1, ontem à noite, no Es-
tádio Minas Gerais, com
gols de Wilson Almeida
(2) e Tostão para os mi-
neiros e de'Ismael para
os santistas,*numa par-
tida em que os dois qua-
dros demonstraram níti-
da preocupação defensi-
va na presença de 51 445
espectadores, que paga-
ram NCrS 110 942.00
(110 milhões e 942 mil
cruzeiros antigos).

A arbitragem íoi do
paulista Romualdo Arpi
Filho, auxiliado pelos
mineiros Itaci Fernandes
Vilela e Juan de la Pa-
sion. O jogo consagrou a
união da torcida minei-
ra que, durante todo o
tempo, incentivou o qua-
dro cruzeirense, cuja vi-
tória tem grande impor-
tância para a sua pró-
pria colocação no tor-
neio e para 

'a 
colocação

do Atlético.

CRUZEIRO MELHOR

O Santos, de camisas
brancas, foi o primeiro
a entrar em campo com
Gilmar, Carlos Alberto,
Mauro, Oberdã e Rildo;
Clodoaldo e Bougleux,
Copeu, Ismael, Pele e
Abel. Um minuto após

SEM ADVERSÁRIO

chega o time do Cruzei-
ro, de camisas azul-ce-
leste, com Raul, Pedro
Paulo, Cláudio, Procópio
e Neco; Piazza e Dirceu
Lopes; Natal, Tostão,
Wilson Almeida e Dal-
mar.

A saída coube ao San-
tos, com Pele adiantan-
do para Ismael. Neco
cortou e estendeu a Tos-
tão que tentou o gol,
perseguido por Mauro, e
a bola foi fora. Os minei-
ros, a r m a m-s e com
maior disposição, pres-sionando constantemen-
te o adversário que ain-
da não conseguira íir-
mar pé no terreno. Os
primeiros cinco minu-
tos mostraram realmen-
te um Cruzeiro irresistí-
vel, com a triangulação
Piazza-D i r c e u Lopes-
Tostão funcionando a
contento.

Aos 5 minutos, Tostão
aprofundou pelo meio a
Wilson Almeida, que i.lü-
diu Mauro e esperou Gil-
mar sair da meta parachutar no canto esquer-
do marcando o primeiro
gol do Cruzeiro.

Daí para f r e n t e, os
quadros trancaram-se
mais na defesa. No San-
tos, Pele passou a atuar
mais recuado, enquanto
Bougleux ia à frente. No
Cruzeiro, o ponteiro-es-

querdo Dalmar difícil-
mente passava da inter-
mediaria, com a preo-cupação de auxiliar prin-cipalmente a sua defcn-
siva e só esporádica-
mente se transformava
em jogador dc ataque.

A primeira grandeoportunidade de gol paraos paulistas surgiu aos
15 minutos, quando Pele
passou por dois adversa-
rios, invadiu a área e
chutou para a meta de
Raul, que defendeu com
dificuldade.

Aos 21 minutos, Wilson
Almeida, recebendo um
lançamento da direita
conseguiu mandar a bo-
la às redes de Gilmar,
mas q árbitro invalidou o
gol porque o bandeirinha
já apontara impedimento
cie Dalmar.

Aos 41 minutos Raul
falhou ao tentar entre-
gar a bola aos compa-
nheiros. Ismael, atento,
interceptou e empatou a
partida, nada mais se re-
gistrando de interessan-
te até o fim do primeirotempo.
VITÓRIA FÁCIL

Os dois times voltaram
com a mesma formação
para à segunda etapa.
No Cruzeiro, os ponteirosNatal e Dalmar preo-cuparam-se em cruzar

para o centro, onde se
encontravam sempre
Wilson Almeida e Tostão.
Essa tática começou a
dar frutos aos 16 minu-
tos, quando o ponta-es-
qucrda Dalmar lançou
ao miolo da área páraWilson Almeida estender
a Tostão, que se limitou
a deslocar Gilmar, mar-
cando o segundo gol pa-ra o Cruzeiro.

Aos 22 minutos, Dirceu
Lopes armou o ataque e
serviu ao comandante
Wilson Almeida que chu-
tou e ampliou o marca-
dor para 3 a 1.

Aos 27 minutos, entra-
ram Dorval, substituindo
Copeu, e Mengálvio no
lugar de Bougleux. A mo-
dificação não imprimiu
maior agressividade ao
quadro paulista.A única alteração no
Cruzeiro processou-se aos
34 minutos com a saida
de Wilson Almeida, con-
tundido num lance com
Clodoaldo, entrando
Evaldo que não teve
oportunidade de fazer
muita coisa.

Daí até o final, o Cru-
zeiro teve maior presen-
ça no ataque, enquanto
o Santos, com Pele jogan-do recuado desde o pri-meiro tempo, não cons-
tituiu real perigo para a
meta defendida por Raul.

SEM AMEAÇA
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Wilson Almeida marcou o primeiro gol do Cruzeiro sem que Mauro ao menos interviesse no lance

Tostão fêz ótimas jogadas e foi o mellior
Enquanto no Cruzeiro

vários jogadores mere-
cem destaque, principal-mente Tostão, Dirceu Lo-
pes e Wilson Piazza, poistiveram uma atuação ex-
celente, no Santos sal-
vou-se sobretudo Pele,
que jogou muito bem, e
Clodoaldo, uma boa pro-messa, além de Rildo,
que está voltando à sua
melhor forma.

CRUZEIRO
RAUL — Teve uma

única falha durante todo
o jogo, ao soltar a bola
que acabou no gol do
Santos.

PEDRO PAULO —
Muito bom na marcação
a Abel, mas falhando em
alguns passes, além de
dar uma furada dentro
dá área. Mesmo assim
esteve melhor do que
quando se apresentou
nos jogos do Cruzeiro no
Rio.

CLÁUDIO — ótimo.
Praticamente não teve
nenhuma falha durante
toda a partida, dando
maior segurança à defe-
sa do Cruzeiro-.e fazendo
boa cobertura de Procó-
pio.

PROCÓPIO — Tam-
bém esteve bem, apesar
de algumas falhas que
quase complicaram as
coisas para o Cruzeiro.

NECO — Foi o segun- '
do melhor da defesa, de-
pois de Cláudio. Teve
apenas uma falha, ao
atrasar mal para Raul,
entregando a bola a Is-
mael, que deu oportuni-
dade a Raul de fazer uma
excelente defesa.

WILSON PIAZZA —
Perfeito na marcação a
Pele, perfeito na sua
função de ser o primeiro

Depois que Babá passou a jogar recuado, o São Paulo desarmou o esquema armado pelo Feri oviário, ontem.

Deu pena ver o time do
Santos jogar. Não tem mais
nada a tião ser Pele. A equi-
pe não sabe mais o que è
conjunto. A defesa joga de-
sordenada, O 7tieio de cain-
po não sabe quando deve âe-
fender ou atacar. O ataque
não sabe cotno chegar na
área do adversário. O Sati-
tos ainda tem bons jogado-
res, como Carlos Alberto,
Rildo, Clodoaldo e mais al-
guns, mas o que o time não
sabe é como se armar etn
campo. Ê tudo na base do
improviso-

Ontem, o Cruzeiro não ti-
7iha uma perfeita atuação,
7tias mesmo assim, aos pou-
cos, -joi liquidando fácil-
mente o adversário. Antes
dos dez primeiros minutos,
por duas ou três vezes, um
atacante do Cruzeiro tinha
chegado até dentro da pe-
quena área de Gilmar. Mar-
cou um gol e perdeu outros
facilmente. Eram os pró-
prios jogadores da defesa
santista que colocavam os
homens do Cruzeiro dentro
de sua área. Mauro não sa-
bia se dava combate ou cor-

a dar combate ao adver-
sário e perfeito na aju-
da ao seu time. Realizou
uma partida realmente
espetacular.

NATAL -^ Também
jogou bem apesar da se-
vera marcação que so-
freu de Rildo. É um jo-
gador incansável, que dá
combate à defesa adver-
sária quando tem a bo-
la e joga com uma velo-
cidade impressionante.

DIRCEU LOPES —
Muito bom. Corre o cam-
po todo durante todo o
tempo. Junto com Piaz-
za e Tostão dominou in-
teiramente o meio do
campo do Santos.

TOSTÃO — Excelente.
Além de ciar um passe1
genial para o primeiro
gol do Cruzeiro, lançou
várias bolas perfeitas èm
profundidade, marcou
um gol de grande opor-
tunidadee criou sempre
os maiores problemas
para a defesa do Santos
quando partia decidido
para a área adversária.
Quase marcou o quarto
gol do Cruzeiro, numa
jogada espetacular,
quando passou por dois,
limpou a jogada e chu-
tou, mas a bola bateu na
trave.

WILSON ALMEIDA —
Apesar de quebrar um
pouco o ritmo do ataque
do Cruzeiro, pois não faz
o papel de Evaldo, foi ex-
celente, marcando dois
gols. Num deles driblou
praticamente toda a de-
fesa do Santos e concluiu
de forma perfeita.

EVALDO — Jogou
pouco tempo, mas mes-
mo assim deu maior mo-
vimentação ao ataque do
seu time.

DALMAR — Durante
toda a partida fêz ape-

nas uma. coisa: o centro
para ' o segundo gol doCruzeiro. No mais, foi
horrível.
SANTOS

GILMAR — Não leve
culpa nos gols que so-
freu e atuou bem, fa-
lhando apenas uma vez
ao soltar a bola de um
chute longo de Wilson
Almeida, com perigo pa-ra o seu gol.

CARLOS ALBERTO— Foi apenas regular.
Não teve o menor traba-
lho para m arca r Dal-
mar, mas também não
soube aproveitar a inuti-
lidade do ponta-esquer-do Cruzeiro para dar
maior cobertura a Mau-
ro e Oberdã e ajudar no
apoio ao seu time.

OBERDÃ — Fraco, fêz
falta demais, caindo aos
pés dos atacantes do
Cruzeiro em quase tòdas
as jogadas. Quando não
íazia falta,' era sempre
batido. De bom. apenas
al g u ma s antecipações
oportunas.

MAURO — Não dá
mais. Facilitou o traba-
lho do Cruzeiro e foi
sempre batido na corri-
da por qualquer um dos
atacantes do bicampeão
mineiro.

RILDO — Jogou bem.
O melhor mesmo de de-
fesa. pois encontrou pe-la frente um ponta-di-reita que não pára mm-
ca e dá o maior traba-
lho ao seu marcador.
Mesmo assim teve tempo
de ajudar o seu ataque,
chegando mesmo a ciar
alguns chutes a gol.

CLODOALDO —Bom.
Tranqüilo, sempre pas-
sando bem a bola, inclu-
sive em profundidade, foi
um dos poucos do Santos

Pele foi ura homem só
Oldemano To ifjittii hô

ria atrás. O mesmo fazia
Oberdã. Na indecisão dos
dois. o ataque do Cruzeiro
se aproveitava c trocava
passes facilmente entre eles.

O tempo p ass a va e o
Santos continuava per-
dido em campo. Só um jo-
gador sabia o que fazia: era
Pele. Êle recuava até o meia
de campo, driblava o pri-
tneiro, o segundo e lançava
para Ismael, livre, áentro
da área. O companheiro nu-
da fazia. Outra vez o ne-
grão corria e. mesmo per se-
guido, fazia outra bela jo-
gada. A bola acabava nos
pés de Abel e éle perdia di-
ante do gol. Assim aconte-
cia constantemente. As vê-
zes, Pele desistia de correr
de um lado para o outro e
tentava invadir a área vin-
do com a bola desde o seu
campo. Nessas ócasiõe.. an-
tes mesmo de chegar nato
da área, era derrubado ou
tinha a camisa segura por
um adversário. Êle fazia ca-
ra feia, botava a bola no
chão e começava novamen-
tc outra jogada.

Enquanto Pele fazia tuão

para acertar, sua equipe
continuava medíocre. O
Cruzeiro deixava uni campo
livre vara Carlos Alberto,
mas êle só soube aproveitar
uma vez e daí acabou nas-
vendo o único gol do seu ti-
me. O Santos, que antiga-
mente brilhava pela facili-
dade com que conduzia a
bola da defesa até o ataque,
agora não sabe nem como
protegê-la em seu poáer. A
bola fica quadrada. Não
sentindo nenhum perigo no
adversário, o Cruzeiro foi
crescendo e com ele Tostão,
Dirceu Lopes e Piazza. O jó-
go foi ficando fácil puni
úlcs.

O Santos cada vez dimi-
nuía mais dentro de campo.
Os j o g a dores procuravam
correr, queriam lutar, mas
não sabiam como. Era um
bando dc esforçados e nada
mais. Só Pele continuava a
jogar certo. Inclusive, desde
que está jogando no Torneio
Gomes Pedrosa, éle pela
primeira vez jogou como
antigamente, quando o San-
tos era aquela beleza de ti-
me, quando seu ataque to-

que tentou organizar al-
guma jogada.

-BOUGLEUX —Lento e
pouco inspirado, não es-
teve bem. Levou sempre
desvantagem com Dir-
ceu, Tostão ou Piazza.

MENGÁLVIO — En-
trou para ajudar a fe-
char a defesa do Santos
quando o Cruzeiro já ga-nhava por 3 a 1. Pouco
íêz, pois foi muito lento e
por isso não teve chance
de ganhar uma jogada.

COPEU — Muito bem
marcado por Neco, ter-
minou bastante apagado.
Conseguiu pouquíssimasvezes ganhar uma jogadade seu marcador, quandosaía com bola e tudo pe-la linha de fundo ou cen-
trava mal.

DORVAL — Substituiu
Copeu nos minutos finais
enão teve tempo nem
pôde realizar nada. poiso Santos estava total-
mente dominado peloCruzeiro.

ISMAEL — Fêz um'
gol, mas desperdiçou pas-ses excelentes dé Pele.
Não confirmou o presti-
gio de revelação do fute-
boi paulista, mostrando
que não é o jogador paraformar dupía com Pele.

PELE — Muito bom.
Ajudou a defesa e o meio-
campo e foi o único do
seu ataque a procurar o
gol objetivamente. Este-
ve incansável durante to-
do o jogo, mas nunca en-
con trou ajuda de seus
companheiros. Mesmo
com o Santos tão ruim,
êle conseguiu ser um dos
melhores em campo.

ABEL — Inteiramente '
apagado. Bem marcado
por Pedro Paulo, não rea-
lizou em nenhum mo-
mento uma boa jogada..

cava a bola com inteligén-
cia e arte. Agora tudo es- •
tava diferente. Em campo
só existia o Cruzeiro. No fim
do jogo olhava-se no belo
campo e via-se Pele todo
sujo dc terra e suor. Êle ain-
da tentava acertar, mas era.
impossível. O Cruzeiro cor-'
ria a bola c o m perfeição.
Paru cie estava sempre lim~
pinha e bem redonda. Na
fim, a torcida já pedia olé.
O juiz apita encerrando o-'
jogo, juntamente, quando a
Cruzeiro fazia uma daquela,*
belas jogadas em troca de
passes, jogadas que antiga-
mente Pele via o seu tinte
Jazer. Talvez por isso è que
cie saiu de" campo dc cabe-
ça baixa. Na, boca do túnel,
tentou consolar Abel, que
estava chorando. Passou-lha
a mão na cabeça e no rosto.,
Ao descer o degrau da esco-
da que leva ao vestiário,
Pclé quase caiu num escoi-
régãó. Abel o segurou. Peta
primei)a vez dois jogadorey.
do Santos se entendiam na-
qucla noite. Pele, durante os
SO minutos, foi um homem
òO.

MÉ .¦¦¦¦¦—¦:-.¦"¦¦¦¦.-
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Dança e ballet são coisas dife-
rentes. A primeira é uma atividade
natural, tão velha quanto o mun-
do; o segundo é uma manifestação
artística subordinada a numerosos
princípios estéticos. A história do
ballet, entretanto, confunde-se no
seu início com a história da dança.

Desde os tempos mais antigos
encontraremos a dança associada
aos ritos religiosos. Assim acontece
no Egito, na Grécia, em Roma, e
ainda hoje em certas raças primiti-
vas na Ásia e na África. Ao lado
dessa função religiosa, entretanto,
percebe-se facilmente uma função
social na dança, como manifestação
de certos instintos (o instinto se-
xual, o instinto bélico) ou como
complemento de festas populares,
ou ainda como parte do fausto das
cortes.

É na Grécia que estão os pri-
meiros rastros da dança como ma-
nifestação artística. Os escritores e
filósofos se referem a ela como um
fator importante de educação física
e estética, e os monumentos e es-
tátuas gregas nos oferecem imagens
de movimentos harmoniosos do cor-
po humano exprimindo um ideal de
graça e de saúde que permanece até
hoje como um modelo de perfeição
plástica.

As evoluções do coro ha tragé-
dia grega já eram orientadas por
um elevado conceito de dança ar-
tística, e o mesmo se pode dizer dos
movimentos coletivos nas grandes
festas atenienses.

Em Roma, o destino da dança
foi contraditório. Se, por um lado,
as concepções coreográficas. do tea-
tro deram um passo à frente, de ou-
tro lado, o período da decadência
romana alterou o caráter de pura
harmonia da dança ateniense, com
sua predileção pelos espetáculos las-
ciyos.

Essa degeneração foi a. causa
principal da condenação global da
dança pelos doutores da Igreja, e da
aversão do primitivo cristianismo
pelo esplendor do corpo humano.
Mas não era possível sufocar por
muito tempo um instinto tão pri-
mário, e a dança acabou por se in-
filtrar nas manifestações religiosas,
como o provam as procissões, corte-

. jos e Danças da Morte medievais e
o próprio teatro litúrgico, no qual
os bailados hieráticos desempenha-
vam um papel importante.

Além disso, a proibição eclesiás-
tica não impediu que o povo e os se-
nhor es feudais continuassem a dan-
car nas ruas e nos palácios, e a dan-
ça profana medieval permaneceu
viva enquanto não chegavam os
tempos trovadorescos.

NA CORTE DO REI-SOL

O trovadorismo proporcionou
uma verdadeira renovação da dan-
ça, e deu origem às canções dança-
das, que constituem um dos gêiíe-
ros básicos da música popular eu-
ropéia. Mas é o Renascimento, com
o seu amor aos espetáculos e ao
fausto principesco, que vai colocar
a dança no seu verdadeiro caminho.
As pastorais, comédias, mascara-
das, e todas as vistosas manifesta-
ções teatrais das cortes e palácios,
estavam exigindo a presença da
dança, quer sob a forma de interlú-
dios coreográficos, quer como ale-
gorias e pantomimas que, algumas
vezes, chegavam a atingir alguma
independência estética. Nesse cam-

po, a Itália desempenhou um im-
portante papel.

Pode-se dizer, entretanto, que o
ballet como êle é entendido hoje
nasceu verdadeiramente na França,
nos fins do século XVI, quando, em
1581, foi representado na corte de
Catarina de Médicis o famoso Bai-
let Comique de Ia Reine, durante as
festas de casamento do Duque de
Joyeux.

' O gênero estava lançado, e só
íêz progredir nas épocas que se se-
guiram, atingindo um esplendor
nunca visto no reinado de Luís XIV,
êle próprio um apaixonado bailari-
no que tomava parte ativa nas dan-
ças palacianas. O apelido de Rei-
Sol lhe veio precisamente do papel
que representou em um desses es-
petáculos de dança: Le Ballet de La
Nuit, de 1651.

As famosas bailarinas do tem-
po de Rameau, Marie Sallé e Marie
Carríkrgo, contribuíram, com suas
ousadas inovações na técnica e na
indumentária, para libertar a dan-
ça de um certo número de conven-
ções que entravavam o seu desen-
volvimento. Foram elas as primei-
ras grandes estrelas do ballet.

Simultaneamente, surge o pri-
meiro grande reformador do ballet.
Noverre (1727-1810), que pode ser
considerado o verdadeiro fundador
do ballet dramático ou de ação, e
que nas suas célebres Lettres sur Ia
Danse, publicadas em 1760, estabe-
leceu um certo número de princi-
pios coreográficos que antecipam
genialmente tudo o que foi depois
empreendido pelos grandes mestres
do ballet. A reforma de Noverre,
transforma o ballet de simples e bri-
lhante espetáculo aristocrático em
uma verdadeira e expressiva criação
estética.

Como Rousseau, Noverre pre-
gava o evangelho do regresso à na-
tureza e a imitação dos sóbrios mo-
delos da antigüidade clássica. Para
isso, era preciso acabar com as más-
caras e com os trajes convencionais
dos bailarinos, e substituir a mera
virtuosidade pela expressão dos sen-
timentos humanos, bem como regu-

A DANÇA,
DO

GREGO A
MARGOT FONTEYN
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lar os passos da dança por princi-
pios racionais.

Foi Noverre que, em 1788, pre-
parou a coreografia dos bailados da
Iphigenie en Tauride, de Gluck, e
foi para êle e para um argumento
de sua autoria que Mozart escre-
veu, no mesmo ano, a deliciosa mú-
sica de Les Pctits Riens.

AS DEUSAS DO ROMANTISMO

Depois de Noverre, Salvatore
Vigano levou o mais longe possível
os princípios das Lettres sur Ia
Danse, e teve Beethoven como cola-
borador no bailado As Criaturas de
Prometeu.

Começava o século XIX, e com
êle a idade de ouro do ballet. Não
que os princípios de Noverre tives-
sem sido superados: o ballet, pró-
priamente dito continuou o mesmo,
e perdeu até um pouco de natural.-
dade devido às convenções do ro-
mantismo. Mas o novo século, como
nenhum outro, concedeu um lugar
à parte ao bailarino, e principal-
mente à bailarina: ela foi a -vertia-
deira heroína de um tempo em que
as sensibilidades eram atraídas mais
do que nunca pelo encanto femini-
no e pela imponderabilidade vapo-
rosa de fadas, sílfides e ondinas.

Assim se imortalizaram os no-
mes de Maria Taglioni, a criadora
de La Sylphide (1832), que simbo-
liza a própria arte romântica da
dança; de Carlotta Grisi, para quem
Théóphile Gautier concebeu Gisel-
le (1841), e de Fanny Essler, que,
dona de um temperamento mais ar-
doroso, dedicou-se de preferência à
dança característica e que causou
furor na sua interpretação de moti-
vos espanhóis. Lola Montez foi ou-

tro nome famoso, mais pelas suas
aventuras amorosas do que pela sua
arte.

Data dessa época a modificação
definitiva no traje das bailarinas, a
fim de possibilitar-lhes maior liber-
dade: o saiote curto, a substituição
do calção pelo maillot (do nome do
costureiro que o inventou), as leves
e flexíveis sandálias com a extre-
midade endurecida.

Leo Delibes merece uma posi-
ção à parte na sua época. Até a apa-
ricão dos seus bailados Coppclia .
(1870) e Sylvia (1876), a música
para ballet não estava à altura dos
bailarinos. Alguns anos depois, em
São Petersburgo, Tchaikowsky ini-
ciaria uma série de obras para bai-
let (O Lago dos Cisnes, A Bela Ador-
mecida. O'Quebra Nozes), e esse íoi
um dos motivos que transformaram
São Petersburgo na capital mun-
diai do ballet na segunda metade do
século XIX.

A REVOLUÇÃO
DE DIAGHILEV

Aproximando-se o fim do sé-
culo, o ballet tinha mudado de fei-
ção. Os exageros românticos tinham
originado uma tendência que trans-
formava a técnica da dança em um
fim em si mesmo: o que fora uma
simples disciplina era agora um pre-
texto para virtuosismos estéreis.

A primeira reação contra esse
estado dè coisas partiu da america-
na Isadora Duncan, que, rejeitando
os artifícios virtuosísticos, procurou
conduzir o bailado à antiga simpli-
cidade.

Mas a grande reforma, a mais
importante do bailado moderno, se-
ria empreendida pelos russos Mi-
guel Fokine e Serge Diaghilev, no

CUPIM? SO INSETISAN
Tel.27-9797

início do século XX. A primeira
apresentação da companhia de Dia-
ghilev, em Paris, em 1909, causou
sensação.'

A renovação dos Bailados Rus-
sos operou-se em vários sentidos.
Sem desprezar a dança de escola,
Diaghilev reduziu-a em suas con-
venções- virtuosísticas, consideram-
do-a um meio e não um fim. O bai-
larino foi reabilitado. O bailado de
ação ganhou novo impulso, pela
coesão dos seus elementos dramáti-
cos. O cenário adquiriu importân-
cia estética e funcional equivalente
à da dança, o mesmo se podendo di-
zer da música. O ideal perseguido
era o da perfeita. união da dança,
do drama, da música, do cenário, da
indumentária, da iluminação, em
suma, de todos os elementos estáti-
cos e dinâmicos do espetáculo co-
reográíico, numa audaciosa tenta-
tiva de síntese, que, fundada numa
estética predominantemente im-
pressionista, vai além do sonho
wagneriano de fusão das artes.

Para realizar o seu ideal, Dia-
ghilev contava com artistas como
Ana Pavlova e Nijinsky, talvez os •
mais famosos da história do ballet;
e para êle, Strawinsky escreveu suas
três grandes obras-primas: O Pás-
saro dc Fogo (1910), Petrushka
(1911) e Á Sagração da Primavera
(1913). Além de Strawinsky, Dia-
ghilev podia contar com Ravel, que
escreveu para êle Daphnis et Chloe,
com Manuel de Falia (El Sombre.ro
de Tre Picos), com Debussy e Pro-
kofiev. O ballet moderno estava de-
finitivamente vitorioso.

Morto Diaghilev, sua compa-
nhia já tinha herdeira: a Compa-
nhia de Bailados Russos de Monte
Cario, que tinha como coreógrafo
Leonide Massine. George Balanchi-
ne, um coreógrafo que trabalhara
para as duas companhias, realizaria
a tarefa de fundar o bailado norte-
americano. E na Inglaterra, o bai-
let moderno proporcionaria a apari-
ção de artistas que dominam até
hoje os palcos do mundo: Alicia
Markova, Margot Fonteyn. Moira
Shearer e Beryl Grey.
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m ma rüssia9 a origem dos deuses
Trinta e três teatros, cada um

correspondendo a uma companhia
própria de ballet, mantém na União
Soviética uma tradição de dança a
cuja influência nenhum país ociden-
tal escapou a partir da segunda meta-
de do século XIX. No entanto, o mais
admirável é que os russos tenham si-
do apenas conservadores, pois íoi gra-
ças a três franceses — Petipa, Perrot
e Saint-Léon — que o ballet encontrou
no seu solo um campo fértil como ne-
nhum outro, onde deveriam nascer
coreógrafos e bailarinos cujos nomes
permanecem intocados como deuses
— Nijinsky, Pavlova —, e onde conti-
nuam, ainda hoje, a surgir estrelas de
primeira grandeza.

A fertilidade dos russos para o
ballet tornou quase sinônimas ás ex-
pressões ballet russo e ballet clássico,
apesar do seu aparecimento de forma
quase autocrática, mais por imposi-
ção dos soberanos do que por vontade
popular: muito tempo passaria antes
qr.e os teatros do país lotassem para
aplaudir espetáculos de dança. Daí à
conquista do mundo, porém, houve
apenas um passo; hoje é um marco
definitivo.

TEMPO DOS REIS

Foi no tempo de Catarina a Gran-
de que o ballet se estabeleceu em terri-
tório russo, para deleite da corte de
São Petersburgo. Ali começaram os es-
tudos de conjuntos locais, que em
1847 encontrariam o seu ponto de par-

tida definitivo com a chegada de Ma-
rius Petipa, ditador absoluto até 1910.
Por influência sua é que Tchaikovsky
compôs três peças fundamentais —
O Lago dos Cisnes, A Bela Adormeci-
da e Quebra Nozes —, abrindo o cami-
nho que Adam, Pugni, Minkus e Deli-
bes, contratados depois, alargariam
em seguida.

Após Petipa, o segundo grande no-
me — em ordem cronológica, porqueem importância será difícil estabele-
cer prioridades entre os dois — é Ser-
gei Diaghilev, responsável pela éxpan-
são do prestígio do ballet russo, graçasà companhia que organizou para exi-
bir em pràticamnte todo o mundo.
Diaghilev contratou um jovem coreó-
grafo, Fokine, cujas teorias, revolucio-
nárias na época, resultaram na reno-
vação do academicismo e em dois
triunfos que Paris celebrou em 1909— As Silfides e Príncipe Igor —, com
Ana Pavlova, Vaslav Nijinsky, Mikahil
Mordkin, Karsavina, Adolph Blom,
Vera Fokina, Alexandra Fedorova,
Bronislava Nijinska. Sherazaãe, O
Pássaro áe Fogo, Petruchka e O Es-
pectro âa Rosa também datam dêste
tempo, a época mais criativa de Foki-
ne, coincidindo com o aparecimento
de Stravinsky — A Sagração áa Pri-
mavera — ao lado de compositores de
outros países — Erick Satie, Georges
Auric, Francis Poulenc, Manuel de
Falia, Darius Milhaud — e com a con-
tratação de cenógrafos, entre alguns

dos maiores nomes das artes plásti-cas de então — Utrillo, .Bracque, Di
Chirico, Picasso.

A temporada parisiense deveria
marcar o prestígio definitivo dos rus-
sos. Revelados Stravinsky e Proko-
fiev, Fokine e todos os novos que co-
laboravam para aquela revelação, sur-
gia a hora do endeusamento de dois
bailarinos, Nijinsky e Pavlova.

Nijinsky, que antes de terminar a
carreira nas sombras da insanidade
ganharia nome também como coreó-
grafo (Préluáe à UAprès-miãi â'un
Faune, música de Claude Debussy), e
que seria substituído em 1914 por ou-
tro grande, Leonid Massine, permane-ce como a imagem do maior bailarino
de todos os tempos, capaz de elevar-
se, nos saltos, a alturas mitológicas,
criando em torno da sua figura um
conjunto de conceitos afinal confun-
didos, com o tempo, nos limites da
lenda. Pavlova, aluna da Escola Im-
perial de Ballet de São Petersburgo, re-
velada em 1907 ao Ocidente, tem, de
certa forma, uma importância supe-
rior: ela não foi apenas a artista ini-
gualável, sensível e bela, mas chegoii
a formar uma companhia própria, le-
vando a dança a camadas popularesincapazes, atè então, de saber o queera dança clássica, exibindo-se nas
grandes capitais com tanto entusias-
mo como em pequenas cidades. Por
isso se diz que ela inspirou toda uma
geração de bailarinas, da Austrália à
Finlândia.

Seria impossível para a União
Soviética, após a revolução, abandonar
as tradições da escola russa de ballet
Apesar de um conceito mais ou menos
definido — "o ballet soviético perma-nece nacional e acadêmico" —, jovenscoreógrafos e cpmpositores superam
as conseqüências do longo período deisolamento da era stalinista e da fal-
ta de intercâmbio, que só recentemen-
te teve início, interessados na clare-
za das, idéias, mas sem abandonar o
repertório de Petipa. O Lago dos Cis-
nes, A Bela Adormecida, Giselle, Ro-
meu e Julieta continuam nos progra-
mas, mas ao lado de A Flor de Pedra
(Prokofiev) e de A Lenda do Amor
(Unlikov), êste de 1961.

Se, de qualquer forma, a renova-
ção se opera lentamente, o mesmo não
se pode falar quanto ao preparo de
novas estréias. Em 1950, por exem-
pio, o público londrino aplaudia uma
bailarina de 47 anos de idade, Galina
Oulanova, cujo prestígio durou ainda
uma meia dúzia de anos, mas cuja fa-
ma a coloca mais acima que ao lado
das grandes damas do ballet mundial.
Olga Lepeshinskaya e Nathalia Du-
dinskaya, Maia Plisetskaya e Raissa
Struchkova são outros grandes nomes
na mesma galeria de onde saiu —
para citar apenas um nome — Rudolf
Nureyev..

nos estados unidos
O ballet norte-americano apresen-

ta quatro grupos importantes cujas
tendências, entretanto, diferem. Esses
grupos são os de Lucie Chase, Marta
Graham, Balanchine e o Ballet Russo
de Monte Cario.

O ballet de Lucie Chase originou-
se de Fokine e de Littlefield, mas em
seguida afastou-se de su>as origens.
Atualmente, esta companhia chama-se
Ballet Nacional Americano. Seus mes-
tres de ballet foram J. Robbins, Tudor,
Agnès Mille e Ruth Page. A psicanálisede Freud e os movimentos inspirados

nos esportes determinam as duas ten-
dências fundamentais desta compa-
nhia pouco acadêmica.

Segundo Serge Lifar, que escreveu
La Danse, há pouco de dança verda-
deira nos ballets psicanalíticos da cé-
lebre dançarina norte-americana. Mar-
ta Graham. "Ela apresenta espetáculos
de uma estética e de um gosto dis-
cutíveis; mas não é surpresa que sua
escola seja tão pouco dançante: os
mestres de Marta Graham foram Isa-
dora Duncan, Jacques-Dalcroze, Mary
Wygman e toda a escola alemã, com

na ãinamarea
Depois que o Royal Danish Ballet

realizou a sua primeira apresentação
mundial em 1951, a atenção do mun-
do da dança tem-se voltado continua-
mente para esta companhia, que jáexiste ininterruptamente desde o se-
culo XVIII.

Seus primeiros mestres, Sacco e
Galeotti, eram fortemente influencia-
dos por Noverre e Angiolini. Estabele-
ceram o ballet dramático na Dinamar-
ca ainda antes do íinal do século
XVIII.

Depois deles, o principal arquiteto
do ballet dinamarquês foi A u g u s t e
Bournonville, nascido em Copenague
em 1805. Tendo estudado com Auguste
Vestris, e dançado na ópera de Paris,
Bournonville regressou a Copenague
em 1929, e dirigiu durante meio século
o ballet daquela cidade. As coreogra-
fias de Bournonville, com as suas ca-
racterísticas de virtuosidade — princi-
palmente da parte dos homens — ain-
da estavam em voga na Dinamarca em

na irunça
A sonolência do Ballet da ópera

de Paris, estagnado desde a morte de
Saint-Léon em 1970, foi interrompida
em 1924 com a apresentação de Giselle
pela grande bailarina russa Spessitze-
va, e dissipada totalmente em 1930
com a chegada de Serge Lifar, o últi-
mo primeiro-bailarino de Diaghilev,
encarregado da direção artística.

Lifar sacudiu a poeira do Ballet
de Paris, elevou seu padrão técnico e
alargou-lhe o repertório, que passou a
incluir Prometeu, Ícaro, Joan ãe Za-
rissa, Le Chevalier et la Demoiselle e

dezenas de outros., Continuou diretor
de ballet por longos anos, com um li-
geiro interlúdio d e p oi s da Segunda
Guerra Mundial.

Yvette Chauviré, notável pela sua
elegância feminina, e Nina Viroubova,
aluna de grandes professores russos,
foram as suas maiores estrelas. Ou-
tias bailarinas de talento educadas na
ópera, como Janine Charrat, Renée
Jeanmaire, Collette Marchand, Jean
Babilée, revoltaram-se contra a rígida
disciplina de Lifar e abandonaram a

seus toques de orientalismo. Entretan-
to, os elementos de dança hindu ca-
sam-se mal com os exercícios de ginás-tica rítmica e com os rostos grotescosda escola alemã."

O terceiro grupo é o antigo Ballet
de Monte Cario, de Donheim, que ex-
piora o repertório de Diaghilev.

O quarto e último é o mais dan-
cante, segundo Lifar: é a companhia
de Georges Balanchine, o New York
City Ballet. Desde a morte de Fokine,
em 1942, diz Lifar, esta companhia
continua a ser, dentre os ballets norte-

meados do século XX. Harald Lander,
que trabalhou na companhia de 1925
e 1951, alargou os' seus horizontes e
deu a esses ballets um caráter mais in-
ternacionai.

Depois da partida de Lander, a
famosa professora russa Vera Volkova
foi. nomeada diretora artística do
Royal Danish Ballet. Sua influência
pode ser observada nos traços do esti-
lo russo, com sua ênfase ná elegância
e nas linhas longas, que foi aplicado

ópera para fundar suas próprias esco-
las de ballet ou para dançar em filmes
e revistas. Um bailarino de talento,
Roland Petit, cheio de imaginação
para o teatro, formou em 1945 Les
Ballets des Champs Elysêes, que visi-
tou os Estados Unidos em 1949 e 1950.

O Grande Ballet de Monte Cario
do Marquês de C u e v a s transformou
Paris e Monte Cario em seus quartéis-
generais, depois de sua fundação em
1947. Com duas bailarinas norte-ame-
ricanas como primeiras-dançarinas,Rosella Hightoweer e Marjorie Tail-

americanos, a mais fiel às tradições
acadêmicas e aos ballets russos, è Bar _'.-lanchine permanece na primeira linha
dos coreógrafos norte-americanos, porsua vasta obra criadora.

Existe ainda, nos Estados Unidos,
o grupo de Bronislava Nijinska, que,
por sua escola, exerce grande influên-
cia em Los Angeles.

No campo do ballet moderno, os
Estados Unidos possuem o seu Ballet
du Vingtième Siècle na companhia de
ballet de Paul Taylor.

sobre a vigorosa técnica dos dançari-
nos dinamarqueses.

Diversos ballets de Balanchine fo-
ram acrescentados ao repertório do
Royal Danish. Em 1955 Ashton produ-
ziu Romeu e Julieta, de Prokofieff, e
em 1957 Ninette de Valois levou à cena
a versão de Petipa de A Bela Aãorme-
cida. A companhia visitou Londres em
1953, e os Estados Unidos em 1956. En-
tre seus grandes dançarinos estavam
Erik Bruhn e Henning Kronstan.

chief, o ballet do Marquês de Cuevas
apresentou nessa excursão um vasto
repertório clássico e moderno.

Atualmente, Paris assiste a gran-
des realizações no campo da dança mo-
derna, com o Ballet du Vingtième Siè-
cie dirigido por Maurice Béjart. Para
Béjart, não há música que não seja
dançável; suas coreografias revolucio-
nárias já foram dançadas ao som da
Nona Sinfonia de Beethoven e de tre-
chos do Tanhauser e do Tristão e Isol-
da. Paris é hoje um dos centros da
dança moderna.

na inylaterra
Nos últimos anos do século XIX,

quando o ballet estava em declínio portoda parte, em dois dos mais popula-res teatros de Londres, o Alhambra eo Empire, êle estava firmemente esta-belecido como diversão popular. Cava-lazzi, Legnani e Cecchetti dançaramno Alhambra, e Katti Lanner, filha dofamoso compositor de valsas, foi dire-tora artística no Empire, onde estabe-leceu uma famosa escola de dança.
Pavlova exerceu uma profundainfluência no ballet britânico, dancan-do freqüentemente em Londres' de1908 até a data da sua última apari-

ção pública (dezembro de 1930). OBallet de Diaghilev, igualmente, apre-sentava-se anualmente em Londres.Pavlova e Diaghilev contrataram di-versos dançarinos britânicos, como Ali-cia Markova e Anton Dolin, a maioria

deles treinados pela exilada russa Se-
raphina Astafieva.

Na década de 1930, o Ballet Russo
de Monte Cario, com Massine, Danilo-
va, Tamara Toumanova e David Li-
chine, fêz visitas anuais a Londres. O
Real Ballet da Dinamarca causou uma
profunda impressão na sua primeiravisita a Londres, em 1953, e a tempo-
rada do Covent Garden Opera House
em 1956, com o Ballet do Teatro Boi-
shoi e a legendária Galina Ulanova,
foi algo áe sensacional.

Não obstante, deve-se a duas mu-
lheres, Ninette de Valois e Marie Ram-
bert, os verdadeiros progressos do ba-
llet inglês no século XX. De Valois foi a
primeira diretora do Vic-Wells Ballet,
estabelecido em 1933 e que se tornaria
mais tarde o Real Ballet Britânico. A
companhia contava com Alicia Marko-

va como primeira bailarina, e suas
apresentações da Suite Quebra-Nozes,
de Giselle e do Lago dos Cisnes marca-
ram época.

Em 1935, quando Markova deixou
a companhia, muitos de seus papéisforam herdados por uma menina de
16 anos, Margot Fonteyn, que se tor-
naria uma das grandes bailarinas do
século. Com sua musicalidade, sensibi-
lidade e perfeição de linha, Fonteyn é
incomparável em A Bela Adormecida, e
em numerosos outros papéis.Durante a Segunda Guerra Mun-
dial, o Vic-Wells realizou numerosas
interpretações para os soldados comba-
tentes. Nesse tempo, começaram a des-
pontar como estrelas Beryl Grey e Moi-
ra Shearer. e Violetta (Prokhorova)Elvin uniu-se à companhia.

Em 1946, o Sadler's Wells Ballet,

como êle era então conhecido, foi con-
vidado para reabrir o Covent Garden
Opera House. A Bela Adormeciâa foi
escolhida para a ocasião, consagrando
definitivamente Margot Fonteyn.

Em 1949, o Sadler's realizou a sua
primeira e triunfal excursão aos Esta-
dos Unidos, aumentando o seu prestí-
gio na Inglaterra. Uma organização de
proporções gigantescas, êle tinha ago-
ra sua própria escola e uma companhia
irmã, o Sadler's Wells Theatre Ballet;
funcionando como uma entidade au-
tônoma.

Em 1957 o Sa'dler's Wells foi reba-
tizado como Ballet Real, conservando
Margot Fonteyn como primeira baila-
rina e contando com Svetlana Berioso-
va, Nadia Nerina, Elaine Fifield, Mi-
chael Somes, David Blair e Alexander
Grant.

P^^^ fl

HÉPJ _T*.^Í ^*3r^^™ ^^r~'á.»__f___JÍ-________ <**Ji^Ê ^ *s_m^^^^ "*^ Há9 *^_tá^ÊÍ_W!W~WmLJM WT i__i_f^_P __ ," > k - âT___ll ¥_M w/Fm l__uèB-i-______rA - __ _> ™ __ __> :_5-P__. .___^B f m_ uJ_mmm______liri«_kJM • _t_t_f w ,*.«^____7_H W *-_________^^aB _____Tf4V____i____n_____P,> 4__i__i_____-4*,M____-____Pl._-______- ___ 3_i __k_B __L ¦_
__RS(B \________wf_V_w^_______r^_7______-m'. ' ¦ H Ir ^___W_-- ^H -H!s§a______________________________T > _W^___ __r- ^_________F^___________________I __L ^H __MM -_-___ ^H___P_H____i _____^lP«__________r Slfl_BPiilMH _____R»aBS______^^^___i _____r^#« _Bm!1P1«1 >!¦¦!_.__?¦ K^V _____^__________.::^____
HRs^H ^Bfddy;^ ^V ^«-CjV .-'ISíss^-B ^B^a^M"__________»Wíí5$?^__l ___kç3&$#í_____ ^V^^^^^^^^H ^V^r^^^H ^K^JK-P_____i Kfl HWBB^V___Wa .S ___w ^____m f__h ___ '_fl _-T fl ______ . _¦ ______ 4_____________B ¦ __m v HH ___V^____ _m _____________________________________________________________________________ _¦ _________________ ________ ^__li] Ia 11 tl I LJlil IéI liJIItlIl II l^lliyiH IlILJUí Jrai li H kH LI 1 _j_l Ia IIIki KI

____i m ^^SfPSSBPRI m_*________\ m ___m ___w--_______m^^____
^^^^^gÊ^^K^SmÊS^A>.¦- ¦¦-.-•¦ .¦iíH...(.ii...i...... ... ¦ BLflPfl
^^^^BB^^^^^^HB^_f J_B____MH-BME-«J--Í-_Í^^ "•.ir-ivV^híviéiÍ X:'ivr.MltLf'-¦ ".;', "ÍTiiitárfiÉÉhVSfll%flj*&^^'*"'i^^^-tt-*»^ 'x_&_J-^_ú£iÁ_.- -_¦¦ -i ¦¦*_•' j,...',».» -, r ifjj^S¦ ní ii* Jm^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^I __________! __________É_________L_^_^_____!

¦i»

>om
73
Z
O
09

O
70z
>r-
D
O
09

8 >
om
>
C92r-
Om

tf
o )

SJ

h

_i



J

josé CARios ouveou LAGO EM TRANSE
"Subversão, propaganda subli-

minar do marxismo". Dizem que foi
isso que o censor-C7n-chefe, Romero
Lago, encontrou no filjne Terra em
Transe, de Glauber Rocha. Em con-
seqüência, o filme não será exibido
110 Brasil.

Vocês sabem o que é propagan-da subliminar. A gente vê, por exem-
pio, uma paisagem, e atrás dela está
escrito: beba coca-cola. Ninguém
repara conscientemente nesse anun-
cio, mas êle se intromete nos crâ-
nios com tamanha violência que,
quando o filme acaba, todo inundo
sai correndo para o botequim mais
próximo a fim de beber coca-cola.
No caso ãe Terra em Transe, deve-
mos chamar a atenção das mais al-
tas autoridades federais para os as-
pectos fundamentais do problema,
que são:

1. Glauber Rocha tèm apenas 28
anos, mas é um comunista histórico.
Foi êle o único menino que partici-
pou do ataque ao Quartel de Mon-
cada, e foi também visto e fotogra-
fado no colo ãe Fidel Castro, quan-do êste último entrou triunf almente
em Havana. O livrínho vermelho de
Mao Tsé-tung tem esta dedicatória
Elucidativa.' "A Glauber Rocha, ins-
pirador da grande revolução cultu-
ral".

2. José Lewgoy, que tem im-
portante desempenho em Terra em
Transe, não c o verdadeiro José
Lewgoy. Em 1958, ou 9, o popularLewgoy, foi raptado, em Paris, poruma quadrilha internacional espe-
cializada em livre espionagem, ex-
torsão, chantagem e homicídio. Le-
varam-no para algum lugar da
Tcheco-Eslováquia, e lá o trocaram

por um falso José Lewgoy, fisica-mente igualzinho ao original, porémmoralmente corrompido pela ideolo-
gia marxista. Glauber Rocha teve
ciência disso, em tempo oportuno,
razão pela qual colocou o farsanteno elenco üe seu filme.

3. Danusa Leão, esirèla de
Terra em Transe, é inegavelmente
socialista, tanto que vive apareceu-
do em colunas sociais. Dizem mes-¦mo que foi ela quem ofereceu aos
nossos subversivos o barco a bordo
do qual deverão desembarcar em
nossas praias, com a intenção âe vio-
lar as nossas mulheres, assassinar as
nossas crianças e estabelecer aqui
um regime exótico. Esse barco está
ancorado há algum tempo na Praça
Serzeâelo Correia: chama-se Le Ba-
teau. Além disso, Danusa prefereusar mini-saias vermelhas. A côr ãe-
fine bem a sua inclinação política.

4. Ronaldo Bôscoli e Luis Car-los Mièle não trabalham em Terraem Transe, o que é realmente estra-nho.
5. Dana de Tefé até hoie nãoapareceu.
6. O Botafogo emprestou Pa-rada ao Bangu, vejam só.
7. O único brasileiro que viu o

filme de Glauber Rocha é confessa-
damente o Sr. Romero Lago, chefedo Serviço de Censura Federal. Èle
próprio anunciou que o filme con-tém • "propaganda subliminar ãomarxismo". Portanto, o Sr. RomeroLago se acha contaminado por essa
propaganda. Constitui um perigo asua permanência na chefia de tãoimportante repartição. Tiremos oLago da Censura para jogá-lo, se
possível, no Lago ãe Brasília!

''lé

LÉA MARIA
VIOLÊNCIA

Se o Sr. Romero Lago vetou o
filme Terra em Transe, sob o pretex-
to de que a obra de Glauber Rocha é
marxista, então não deverá, de agora
em diante, permitir a montagem de
peças de Brecht em território nacio-
nai. Nem a exibição de filmes como
Rocco e seus Irmãos. Muito menos
clássicos como o Encouraçado Potem-
kin. Isto pode acontecer, de agora em
diante. Só que vai ser difícil: não
existe nenhuma cláusula legal dis-
pondo sobre censura ideológica ou es-
pecialmente sobre a proibição de apre-
sentação de obras marxistas ao pú-blico.

O melhor é que recentemente o
Sr. Romero Lago fêz um curso de
censura. Uma de suas professoras, in-
clusive, foi Bárbara Heliodora Carnei-
ro de Mendonça.

CARDINALE VAI CASAR

O grande assunto nos jornais eu-
ropeus desta semana é a existência,
mais do que comprovada, de um filho
de 8 anos de Claudia Cardinale. O
garoto, Patrick, foi criado pelos avós,
acreditando serem eles seus pais e
Cláudia, sua irmã, Agora, com o caso
a descoberto, Patrick foi imediata-
mente retirado do colégio em que es-
tava internado, para que não saiba denada do que se está passando (jor-nais e revistas são escondidos domenino).

NUREYEV, O MAGNÍFICO

Um lance sensacional, no entan-
to, acrescehta-se à história — que po-de dar um excelente script para nove-
la de televisão —: Franco Cristaldi,
o produtor da estrela, anunciou o seu
casamento secreto com Cláudia, há
tempos atrás, em Nova Iorque, e divul-
gou também a anulação de seu pri-meiro matrimônio, conseguida no Va-
ticano. Cristaldi declara que casará
com a sua atriz, pela lei italiana, o
mais breve possível, adotando o pe-
queno Patrick — que não é seu filho,
mas pelo^qual (segundo a melhor tra-
dição novelesca) "nutre a maior afei-
ção".
BUTOR, PESSEDISTA

O escritor francês Michel Butor,
reservado e esquivo, fala pouco e fo-
ge às respostas objetivas. Revelou-se,
inclusive, mais do que diplomata, um
bom pessedista, quando indagado sô-
bre a guerra do Vietname, disse: "A
maioria dos intelectuais é contra."

MODA DE INVERNO

Êste ano, mais do que em qual-
quer outra temporada, a moda das
meias finas, de cores combinando com
o vestido, vai ganhar a preferênciadas mulheres do Rio. Mas só para a
noite. De dia, meia colorida é ridículo.

Quanto aos penteados, os cabe-
los crespos e curtos são a última mo-
da apresentada nas revistas de moda
francesas. Jean Shrimpton, inclusive.

está posando para fotos de publicida-de com cabelos assim — peruca curta.
SAMBA SOFISTICADO

A Escola de Mangueira aproveita
o inverno que vem por aí para remo-
delar o seu pátio de ensaios. Motivo:
quer ensaiar melhor e faturar mais
alto, quando a temporada de carnaval
recomeçar, no verão do ano que vem.
A remodelação está sendo organizada
em bases sofisticadíssimas: o arquite-
to Carlos Alberto Pingarilho (doublede compositor) foi contratado parafazer as obras.

PROJETO ESQUECIDO

Agora seria hora do Governo re-
lembrar do interesse demonstrado peloPresidente Costa e Silva após sua via-
gem ao redor do mundo, pelo satélite
de comunicações de fabricação japo-nêsa. O projeto de adquiri-lo foi es-
auecido. Mas quando sé anuncia uma
campanha de erradicação ao analfa-
betismo, o projeto de compra do saté-
lite vale uma lembrança.

FONTEYN E O BRASIL
Margot Fonteyn, uma mulher de

grande classe — uma lady de atitu-
cies —, costuma falar de sua origembrasileira dizendo que ainda lembra,
de um tempo em que falava quase quecorrentemente o português, três pa'la-vras em nossa língua: "pronto", "po-
de" e "obrigada".

¦:, Uma de suas práticas de danseu-
se-étoile, para conservar o físico e aforma, é dormir sempre em colchãoduro.
CARTIER VEM Al

Raymond Cartier, o célebre re-
pórter do Match, que já esteve no Bra-
sil várias vezes, voltará em maio, paraaqui lançar o seu livro A Segunda
Guerra Mundial. O volume é uma co-
letànea das reportagens que fêz parao Match, no ano passado, e que aquiserá editada pela Delta.

ANIVERSÁRIO DE BANDEIRA

Ontem, Manuel Bandeira comple-
tou 81 anos. O poeta passou o dia in-ternado na Casa de Saúde São Sebas-tião, onde está descansando. Bandei-
ra fêz questão de passar o aniversário
assim para furtar-se à fadiga dos mui-tos cumprimentos de amigos que in-vadiriam sua casa.

VIRIATO FOI PARA O LIMBO
Agripino Griecco, ontem, durante

o almoço das quartas-feiras na José
Olímpio, comentava: "Dizem que Vi-ria to Correia morreu com 84 anos. Émentira; Viriato morreu com 7 anos efoi para o limbo. Era uma criança."

No ano que vem Agripino come-
mora 80 anos. E diz: "Já está no mcvmento de eu ser expulso da terra." Ocrítico usa três alianças: de casamen-
to, de bodas de prata e de bodas deouro.

Quando Rudolf Nureyev termina
o espetáculo e as palmas abalam o
teatro, um outro show de magnetis-
mo, presença, graça e charme estã
ainda por vir: é o show do agradeci-
mento de Nureyev, um espetáculo à
parte em suas exibições.

Nureyev, o magnífico, símbolo
do ballet dos anos 60, é o herdeiro de
uma longa cadeia de nomes e de fi-
guras que entusiasmaram as platéias
de 15S0 para cá. Na cronologia do
ballet, os grandes astros íoram estes.

1580: o Ballet. Comique de la
Reine; 1720: Marie Camargo; 1730:
Marie Sallé; 17G0: as Lettres sur la
Danse, de Noverre; 1820: Maria Ta-
glioni; 1830: Panny Elssler; 1840:
Carlotta Grisi; 1870: Saint-Léon;
1000: Isadora Duncan; 1907: Pav-
lova; 1909: o Ballet de Diaghilev;
1910: Nijinsky; 1930: o Ballet de
Monte Cario; 1935: Galina Ula-
nova; 1940: o Ballet do Marquês
de Cuevas; 1951: o Royal Danish
Ballet; 1957: o Royal Brittish Bal-
let; 1960: Rudolf Nureyev.

A força de expressão de seu ros-
to, a determinação da figura, são as
mesmas de suas reações em relação
ao ballet. Famoso é o episódio do
Festival de Spoleto, em 1961, quan-
do Margot Fonteyn, 48 horas antes

do espetáculo em que dançariam
juntos, precisou viajar para Londres
a fim de encontrar o marido, balea-
do naquele dia. Nureyev, com a part-
ner improvisada, começou a ensaiar
ininterruptamente, chegando a ba-
ter-lhe para conseguir que a mò-
ça chegasse onde êle pretendia — à
quase perfeição.

Quando abandonou o bailei rus-
so, no aeroporto de Orly, ao de-
eidir dançar cm Londres, Nureyev
construiu uma seqüência de suspen-
se no melhor estilo Hitchcock. "Eu
não quero Ir, eu não quero ir", gri-
tava, ao sair correndo em busca de
dois policiais franceses que por aca- •
so se encontravam próximos do gru-
po. Nureyev decidia pela vida ale-
gre das discotecas modernas, onde
se toca iêriê-iê ("gosto delas porque
lá se dança") e decidia também pela
possibilidade de desenhar, êle pró-
prio, as roupas de ballet que usa.

Aqui, no Rio, desde anteontem
êle e Margot Fonteyn projetam ds
dar uma espiada no Bateau. Chega-
ram a reservar mesa mas acabaram
não indo, dada a rigidez dos ensaios.
A quantidade de moças que espera-
vam vê-lo dançando na pista da dis-
coteca de Castejá é enorme; porque
outra das características de Nureyev
é fascinar as mulheres.

PICADINHO
O filme Les Dcinoiselífes de Rochcfort,

apresentado em avanl-j.rcmière em noite'organizada pela Embaixatriz Binoche, de-monstrou mais uma vez que o lilás' é acór da moda. Os figurinos foram criados
tendo por base essa côr.

Viaja no domingo para os Estados Uni-dos, a convite doi BID, o engenheiro Ataul-
fo Coutinho, Presidente da\CEDAG.

Acaba de ser lançado no mercado dodisco a mais recente gravação de músicas
dos Beatles: a excelente cantora norte-
americana Cathy Berberian (para quemStrawinsky já compôs) é a Intérprete,
acompanhada por um quarteto de cordas'Diz a critica: ''O efeito conseguido comessas árias beatlianas é surpreendente, porvezes magnífico."

A pintora Edméia de Carvalho está pre-
parando um protesto contra a Central doBrasil. Motivo: ao ir para São Paulo, na
semana passada, pelo noturno (Santa
Cruz), Edméia simplesmente não pôde dor-mir um só instante: ratos corriam peloscorredores; baratas enfronhavam-se emseus lençóis: e minhocas — minhocas sim— circulavam na sua cabina.
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Jantando no Le Blstrò, o Ministro
Delfim Neto, um' dos mais assíduos fre-
qiientadores da vida noturna, retificava a
sua frase ao Ministro Roberto Campos,
quando do jantar de segunda-feira: "O
que eu disse ao Roberto foi que êle teve
a receita do pudim, féz o pudim mas queninguém gostou do pudim. O pudim do
Roberto não tem gosto."

Na próxima semana será lançado, em
Nova Iorque, o disco Maria Toledo Sings
the Best of Luis ltonia. Gravação da United
Artists, com 12 músicas em português e
duas em inglês. Três faixas não são com-
posições de Bonfá: Kaluc (da própria Ma-
ria Helena), Estrelinha p O Sol Nascerá.

O médico, tradutor e poeta baiano Pra-
guer Fróis candidatou-se à vaga de Viria-
to Correia, na Academia Brasileira de Le-
trás.

Veruska, o manequim do Vogue queesteve no Rio. aqui fazetido um grandesucesso, é noticia nos jornais europeus des-'
ta semana, por causa da sua participaçãono filme BIow-Up. Veruska faz o papelrie Veruska. aparece ao natural, vestida
com uma pulseira-relógio de leopardo.

© O Porão 73 mudará o nome paraMondo Cane. A dupla Mlele-Bôscoli com-
prou-o para ali produzir seus shows.
© O Ministro Andreazza está mesmo de-
cidido a transferir seu gabinete para Bra-
silia, sem dele deixar resquícios no Rio. E
é para já.

© O ex-Ministro Otávio, Gouveia de Bu-
lhões estreará no jornalismo, numa revis-
ta semanal, escrevendo sóbre politica eco-
nômico-f inanceira.

« Do Diretor-Geral do Departamento dc
Correios e Telégrafos, General Rubens Ro-
sado, falando a propósito da deficiência do
sistema postal no Brasil, citando o exem-
pio de São Paulo: "A Cidade tem 23 mil
ruas emplacadas, porém nós só temos con-
dlcões de distribuir correspondência cm
5 200 delas".

• Raquel de Queirós, afinal, nâo «stà
participando do Congresso Secreto do Ho-
tel Glória. Raquel está em sua fazenda
próxima de Fortaleza, onde termina um li-
vro de reportagens, onde costura, onde ül-

timamente faz rendas, num tear manual,
no melhor estilo nordestino.

Cris Montez, o criador de The More I
See You e de Sunny, fará uma única apre-
sentação na Hípica, na quinta-feira que
vem. Preço dos convites, para sócios: NCr$
30,00. Para convidados: NCrS 40,00.

Programa para hoje: o jantar do Sol
c Mar, com dança e desfile da Boutique
Marlazinha. No desfile, serão mostrados
conjuntos de saia e bermudas; para os ves-
tidos de noite, toda a linha godé, cortada
enviesada (vestido de categoria, êste a n o,
é enviesado); e as saias subirão a dez cen-
tímetros acima dos joelhos. Depois do des-
file se dançará a bordo do bâteau-mouche.
Dentre os que têm mesas reservadas para
a noite de hoje: casais Ataide Lopes, Jor-
ge Brando Barbosa, Manuel Melo Machado.
Maurício Carvalho.

Ontem, por volta de l da tarde, o Ml-
nistro Hélio Beltrão entrava na Maison
Suisse, para encontrar um grupo'rie jorna-
listas coin quem almoçou. ,
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**€Íame9* margot: a um passo do espetáculo

Duas coisas importam na
minha vida. Meu marido e o ballet.
Sem Roberto minha arte não teria
significado e perderia todo o en-
canto.-

Margot Fonteyn, quase um mi-
to, vem pela terceira vez ao Brasil,
terra de seu avô. É uma mulher
sensível, se não tivesse esta sensi-
bilidacle não seria a artista que é.'
Modesta, não gostando de falar só-
bre si mesma, ela viaja sempre e diz
que mesmo longe só tem dois pensa-
mentos, Roberto e a dança.

Começando a dançar como a
maioria das meninas inglesas, fui
para a escola de dança ainda crian-
ça. Não tinha paixão pelo ballet,
depois é que comecei a viver para a
dança.

Sua receita para ser verdadei-
ramente grande bailarina é:

Talento, força de vontade,
concentração, dedicação integral,
viver para a arte.

Em compensação esta. arte é
medida pelo público, que para a
Dame Margot tem um significado
especial:

—- Ô público é quem manda.
Êle é igual em toda a parte do mun-
do, paga para ver um bom espeta-• culo. Não quero dizer com isto que
tenham entre si quase que uma re-
lação comercial. Não. Por ser o
ballet uma arte verdadeira, o artis-
ta tem o dever de se dar inteira e
belamente ao público. Por isso não
tenho preferencias sobre uma de-
terminada cidade ou pais para dan-
çar. Pois a arte está mais alto.

Enquanto o público estabelece
verdadeira fraternidade universal
em sua arte, o clima é uma batalha
para o corpo da bailarina.

— A umidade, por exemplo, é
muito má para as minhas pernas,"sendo mais difícil dançar num eli-
ma úmido do que num clima seco.

Por isto Margot Fonteyn quase
não ensaiou em seu primeiro dia de
Rio de Janeiro. Depois de se acos-
tumar ao clima, passa a ensaiar os
dias inteiros que antecedem os es-
petáculos.E como esses espetáculos são
mostrados tanto na Europa como
nas Américas, Margot diz:

Atualmente não moro em lu-
gar algum. Meu lar são as cidades
por onde danço e os hospitais onde
Roberto se submete a tratamentos.

Falando de Roberto, a bailarr-
na se transforma. Diz então queéle está melhor. ¦ Faz uma pausa e
continua:

Êle vinha se encontrar co-
migo no Rio, mas não pôde. Só irei
vê-lo em Nova Iorque.

Muito suave, doce, cabelos lon-
gos, bem negros, ela é discreta no
modo de vestir e.de falar, mas aos
poucos acabou contando de si mes-
ma:

BERNADETE PRESTES

Estes meus cabelos são do
sangue brasileiro que tenho. Meus
vestidos? São todos de Yves Saint-
Laurent. Os sapatos de Roger Vi-
vier. Não gosto de fazer compras,
acho aborrecido estar escolhendo
mil coisas ao mesmo tempo.

—Prefiro ficar trabalhando,
pois preciso cada vez mais apurar-
me. Mesmo aqui no Riò, vim para
trabalhar, não para'passear.

O artista jamais fica satis-
feito. Quer sempre mais. Se êle se
considera perfeito e realizado, en-
tão não é um verdadeiro artista.

Não me considero, uma
Pavlova. Longe disto.

Não tenho hobbies, acho-os
ridículos. Para mim, é claro. A dan-
ça é o importante em minha vida.-

Um dia deixarei de dançar,
aí me dedicarei totalmente a Ro-
berto.

A DESCONTRAÍDA
E COMENTADA
MODA DE
RUDOLF NUREYEV

O jovem bailarino Rudolf Nu-
reyev — ou Rudy, simplesmente,
mas só para os amigos — não é
de muito falar. Suas poucas pala-
vras são distribuídas pelo inglês e
pelo russo, embora este só seja usa-
do no palco, durante os ensaios.
Em compensação, êle se impõe pela
maneira de vestir, extreimmente
pessoal e ligeiramente extravagante
para o tradicionalismo estético da
moda masculina dos brasileiros.
Camisas e ternos à Cardin, embora
compre roupas em todos os lu-
gares do mundo. Gravatas multi-

coloridas, que não são bem grava-
tas, mas verdadeiros ascot, espécie
de foulard com estamparia cashemi-
re. Calças ultrajustas até abaixo
dos joelhos, que se abrem em ver-
dadeiras pattes d'éléphant e são ge-
ralmente da côr predominante do
estampado das camisas.

E é o que se tem visto: Nureyev.-
e suas bossas. Que estampado não
combina com quadriculado,-ou quai-
quer outra coisa, êle não acredita.
Ou melhor: não se preocupa, pois
quando compra não quer saber se
coincidem ou não, vai usando con-
forme a vontade do momento.
Tranqüilamente, indiferente, supe-
rior e distante de todos os comen-
tários.

Aqui no Rio, ainda não sabe se
vai fazer compras:

— Talvez faça. Não sei..,•

! \ v

Ét-àí'c,*_.'?i?_?^^^_-j__.-y 
_B___rS-. „&_. > /^r^í-fiSn |P|ÉÍ_ÍHEipi .1 El

Í.9^^^^^^^^^^?^^^í^^B Hnffirai f^^^^^^^^n _______¦ '" .-. " *- *¦'' '| Immfl Br _«fl H w^B lãrwW

<|B|___|Í|l|ra --¦', "í _____ -_hÉi!bI-ÍÍ11i_______ -___^__B_8ÉjSí _¦&...'-.'Ü

O.i tecidos estampados, ianto na camisa coma
no nscol, marcam o guarda-roupa de Nureyev

I
K
O»

a
oc
ea
<
LU
Q
O
CS

<aita
O
a

<z
oc
O

Oz
OÉ
Ul
O
<

UNHiiimiiniiiniiiiiii

«59
I—.

__"
•*$... ¦¦

N
Curso completo:

Informações; to
Ru» Miguel Wm.

AIUIiAACADEMIA HERMÓGENÈS
R. Uruguaiana, 118/12.0

AVISASSE. NOVO HORÁRIO

TURMAS MASCULINA flMININA .
díu j.« . 4.* a.* • ».* a.» • 4.» a.» • s.«_____ 7
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CURSO DE TAPETES

w
PONTOS DO ARTI

PENITENCIARIA

iSÉ
ÈLI RIBEIRO UÊI
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REV.STA MENSAL DE AfiTK PIA.T.rA. If CURSO DE TAPETES H

Artigos de Márft» Barata, Flávio de Aquino,
J. R. Teixeira leite, Clarival Valladares, Sérgio
Ferro, Frederico Morais, Antônio Bento, Marc

Berkowitz e Mário Pedrosa.

19 2¦__¦«Se; 2¦3
k n
u ¦
¦M 5

CURSO DE TAPETES
Pontos, riscos, marcação do trabalho e
forração: aulas em pequenos grupos.

LA ESPECIAL - TAPETLON

mi-ninini

DECORAÇÃO
NÃO E BICHO PAPÃO

i Evite o fim da semana para a
entrega de seu anúncio Classificado

NAS BANCAS, LIVRARIAS E GALERIAS Rua Toneleros, 356 - Tel.: 37-5917 - Guanabara(P M s
"S (í*

h
Mg

s ¦

Di um aipacto agradával •• «u Ur aproveitando e qu» ji km ¦

ELOISA LACE - studio de decoração de interiores ¦

CONSULTA DE DECORAÇÃO (na ca» do cliente)
Inti. tél.: 47-2945

CURSO DE DECORAÇÃO DE INTERIOÜES (lambím
à noite.) — Inscriçõa. -bart.it (47-4354) na

SOCILA - Av. Copacabana, 1 130 - 3*>

O Jornal do Brasil mantém I. agências, espalhndas por
todo o Rio. pira facilitar esse seu trabalho. E não vai fi-
car nisso, poiqu. continua abrindo uma nova. cada . meses.

Mas não esqueça:,seu pequeno anúncio merece a ante-
cipação de sua entrega de pelo menos dois dias. Evite o
sábado, evite o* atrepèlo Jo fim da semana. Você será
mais tem atendido. E vai lucrar.

.*-.
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O «#ballet 99 HO &ÍVf*fI
A história da dança clássica noBrasil-começa em agôstp de 1927,

quando Maria Olenewa fundou, sem
qualquer subvenção estatal, a Escola
de Dança do Teatro Municipal do Riode Janeiro. '

Oito anos antes, Ana Pavlova, adivina, havia dançado para uma pia-teia deslumbrada, no Rio de Janeiro,
e foi esse. concerto que criou, entre nós,um verdadeiro interesse pelo ballet.

Desde então, o ballet brasileirotem tido altos e baixos, relacionados
sempre com a presença de artistas es-trangeiros em nosso País. Depois-de*Pavlova e Olenewa vieram MarylaGrenno, Vaslav Veltchek, Nina Ver-chnina, Tatiana Leskova e Eugênia
.Feodorova.

Sem ter encontrado, até hoje, ocaminho da popularidade, o ballet bra-sileiro já foi capaz de colocar duas desuas estrelas como primeiras bailari-nas na Europa: Márcia Haydée emStuttgart e Laura Proença no Balletdu Vingtíème Siècle, de Maurice Bè-
jart.
ANTES DE OLENEWA

No tempo do Império, era comuma vinda ao Brasil de companhias lííi-cas estrangeiras, que traziam consigo
grandes bailarinas. A proclamaçâo daRepublica representou um fim paratudo isso, porque a corte era a grande <incentivadora dos bailados.

O mais conhecido empresário doimpério foi o italiano Mocchi, que tra-zia para Buenos Aires, Rio e Santiagoos grandes ballets dos teatros Real econstanza, de Roma, e Scala de MilãoComo professora de ballet desta-cou-se o nome de Bebê de Lima Cas-tro, que era íhôça de sociedade e edu-cada na Europa. Bebê dedicou-se aoensino do ballet e chegou a apreccn- ¦tar suas alunas, por diversas vezes no.Automóvel Clube.
As escolas de ballet entretantoeram associações fechadas, devido aospreconceitos exjsteijtes nessa épocacontra a dança. Acontecia muitas, xè-zes que uma escola trouxesse o nome'pomposo de Instituto de Cultura Físi-ca e Dança de Salão. As escolas dedança funcionavam nas ruas próxi-mas ao Teatro Imperial - local hoSdc» Teatro João Caetano ]'

O CORPO DE BAILE
.DO MUNICIPAL

'Esse amadorismo inconseqüente
termina com Maria Olenewa. Tendo
dançado pela primeira vez nó Rio de
Janeiro em 1921, como figura de des-
taque do ballet de Leonide Massirie,
Maria recebeu convite para dirigir a
Escola de Dança do Teatro- Colón de
Buenos Aires, 

"cargo 
que ocupou até

1924.
De regresso ao Brasil, "pelo muito

que a terra lhe atraía", decidiu fixarresidência.no Rio, passando a dar au-
las particulares de ballet. Em 1927, in-centivada por uma conversa com o crí-tico de teatro Mário Nunes, resolveu
propor ao então Diretor do Patrimô-
nio Municipal a criação de uma_Ea-cola de Danças no Teatro Municipal,
sem qualquer ônus para a Prefeitura:

Era a primeira Escola de Baila-dos que se fundava no Brasil — au-têntica certidão de nascimento doballet brasileiro —, e a 9 de novembrodo mesmo ano .os alunos de Olenewafaziam a sua primeira apresentação no
palco do Municipal, em um programaque incluía Les Sylphides — o predi-leto de Olenewa — e números ae Di-vertissements.

A 2 de maio de 1931 foi publicadoo Decreto n." 3 506, assinado por Adol-fo Bergamini — Interventor no Distri-to Federal —, aprovando o regulamen-to das Escolas de Dança e Canto doTeatro Municipal, sendo Maria Ole-newa convidada a assumir a direçãoda Escola-de Dança.
Em 1937 realizava-se a primeiraTemporada Nacional de Bailados, e aessa altura começavam a aparecer .osfrutos dó trabalho de Olenewa: nomescomo os de Madeleine Rosay, Eros Vo-lusia e Yuco Lindenberg, futuros es-teios do ballet nacional.

AS MESTRAS RUSSAS
A temporada de 1939 foi dirigida

por Vaslav Veltchek, antigo mestrede ballet do Chátelet de Paris. Velt-chek vinha ao Brasil para uma perma-nência rápida. O início da SegundaGuerra, entretanto, fêz com que êle fi-xasse residência em São Paulo. Velt-chek seria, mais tarde, responsável
pelo grupo de ballet das Operárias deJesus.

Em .1945, uma temporada de raro
brilhantismo, sob a direção de Igor
Schezoff, deu projeção definitiva aoCorpo de Baile do Municipal, revelan-
do valores como Edite Pudelko, Tama-ra Capeller e Wilson Morelli.

Logo á seguir, entretanto, o balletno Rio entrou em decadência. Paracombatê-la, o Municipal promoveu avinda de Nina Verchnina, bailarina ecoreógrafa russa, e de Maryla Grenno,
que trabalharam com o Corpo de Bai-le até 1950, quando foram substituí-das por Tatiana Leskova — esta, amestra de dança que permaneceumai^ tempo à frente dos bailados' doMunicipal.

Tatiana veio ao Brasil pela pri-meira vez em 1942, com o ballet russo.Bm 1944 estava outra vez aqui, e em1945 veio definitivamente. Nascidana França, onde recebeu a sua for-mação artística e estudou'com os me-lhores mestres,, foi convidada pelo Mu-nicipai para atuar como artista hós-
pede de 1945 a 1947. Um ano depois,formou o seu próprio conjunto, o Bal-let Society, que atuou no Teatro Phoe-mx de 1948 a 1949. Em 1950 foi cha-mada pára dirigir o corpo de baile doMunicipal, onde permaneceu até-1964como coreógrafa, mestra de ballet ebailarina.

Em 1955 chegava ao Rio outra rus-sa: Eugênia Feodorova, que vinha co-mo coreógrafa do Festival do Rio deJaneiro. Disciplinando o corpo de bai-le, remontando o segundo ato do Lagodos Cisnes, Feodorova estudou mi-nuciosamente a História do Brasil pa-ra homenagear Vila-Lôbos com o Des-cobrimento do Brasil, grande sucessoda temporada; o ballet clássico nacio-nal atingia o seu mais alto nível.Feodorova foi mestra de dança noMunicipal de. 1959 a 1961; foi substi-tuída por Madeleine Rosay, que ficouate 1966. Depois disso, não houve maisefetivação para o cargo de maitre deballet.

O "BALLET" DAS OPERÁRIAS"
Em maio de 1939, Clotilde Gui- •

marães fundava a União das Opera-rias de Jesus, que deyeria funcionarcomo um internato para crianças po-bres. A fim de obter verba, a diretoraresolveu fundar irai conjunto coreo-

gráfico- formado pelas próprias inter-nas, crianças de 10 a 14 anos.
Foi esta a origem do ConjuntoCoreografico Brasileiro, cuja direçãofoi entregue a Vaslav Veltchek. Apre-ciador do folclore brasileiro, Veltchek

preparou a coreografia de Uirapuru ePapagaio de Moleque, de Vila-Lôbose de Festa na Roça, de José Siqueira.O grande sucesso do conjunto, entre-tanto, foram os Quadros de uma Ex-
posição, de Mussorgsky.

A primeira, apresentação do Con-
junto deu-se a 10 de dezembro de1945. As meninas estudavam como
profissionais.. Eram ao todo 12 rnôçase dois rapazes, um dos quais, Ielê Bit-tencourt, saiu definitivamente do Bra-sil com o ballet do Marquês de Cuevas.

O conjunto excursionou pelo Bra-sil e tornou-se o primeiro grupo bra-sileiro a apresentar-se no exterior —
Montevidéu e Buenos Aires. Além deIelê Bittencourt, proporcionou a apa-rição de dançarinos como Gil Sebóia,Lia Marques, Pauline Godard e EditePudelko, e ficou como um marco na

, história do ballet brasileiro.
NOVOS PROGRESSOS

Na década de 50, ó nosso ballet re-
cebeu grande impulso com a visita de
grandes artistas estrangeiros. Estive-
ram no Rio Tamara Toumanova eOleg Tupine (1953), Violeta. Elvin,John Field, Nora Kovach e Istvan Ra-
bowsky, Maria Tallchief, Lupe Serra-no e André Eglewsky, Alicia Markova,
Oleg Briansky, Yvette Chauviré e Mi-Ibrad Miskovitch (1956), Alicia Alon-
so e Ygor Yuskewitsch (1958).A década de 60 endbntra o ballet
brasileiro em expansão: das três ami-
gas que dançavam juntas, Dalal Ach-
car, Márcia Haidê e Laura Proença,
a primeira tem a sua própria compa-
nhia, a segunda é a primeira-bailarinadó Teatro Nacional de Stuttgart e aterceira é estrela de Maurice Béjart.

Em 1961, Artur Ferreira levou oBallet do Rio de Janeiro à Inglaterra;
Sandra Dieken participa como primei-ra-j>ailarina do Ballet Russo de C. Ba-sil; Beatriz Consuelo dança nos baila-
dos do Marquês de Cuevas, e Eleonora
Oliosi consegue o segundo lugar no IConcurso Internacional de Ballet do
Rio de Janeiro.
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VAMOS AO TEATRO
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COLE E SILVA FILHO apresentam no 5
TEATRO CARLOS GOMES
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Poltrona

3.00
Estud. e
Balcão

1,50
BONECAS EM MINI-SAIA £
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DE COSTA
A COISA VAI

Cem um ¦
granda alanco • 3 sensacienali strip-teaies •

Diariamente, sessões continuas, • partir b
dat 171i30m ¦

GRANDE SUCESSO! QUADRO POLÍTICO 9
As ••_-__«.-tiras o "thew" d* travas!'»

BONECAS EM MINI-SAIA

«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦rj
TEATRO RECREIO

AMÉRICO IEA: apresenta

//STRIP SHOW "A
H

Das 18 às 24h (sam Interveio) B
6 REVISTAS DIFERENTES g

Atrações! Comicidado! Lindas mulheresl ¦
6 STRIP-TEASES "

Atrajões máximas: EDSON GIL (o lenor dat Américas) jj
ZDENKA( Rouxinol da Iugoslávia) £

O maior a melhor espetáculo da Çuanabara a
Informaçõesi tel.t 22-8164 »

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦"¦¦¦¦¦¦¦¦'V
DUAS ÚLTIMAS SEMANAS |

-Agora no TEATRO MESBLA
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ooF.iM.oi DAVID LEAN

0 HOMEM DO
PRINCÍPIO AO FIM

de Millôr Fernandes

HOJE,
ÂS 17H

E 21H

¦¦

¦

se v. tem
uma poltronamacia,um bom. ...uísque e fio PireBi na antena,

tem tudo para uma boa
noite diante da

tv.

com FERNANDA MONTENEGRO, SÉRGIO IRITTO H
* • FERNANDO TORRES g

Bilhetes à venda — Tel.: 42-4880 £

JJ PREÇO ESPECIAL PARA ESTUDANTES Jj
II Ãs 3as.-feiras não hi espetáculo ¦
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REPERCUTE O SUCESSO £

OH QUÈMliCIA DE GUERRA'
Estréia dia 24 em . êrto Alegre, sob os auspícios

da Secret. de Educro Cultura, do Rio G. Sul J

S Hoje, às 17h e 2.h.5m, no TÇATRO GINÁSTICO m
Reservas: 42-4521 — Ar refrigerado — Traje esporte a
Estud. 3as., 4as., 5as., 6as. e doms. à noite: NCr$ 3,00 g
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Figueiredo Magalhães, a
286 — Sobreloja Cine *

Condor-Copa J
3.° MÊS DE SUCESSO 3
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O lio de antena de tv PireHi
garante recepção perfeita, resiste ao sol e
às intempéries. A marca PrelH TV 300
identifica o fio PireHi para antena.

fIRELLI

p COMNERY

-Ul/. .-LVLHlflNU IflClRO LUIZ SLVCIIIANO BIBMHO. LUIZ SÍ.VUHANO 
~ 

HIBURO
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1»
MINI-TEATR0

De 3.° a
6.°-feira:

Estudantes:
NCr$ 2,00

0 FESTIVAL DA BESTEIRA S
QUE ASSOLA 0 PAÍS
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SALA CECÍLIA MEIRELES f
2." Temporada Oficial de Concertos §

28 de abril, às 21hl5m a
Primeiro Concerto da Série g

MÚSICA MODERNA DO BRASIL m
No programa: m

1 - 2.' Sonatina para dois fagotM a
— Francisco Mignone na

II — C.nt.tê a Manual Bandeira, pata loprane, piano e quarteto
de corda. — José Siqueira

III — Maria Jesus dos Anjoi, cantata sõbr* motivos do ritual um-
bandista, para narrador, piano, coro, orqueitra e percussão g
típica brasileira - Radomo. Gnatt»li - Poema de Bororó g

Coro • Orquestra d« Teatro Municipal. ¦
Regente: Mirio' Tavares 2

Ingressos _ vendai NCr$ .,00 — Estud.: NCr$ 2,00 - Tel.: 22-6534

AetNciA ea
JOHNAL DO BRASIL m>

MEYER
»U» CIAS BA C>.U- t 7. t

•DAS 8.--AS 17.30 II0BAS_,_
(SACA-OS: DAS SAS 11 HORA-

HOJE
HORAR»

2*430.7 e©,30 Newman
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: LAUREN BACALi
JÜUEIMIS
AHIHUR-ÜU.
JANEÍIEGH

. FWIElAlimN TÍSS°I^
iROBERTÍMS "m*
: SHELLEY WWTERS m
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O GRUPO DE AÇÃO apresenta

AGORA NO TEATRO DE BOLSO
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i CÂFÉ-TEATRO CASA GRANDE _

, "De Brecht a Stanislaw Ponla Praia'
H

com Aldo de Maio, Camila Amado, Jaime Barcelos • Milton Carneiro B
«1 Dirj Antônio Pedra .— Música: Roberto Naftimenta B
|jj HOJE, ÃS 22H - RES.: 57-6651 H

Sábados, it I7h, * domingos, às 16h, a
B "A ONÇA INVEJOSA", peja infantil g
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A peça mais violenta de g

NELSON RODRIGUES S

| "CS SETE GATINHOS" I
¦

apresentação do TEATRO POPULAR DA GUANABARA na . B

TEATRO MIGUEL LEMOS g
Proibido até 18 anos — R. Miguel Lemos, 51-H 5

S HOJE, ÀS 17H E 21H30M - Res.: 56-1954 g
Ar condicionado perfeito — Do 3." a 6°-feira: Estud.: NCr$ 3,00 ¦

B Gerador próprio B
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-FICIWA O MÁXIMO EM 5
ALIENAÇÃO ¦
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"ARENA CONTA ZUMBI
| Q GRUPO OPINIÃO Apresenta a

A crise de Cuba — A llíada de Homero 3
Reunião que decidiu a bomba de Hiroxima g

Morte de Kennedy — Depoimento de uma a
camponesa do Vietnã — O complexo

Militar-industrial

d» Augusta Boal a Guarnieri
com: Jor ga Coutinho, Estar Mallingar,

Milton Gonçalves a outras. Música:
Edu Loba — Dr.: Milten Gonçalves

AMANHÃ, AS 22H
Pça. Gen. Osório — Res.: 27-3122

Hoje, no TEATRO MUNICIPAL DE NITERÓI
is 20h a 22h
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BAR-RESTAURANTE apresenta
Hoje:

MARIA BETHÂNIA
Aos domingos, às 16h30m:
CLUBE DO JAZZ E BOSSA

Di-riamente: Show de Samba, com JORGINHO • leu elenco

amm*u&
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M

A SAIDA? i
ONDE FICA A SAÍDA? s

m QUATRO i

(Estado Militarista) gj

HOJE, ÀS 17H E 22H — Rua Siqueira Campos, 143 g
¦ Reservas: tel. 36-3497 — Desc. p/estud., às 3as., 4_s., 5as. a doms. B
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E ^\ TEATRO GUUCIOGILL (teatro da praçm a

B
MARIA FERNANüA apresenta ¦

EU CHEGO L
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d Avenida Afrànio de Mela France, 300 — Estacionamento próprio j§
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TEATRO NACIONAL DE COMÉDIA
Avenida Rio Branca, 179 - Tel.: 22-0367

Dlíiri-ment- às 21h — Domingos às 18 « 21h

SAS TO ATRA#f*

NUM QUARTO
HOJE, ÃS 16H E 21H15M

O
VERSÁTIL'MR.
SLOANE

ADRIANO REYS canirlo a figurinos S
PAULO PADILHA PERNAMBUCO OE OLIVEIRA g
DELORGES CAMINHA direção de ¦
MARIA FERNANDA CARLOS KROEBER B

Sob oi wspicici di So». de Teatro di S.t;tt. it Zi:c. it CD. =

Está em Porto Alegre inaugurando
a temporada oficial do

g TEATRO LEOPOLDINA
uRetornando ao cartaz no Rio §

dia 27 de abril §
ã
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_ TEATRO COPACABANA s
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De Jorge Andrade
Pròmío Serviço Nacional de Teatrft

Direção a cenários: Gianni Ralto
Figurinos: Bella Paes leme, cem um grande alenca

Amanhã, Vesp. Extra, às 18h
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JOE OSTOíI.
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TEATRO MAISON DE FRANCE - Ar refrigerado H
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1 PEN
De ARIANCf Hoje, à. 18 e 21h30m
SUASSUNA TEATRO JOVEM

Dir. Musical: GENI MARCONDES -
Geral: LUIZ MENDONÇADir.

KOJE, AS 17H E 22H y
g CURTÍSSIMA TEMPORADA - BIIH_.ES A VENDA - Reservas: 37-7003 B

De.centa aspacial para estudantes S
l_.BBBBBBaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBBBBB_l
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TEATRO RIVAL apresenta g

a enxutérrima ROGÉRIA g
___. IIS(a mais famosa travesti de Brasil) em B

de Gastao Tojeiro
Uma comédia musicada POP
HOJE, ÀS 16H E 21H30M

Res.:. 57-1818. -.RamaJ. Teatro
Traje esporte — Censura livre t1
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g TEATRO SERRADOR - Ar refrigerado S
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VESPERAL EXTRA j
IS\

AS 18H, E A NOITE, ÀS 21H
'RASTO ATRAS"

TEATRO NACIONAL DE COMÉDIA
Tel.: 22-0367
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RESERVAS: 26-2569 ¦
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t-BBBBIBBBBBaBBBBaaBBflBBBBBBBBaBBBBBBBBBBBfla
a Sucesso em 18451

Sucesso em 1854!
Sucesso em 1892!
Sucesso em 1920!
Sucesso em 1936!
Sucesso em 1940!
Sucesso em 1965!
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I O NOVIÇO no TEATRO DULCINA S
ULTIMAS SEMANAS

E "VEM QUENTE QUE s
Ê ESTOU FERVENDO" |
g cam at 20 mais badalativas "bonecas" do Ria num show divertido • ginvertida b

HOJE a TODAS AS NOITES, ÀS 20H • 22H g

g Vasptrais às Sas. • domingos, àl Hh — Reservas: tel. 22-2721 B
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S TEATRO PRINCESA ISABEL g
5 apresenta 9

NORMA BENGELL - «OSINHA DE VALENÇA g
CHICO iATERA TRIO g

I, ®fSSÍ»
Taxta: Reinalde Jardim a Miller Fernandes
Direção da Mielli-Bascoli

ESTRÉIA HOJE - Ingressas à venda - Tal.: 37-3537

aasaaaaaaaaaaa

apresepta hoie, às 17h a 21hl5m — Reserves: 32-6531

FESTIVAL DE TEATRO DE COMÉDIA
MARIA POMPEU RUBENS DE FALCO - RAUL DA MATTA

FAMÍLIA ATÉ CERTO PONTO

5
Hnmumi

TRES ÚLTI/4AS SEMANAS g
S Poltrona: NCr$ AfiO - Estudantes: NCr$ 2,00 g
SaaaaaBBaBnBaaBBBaaBBBBBaaaaaBaaBBBaaaBBaat?
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TUCA apresenta

| SHOW & BOITE |
5BBBHHIB«BBBBBBBBBBB_maaBBBBBBBBBBBBBBBBBJ^
^BS-SSHaKBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBPj,
S PAULO SOLEDADE • SÉRGIO SANZ, apresentam: »

g s 7 - ^sses ^^°s & s
I I .ai j tetra e Música |
¦ *_*__________*_—— m__ ^m__m_______m_________________t __

Com QUARTETO TAMBA, EDU LOBO, MARILIA MEDALHA a ¦
participarão especial de PETER DAUELSBERG. *J

DE 3.° A DOMINGO S
Rua Barata Ribeiro, 90 - Telefone: 36-3483 g
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RUY BAR BOSSA 8
apresenta d« têrca a domingo
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TEATRO MUNICIPAL.
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¦ Orquestra Sinfônica Brasileira |
S.a CONCERTO DE ASSINATURA DA "SÉRIE GAIA" g
Sábado, dia 22 da abril, às 14h30m g

Regente: Simon Blech m
Solista: Maria da Penha g

BERLIOZ -'RAVa - GUARNIERI - SIBELIUS

BBBBBBBBBBBBBBBBBBa

TEATRO i
SANTA ROSAS
"A ÜLCERAl
DE 0UR0"[

• SÉRGIO RICARDO ¦
• EDU LOBO g

• PAULINHO DA VIOLA g
• CAETANO VELOSO g

• SIDNEY MILLER g
AMANHA, ÀS 21H |

TEATRO REPÚBLICA g
Tel.: 224271 g
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SALA CECÍLIA MEIRELES |
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"UMA NOITE PERDIDA
.COM TUCA E MIÈLE"

um shaw Miàle» Bôkoü cam • «aniunta da Menescal
Rua Radalfa Dantas, Íl-B — Capacabana

a

Reserva.: 37-9663 ¦
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COMÉDIA MUSICAL

BREVE

Bau

CORAL VV.LLYS
CONCERTO CORAL SINFÔNICO

Bach — Schutz — Mozart — José
Maurício — Haendel

SÁBADO, DIA 22, AS 21H
Convites na bilheteria — Infs.: 22-6534
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BOITE 0 \!

Aborta desde 19 hi, Drlnka e|nntar-2 con-
juntos pera dançar com Juarex e seu or-
gãom RUA GUSTAVO SAMPAIO, MO-A • UME

ESTACIONAMKNTO PRIVATIVO_ja
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Panorama

do cinema
0 qjue há pata ver

CINEMA
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s EISENSTEIN NO PAIS-
SANDU — A Cinemateca do
MAM apresentará hoje, ex-
cepclonalmente em sessão
única às 24h, no Cinema

, Paissandu, o clássico de S.
M. Eisenstein, Os Cavaleiros
de Ferro (Alexandre Nevs-
ki), produção de 1938 in-

i terpretada por Nikolal
Tcherkassov. O filme será
exibido em versão original
e os ingressos estarão à dis-
posição dos interessados, na

' bilheteria do cinema, a par-
tir de 14h.

"ALEXANDRE NEVSKI" c
o primeiro filme falado de
Eisenstein. Nele o cineasta
russo aplica algumas idéias
do manifesto, por êle redi-
guio, dos cineastas soviéti-
cos sobre o cinema falado.
Muito interessado na arti-
culação, em contraponto à
imagem e música, Eisenstein
colaborou intimamente com
o compositor Prokofiev em
fórmulas originais tendo em
vista um espetáculo cinema-
tográfico de natureza ope-

, ristica. Alexandre Nevski,
representa uma síntese per-
feita áe seu .trabalho.

NOVOS "MATT HELM" —
Após o sucesso de O Agente
Secreto Matt Helm (The Si-
lencefs), e Matt Helm contra
o Mundo do Crime (Murde-

. refs Raio), ainda inédito no
Brasil), Dean Martin assi-
nou um contrato para apa-
recer em mais três fitmes di
série: Os Atacantes. (The' Ambushers), que será roda-
do em Acapulco; A Tripula-
ção Destruidora (The Wrec-
king Creio), Os Devastado-
res (The Ravagers).

FESTIVAL DO CINEMA
BRASILEIRO — Em Teresa-
polis, nos dias 2S, 29, 30 e 1

ide maio será realizado o 4P
Festival do Cinema Brasilei-
ro organizado em colabora-
ção com a Divisão de Turis-
mo daquela cidade- Jomalis-
tas, atores, atrizes, direto-
res, cerca de 150 pessoas se- '
rão convidadas a participar
do Festival que apresentará,
provavelmente, concorrendo
a prêmios: o Menino e o
Vento, de Carlos Hugo Chris-
tensen; O Corintiano, áe
Amâncio Mazzctropi; o Anjo
Assassino, de Osvaldo Mas-
saini.

BERGMAN NO VIETNÃ-
, ME — "Fugindo ao tema ge-

ral de sua cinematografia, o 
'

discutido diretor sueco, Ing-
mar Bergman, anunciou em
um programa de televisão que
pensa fazer um filme sobre

» o Vietname", informa o bo-
letim da Embaixada sueca.
E contínua: "Para isso, ten-
ciona iniciar brevemente os
trabalhos com o manuscri-
to. Segundo afirmou Berg-
man, o motivo que o atraiu
no caso do Vietname, foi a
possibilidade de uma tercei-
ra parte s.er pressionada por
diversos lados até, quase, ao

i estrangulamento."

NANNI LOY E A FAMÍLIA
— Nanni Loy conhecido no
Brasil por seu filme Quatro'Dias 

de Nápoles, iniciará
brevemente as filmagens de
Pai de Família, a história da
geração de pais de familia
que tinham 20 anos em 1940.

' Leslie Caron e Nino Man-
Jredi serão os protagonistas.

MOJICA MARINS — EN-
TREVISTA — O discutido

, José Mojica Marins — de A
Meia-Noite Levarei sua Al-
ma — considerado gênio
por alguns e picareta por
outros — estará hoje, às
16h, na Cinemateca do Mu-
seu de Arte Moderna, em um
encontro com a imprensa,
especializada ou não.

ESTRÉIAS
UM HOMEM. 

'".""-MA 
MULHER...

(Um Homms et uno Fommt), do
Claude Lelouch. Grande Prêmio
de Cisnes 1966, e Oscar dc mo-
lhor filmo es1rancje.ro. Corn
Anouk Aiinée, Jean-Lou.i Trin-
tinnant, Plorro B.rouh, Slmono
Paris. V.noi.i: 16h — 18h — -Oh
— 22h. (18 anos).
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Paul Neivman cm O
Caçador de Aventurai

O CAÇADOR D. AVENTURAS
(The Moving Tarjei), do Jack Sini-
ght, baseado na novela de Rcas
McDonald. Com Paul Newmftn,
Lauren Bacall, Julie Harris, Janer
Leigh, Shelley Winlers, Robert
Vagner. Colorido. Odeon: .4h — ¦
16h30m - 19h - 21h30m. (18
anos);
LADRÔ_í"""Ò~E~SO'B*~À""(TorM.r*y
Thleves), de Abner Bibertnon.
Aventura. Coin Peter Falk, Brilt
Ekland, Joanna Barnes, Nehemia
Persoff. Colorido. Metro Tijuca,
Path. (a parlir de lOh da ma-
nhã), Ricamar, Pax, Paralodos a
Mauá: |4h - 16h — 18h - 20h
— 22h. (18 enos).
NO PARAÍSO* DO HAWAT.Paíâ:
dlse.Hiwaiian Style), de Michael
Moore. Musical. Com Elvis Pres-
ley, Su_,.nna leigh, James Shitie-
ta, Donna Bui! erworth. Colorido.
Flórida, París-Paláce, Bruni-
Méier, Bruni-Piodade, Regência,
Matilde, 5. Pedro, Rio-Polsce,
Scala, Britânia, (Livre).
-ÒHNNYYÜMA 

" 
(Johnny Yuma).

de Rotnolo Guerrieri. Western ..
italiana. Com Rosiilba, Neri, la-
wren.o Dobkin. Eastmancolor.
ópora, Caruso, Rio (Tijuca), Alfa
(Madureira). (14 anos),

O BALLET~*REAl" DE LONDRES
(The Royal Ballet) com Margot
Fonteyn. Documentário apresen-
tando trüs números do Ballet Real
de Londres; O lago dos Cisnes,
O Plssaro do Fogo, Ondina. Bru-
ni-Copacabana de 2.a a ó.Meira:
lóh — 22 horas; sábado e domin-
go: ]4h - lélvIOm - 19h20m -
22 horas. (Livre).
GÕL, A COPA DÒ MUNDO DE
1966 (Gol, the World Cup). Do-
cumentário colorido, narrado em
português. Roxy, Vitória, leblon,

TEATRO E "SHOW"
ÚLCERA DE OURO _ Comédia
musical de Hélio Bloch, com mú-
sica, de Oscar Castro Neves, Ro-
berto Menescai e Edino Krieger.
Dir. de Léo Jusi. Com Flávio Mi-
Çjliaccio, Cláudio Cavalcanti, Ro*
sana Ghessa e outros. Santa
Rcsa, Rua Vise. Piraiá, 22. (Tel.
47-8641). Estréia amanhã.
A PENA EA LEI - Três-como-
dias em um ato, de Ariano Suas-
suna. Direção de Luís Mendonça.
Com Uva Nino, Rafael de Car-
valho e Francisco Mi lan.. Figu-
ri noi de Echio Reis. Teatro Jo-
vem. - Praia de Botafogo, 522
(26-9220). 22h; sib. 20hl5m e
22h30m; vesp. Sa., 17li e* dom.
18b.

Am-rltü 1.1, _ 16h - 18h _ 20h
- 2J.h, (livro).
A FUGA DO PRESENTE (La Fuja),
cie Paolo Spinola. Dramo. Com
Gio. anna Rn lll, Anouk Alméo,
Paul Gucrs, Enrico Maria Salorno.
Copacabana: I4h - )6h - 18h -
-Oh - 22h. (18 anos).
O BEIJO AMARGO* (Th. Naked
Kln), de Samuel Fuller. Drama.
Constnnce Towers,' Anthony Eis-
ley, Michael Dante, Virgínia Grey.
Alask» a partir das 14 horas até
meia noite. (18 anos).
A CIDADE DO MfDO (City" of
Foar), de Peler Bezencenot.' Me.
lodrama. Com Terry Mooro, Paul,
Maxwell, Marisa Moll. Art.Pali.
cla-Copacabana: 14h - 16h - -
18h - 20h - 22h, Art-Palaclo.
Tijuca, A.|.Pal'.l_.M_l„r, Sanla
Rosa (Caxias), Mello (Penha Cir.
cular), Paraíso (Bonsucesso).' (M
anos).
CLEO DB~S as ¦fTicTn'di~S~i
7), do Agnés Vnrda. Com Cori-
nc Marchand, Michel Legrand.
Filmo cm questão nas Cotações
JB desta semana, com média de
três estreles. Somente hoie no
Festival do Cinema Francês que
continua em segunda semana no
Paissandu com sessões a parlir
das 18 horas, sob o patrocínio
do JORNAL DO BRASIL. (14
anos).
ANGÉLICA ,E o REI (Ángéllqut
ot le Rol), dc Bernard Borderie.
Aventura de espada de alcova.
Com Michèle Mercier, Robert
Hossein, Samy Frei, Ann Smyr.
nor, Estella Blain, Claude Gireud,
Phiüppe Lemairo, Jean Rochefort.
Colorido. Condor Copacabana,
Plaia (a partir das 10 horas da
manhã), Olinda, Mascote: 14h —
16h - 18h - 20h - 22h. (18
anos).

REÃr^BFNtÃÇÕÊS-
A GUERRA DOS MUNDOS (The
War of the Worlds), Byron Has.
kin, baseado na novela do H. G.
Wells. Com Gene Barry, Ann Ro-
binson, Les Tremayme, Bob Cor-
nrlhwaite. Colorido. Flórida,
Royal, Kelly, Rivoli, Parli-Palac.,
Bruni.Méi.r, Regência (Cascadura).
Bruni-Piedade, Matilde (Banou),
São Pedro. (14 anos).
ADEUS AS ÍLUSÕES (Th. 

""Sam-

piper), Vincent Minelli. Corn
Eiizab.th Taylor e Richard Bur-
ton. Colorido. A partir dc hoie
no Cine Lagoa Drive-ln, às
-Oh.Om e 22h30m. Sábado ses-
são à meia noite e meia. (18
enos).

CONTINUAÇÕES
A SEGUNDA ESPÕSÀ (l.tti ib,'.
gliati) comédia italiana em qua-
iro episódios, todos dirigidos por
Steno. Cem Raimondo Vianelio,
Margaret Lee, Franchi í, Ingras-
aia. Coral: 14h - lóh _ 18h -
20h - 22h. (18 anos).

COMO. POSSUIR LISSU (Gambit),
de Ronald Neame. Aventura de
intentão sofisticada. Com Shir-
ley MacLaine, Michael Caine, Her-
bert tom. Technicolor. São Luis:
13h20,n - 15h30m - 17h40m _

SABIÁ 67 - Comédia dè Gái-
tão Toieiro — Volta ao cartaz o
irreverente espetáculo pop, um
dos melhores da temporada pas*
sacia. Rcmonlagem do e.petácu.o
Onde Canta o Sabiá. Dir. de
Paulo Afonso Grisolíi. Com Betty
Faria, Mariefa Severo, Norma Sue-
li, Modesto de Sousa, Spina, Gra-
cindo Jr. e outros. Copacabana,
Av. Copacabana, 327 (57-1816 R.
Teatro); 21h30m. sáb. 20h e
-2hl_h; vesp. 5a., lóh. e dom.,
17h.

OS 7GATINH0S, de Néison RÕ-"
clrigues. Dir. de Álvaro Guima.
r_.es, figurinos e cenografia de
Roberto Franco. Com Fregotente,
Thelma Reston, Jorge Cherques,
Érico de Freitas, Carmem Palhares,
Hélio Ari, Djenane Machado, Dje-
na Antonaz, Ana Rita e Tânia
Sher. Apresentação do Taatro'Po-
pular da GB - Miguel lemos.
— Rua Miguel lemos, 51 (lel.
56-1954), 21h30m; sáb., 20h •
22hl5m; vesp. 5a„ 17h e dom.,
IBh.

UM PEDIDO DE CASAMENTO E
JUBILEU - De Tchecov. Apresen-
tação da fundação Brasileira da
Teatro. Dir. de Sérgio Dionisio.
Com o elenco da FBT — Teatro
Dulcina. Rua Alcindo Guaiibã-
ra, 17-21 - (32-5817), às se_un:
das-feiras às 21 h. Preços poiiU-
lares para estudantes.

O NOV!Ço7"--'-Ma"rt"nT~PT""ra"7
Produção da FBT, com ¦ cola-
boração do SNT - Com Dulcina,
Manuel P ê r a, Cléber Macedo,
João Benian, Ivan Sena, Sop'»
Morais, Bruno Neio, MatoTinhc.
Dulcina. Rua Alcindo Guanabara,
17.21 (32-5817). 21h;. sáb., 20h
• 22h. Vesp. quinta e domingo,
17 horas.
O HOMEM DO PRINCÍPIO AO
FIM - Volto da bel» seleção dl

MÚSICA E RÁDIO
O.. S. N. ¦
às 20h45m.

textoi do Milcr Fernandes, num
espetáculo freqüentemente como*
vente, imensamente valorizado por
um esplêndido desempenho de
Ferricinda Montenegro. Dir. de Fer-
nando Torres. Com Fernanda Mon*
tenegro. Sérgio Brito, Forníndo
Torres e o Quarteto 004. Mesbla,
Rua do Passeio, 42/56 (42-4880),
21h30m; s'b., 20h e 22h; vesp.
quinta, 17h e dom., 18h.

ÕhTQÜE DÊITCIA" DE GUERRA 
"-

Musical da Charles Chilton •
Joan Litllewoodi Primeira Guerra
Mundial vista com bom humor.
Espetáculo original de rara ale-
-gria e vitalidade. Dir. de- Ade-
mar Guerra (melhor diretor de
1966 em São Paulo com Este es-
pet.kulo!. Com Napoleão Moni_
Freire, Célia Biar, Rosita Tomás
Lopes, Helena Inês, Mauro tfien-
donça, ítalo Ròss. e outros. —
Giniílico. Av. Graça Aranha, 187
(42-4.21), 2lfl,15rn. sáb., 20h e22h _0ni; vesp., 5a„ 17h e dom.
18h. Últimos dias.

RASTOíATRÃS - Pe5a deJorM-
Andrade premiada no recente con.
curso do SNT. Um homem mer.
gulha no passado para compreen-
der melhor o presente e saber
prepara-se para o futuro. Uma
cias mais sérias tentativas da nova
dramaturgia brasileira, numa mor,-
lanem de grande força e emagi-
n.ção. - Direção de Gianni
Ralto. Com Leonardo Vilar, Re-
nato Machado, Iracema de Alen.
car, e grande elenco. TNC. Av.
Rio Branco, 179. (22-0367). -
21h. Vesp. dom. 18h. Até 15
de maio.

pamilia Ui~ãm6~fõiãõ~^
Comédie (anteriormente apresen.
tada sob o titulo Família Pouco
Família), de Gerald Savory, adap.
tação de Marc-Gilbert Sauvnjon.
Dir. de Antônio de Cabo Com
Renata Fronzi, Rubens de' Falco
o outros. Serrador. Rua Sen.
Dantas, 13 (32-8531); 2lh30m;
sáb., 20h e 22h30m_ Vesp. 5a„
16h e dom., 17h.

ARENA..CONTATiZIMUJ - Comi-
dia histórico-musical de G. Guar.
"ieri e A. Boal, música de Edu
Lobo. Apresentação do Grupo do
Ação. Dir. de Milton Gonçalves.
Com Jorge Coutinho, Ester Mel-
linger, Procópio Mariano, Maria
Aparecid.-i, Haroldo de Oliveira e
Carlos Negreiros. Bolso, Rua Jan*
gadoiros, 28-A (27-3122). 21h30mt
sáb. 20h e 22h; vesp., 5a., 17h
e_dom^l8h. Até domingo.
bE-"B'"tECHt"-]f-*rTÀ*«YsÍÃ*W""P""dN:
TE PRETA — Original espetácuio

Municipal — Hoje RÁDIO
ADEMAR NÓBREGA - Apreciação
Musical - Rádio Roquete Pinto,
hoie e dia 27, às lOh .

ba-lut^FcT-rTõ-^e jãnêTrõ)
com Margot Fonteyn e Rudolf
Nureyev, sob os auspícios do
JORNAL DO BRASIL - Oiselle,
Metastasis, Corsaúa, Dança am 3
Dimensões, Marguorits • Armand.
Municipal, hoje, domingo c dias
25 e 29 às 20h_45m.
CORAL WÍIÍYS - Municipal, ,j.
bado, os 20h45m.

CONCIRTO PARADA JUVENTUDE
Violinista Damasceno t con-

iunto de Música Antiga. - Au.
ditório da TV Globo. - Domin.
go, às lOh.

OSB - 3.o Concerto— Social"""**.
Blech e Maria da Penha - Ber-
lioz, Ravel-, Guarnieri, Sibelius -
Municipal, sáb. ài 16h30m.
ABC PRÓ.ARTE 

--" 
Jacques 

**Klein

Mgnlclpal, segunda, às 2*1 ho-

MÚSICA MODERNA NÒ* BRASIL
- Mignone Siqueira e Gnátalli -
C.ciha Meireles, dia 28, ás 21
horas.

O.S.B. _ 2.0 concerto da Série
Especial - Karabtchewsky e Ali.
monda - Sala Cecília Meireles,
dia 29, às 16h30m.

MISSA; DA CORÕÃçXS* de Mõ"
zart - N. N. Hack - CSro da
Academia Santa Cecília — Mu.
nicipal, dia 30, às 10 horas.

CONJUNTO MÚSICA ÀNTÍGÃ-^
Bach, Hendel, Nandof, Vivaldi -
I.C.B.A. - Cecília Meireles, dia
2 às 21h.

DISCOTECA PÚBLICA DO ESlÃT
DO DA GUANABARA _ Música
erudita, /berta das 9 às 19 ho-
ras. Avenida Alm. Barroso n.'
81 - 7.» ondar. Filmes! «ext«-
feiras, .i 17 horas.

RADIO JB
JB INFORMA"- 7h30m - l*2hÜÕm
— 18h30m - 21h30m..
REPÓRTER 

"JB 
_ 

"8h3Õi"í 
-**9h30m

I0h30 - llh30m - 14h30m -
15h30m - 16h30m - 17h30m -
20h30m - 23h30m - 24h30m.

MARCA"DO"*SUCESSO""-*~7h l*5*m
12hl5m^- 18hl5m_- 2Ihl5m.
MÚSiCÃ TAMBIM t NOTICIA~
lOh - Uh - 12h - 13h - 14h—' lih-.- 16h,_de_2a._a_6a.-feira.
VOCi É OUÊM-SÀBE"- 9h - 17IÍ
2lh, de 2a. o 6a..feira._
PERGUNTE AO JOÃO- llhÒ5m
as 12h, de 2a. a óa.-fetra.
BôlTA~DE-*-VA"l"ôRÍ_-_n_i,75-í;
de 2a. a 6a.-feira.
ÍNFORMATIVO^ AGRÍCOLA - óh
30m, de 2a. a domingo.

PROGRAMA. PRIMEIRA'.CUMI.-
Hoie 22h05m - Fantasia • Fuga
•m Sol Menor, de Bach, Clair daluna (transcrição para dois vio.
lões), de Debussy, Oi Prelúdios,
de Liszt, e Concerto para a MãoEsquerda, de Ravel. Amanhã
22h05m - l.s Cris d* Paris, de
Janequin, Baila d. Formatura, da
Strauss, Peça am Forma da Ha-
banara, de Ravel, a Dança daMorta, de liszt.

ACINCIA DO
JORNAL DO BRASIL oi

CAXIAS
PARA ANÚNCIOS CLASSIFICADOS
E ASSINATURAS

19h50m -- 22h. Sanla Alie: Uh
50m _ 17h - 19hl0m - 21 li
20m. (14 anos).

OPERAÇÃO CHANTAGEM AT6-
MICA (A. D-3 Operazlona Squa.' Io BUnco) Stanloy Lewis .Filme
italiano de espionaacm, Com
Rodd Dana, Franca Polcsollo, Ja.
nina Reinaud Lúcia Modugno. —
Eastmancolor. Plaza (a partir de
10 horas da manhã). Olinda, Mat.
ceta, Rlvi.ra, Ricamar, Riachuelo:
14h - 16h - 18h - 20h - 22h.
(18 anos).

NEVADA" SMITH 
" 

(Nevada Smllh),
de Henry Hathnway/ woitern
americano baseado num perso*
nagem de Oi Inia.livaii. Com
Slevo McQuecn, Knrl Moldon,
Brian Koith, Arthur Kennedy,
Su.Tanno Plesholtc, Raf Vallone.
Em Pímavision e colorido.
Brunl-Flamengo. I4h30m - 171.- !9h30m - 22h. (16 anos)...
ASSALTO A UM TRANS ATI ANTI.
CO (Asnult on the Quaen), da
Jack Donahue, baseado na no-
vela de Jack Flnney. Aventu-
ra sofisticada: uma pequena qua*
drilha assalta o Oue.n Mary em
pleno oceano. Com Fr-iníc Si-
natrí, Vlrna Llsi, Tony Francio-
»a, Rlchard Conte, Alf Kiclin,
Errol John. Em Panavision a
Technicolor. Festival, Bruni-Boti-
?ogo. (16 onos).

técnica""'"de~ um"homicídio
(T.cnic» di Un Omleldlo), da
Frank Shanflon, co-produção fran.
co-italiana, Policial. Com Robert
Webber, Jeanne Valeria, Fran-
co Nero, José Luís de Villalon-
ga. Technicolor. Condor Largo
do Machado: 14h - 16h - 18h
- 20h - 22h. (18 anes).

SANGUE EM SONORA (TÜã
Appalloota), de Sidney J. Furie,
americano, baseado no romanca
de Robert McLeod. Western.
Com Marion Brando, Anjanetlt
Comer, John Saxon, Frank Silve'
ra. Technicolor. Coliseu: 14h —
16h - I8h - 20h, Central (14
ano.).

OS" DIABOS DE" SPARTIVENTO
(Diavoli d. Spnrtiv.nlo), italiano,
de Lepoldo Savonn. Aventura.
Com Jchn Rsrrymore Jr., fio.sl
Stuart, Franco Baltiucci, Scilla
Gabei. Em Euroscope e Eastman-
color. Santa Rosa (Caxias), R.ii,
S. João (Meriti). (10 anos).

P-GRUPO (Th. Group), de:-S!cl.
ney Lumet. Ilustração superficial
do romrmce do Mary McCarthy. O
melhor do filme é a interpreta,
ção do grupo feminino. Com
Candice Bergen, Elizabeth Harl.
man, Shirley Knight, James Ccng.
don, Larry Hrigman e outros. Co*
lorido. Capitólio, Carioca, Mira.
mar: I5h - I8h - 2lh, Capitólio
(Petrópolis), Central. (18 anes).

5~ÃGENTF1ÈCffÉfÕ"l*ÍÃn*HÍÊlM
(Tha Silencers, d. Phil Karlscn).
Aventura com Dean Martin, Stella
Stevens c Daliah Lavy. Colorido.
Rian, Tijuca: 14h - 16h - 18h
- 20h - 22h, Imp.rator: 15h -
I7h - 19h - 21h, Madrid: !9h
t 21h. (18 anos).

com uma inteligente encenação de
A Exceção . a Retira, de Brecht,
na primeira ptirte, e com poé-
mas de flrecht e divertidas crôni*
c;.s de Súrçjio Porto na secunda.
Dir. de Antônio Pedro. Com Ca-
mila Amado, Jaimo Barcelos, Míí-
ton Carneiro e Aldo da Maio,
Inaugurando o Mini.T.alro. Rua
Figueiredo Magalhães, 286 (tei.
57-6651). 22h; sáb., 20h e 22h30m
vesp. dom., 18 horas.

QUATRO NUM* QUARTO-" Come*.
dia de V. Katnlev sobre proble-
mas da juventude. Prod. do Tea-
tro Oficina. Dir. de Josó Celso
Martiner Correia. Com ítala Uan-
di, Renato Borghi, Dirce Migliac-
cio, Fernando Peixoto, Abraão
Farc e EÍ5B Gomes. Matjon da
France. Avenida Pres. Antô-
nio Carlos, 58 J52-345Ó), 21hl5m;
sáb., 20h e 22l>15m; vesp. ia.,
!7h, e dom., 18h.

A SAIDA? ONDE FICA A SAIDA?
— Peça documentária de Ferreira
Gui lar, Armando Costa e Antônio
Carlos Fontoura, sobre o perigo
de uma nova guerra mundial. C!r.
João dns Neves. Com Céli.i Hele*
na, Oduvaldo Viana Filho, Luis
Linhares, Echio Reis e outros. —
Opinião, Rua Siqueira Campos,
143 (36-3497); 21h30m; sáb.,
20hl5m c 22h30m; vesp., 5a., 17h
e dom., 18h.
O" yER5*ÀTIL*~-MRr"*5lOANE~
Comédia macabra de Joe Orton.
Um boa vida impõe suas vonta*
des a uma família estranha. Dir.
do Carlos Kroober. Com Maria
Fernanda, Paulo Padilha, Adria.
no Reis e Delorges Caminha. -
Teatro Giáucio Gil. Praça Cardeal
Arcoverde (37-7003),- 22h; sáb.
20hl5m e 22hl5m; dom., 17h c
2lh30m.

R-VÍSTÃST
VEM QUENTE .QUE ESTOU FER'
VENDO - Espetáculo de travesti.
Com Rogéria. Rival, Rua Álvaro
Alvlm 33/37 (22-2721); 20h o
22h; vesp. 5a. e dom., 16 h.
DF. COSTA A COISA VAI - R0:
vista de Cole e Silva Filho. Car.
los Gomes, Rua Pedro I, 2. (Tel.
22-7581); diariamente, 17h30m,
20h o 22h, 2.a-feiro - Bonecas da
Mini-Saia, espetáculo de travesti,
escrito e dirigido por Jean-Jac-
ques.

permanente de revista com strip-
taasa. Produção de Américo Leal.
Recreio, Rua Pedro I, 53 (22-8164)
— Sessão continua das 18 às 24
horas.

MINHA ESPOSA TUM SUCESSO
(II Suecassp), do Maura Morassi.
Vi t tor Io Gassmon e Joan-Louis
Trlntignant voltam a reunir-se
sob o patrocínio de Dino Ris!
(Aquela qua Sabe Vlvor), mas,
dessa vez, o diretor ia limitou a
supervisar o o ator francês tem
papel secundário. A comédia é•frágil, embora- novamento Inlo-
ressanle o personagem de Goss*
man. Com Anouk Aimée.
Presidon!»: 15h - 17h ~ 19h

2)h, Éden, Ipanama, Flu*
minense, traia: l.h -- 19h —
21h - Coliseu: 14h - lóh - 18h

20h, Caxias, D, Padro, (18
anos).

DJANGO" (blango)':" co-prodüçãõ
ítalo-espanhol. -Jiri_ricfn por Ser-
gio Corbuccl. V/eslarit, Com
Franco Nero, Lorednna. Nutciak,
Jo.é Bodülo, Angfll Alvnrez, East*
mancolor. Brunl-lpanema, São

. Bento (Niterói), Santa Rosa (Igua-
çu). (18 anos)..
DOUTOR JlVAGO (Ds_orf.ivago);
de David Lean, Superprodução ba-
saada no romance de Borís Pas*
Terno... Com Ornar Sharif, Júlio
Christit. Gerolfllho Chaplin. CO-
ras. Metro Copacabana: ...h -á
15h30m - 21 h, Petrópolis, Odeon
(Niterói): 13h30m _ 17h a 20h
30m. (16 anos).

TODAS AS MULH_RÉS***D*0 MUN.
DO (brasileiro), de Domingos de
Oliveira. A primeira comédia do
cinema brasileiro com personagens
autênticos: revelação de um io-
vem diretor, estréia (cinematográ.
fica) de uma atriz, Leila Diniz, de
grandes possibilidades, Também
um filme de bom clima carioca e
numerosos charmes femininos (Jo-
ana Fomm, Isabel Ribeiro, Vera
Viana, Irmã Alvarez e muitas ou*
trás). Alvorada, Bruni*Saent Pa*
na. (18 anos).

ÕÕ7V7CÕNTRÃ A CHANTAGEM
ATÔMICA (Thunderball), de Tc-
rçnce Young. O quarto filme da
série James Bond, reabilitando-o
do passo meio em falso quo foi
007 contra Goldfinger. Um bom
espetáculo no gênero. Na lu*
ta contra o arquicriminoso Adol-¦fo Celt, 007 (Sean Connery) tem
horas de recreio com Claudine
Auçjer, Luciane Paluzzi, Marline
Beswick, Molly Pelers. Cores. -
Icarai (Niterói): 18h30m — 21h,
Rex, Cascadura: Mh - 16h30m
19h - 21h30m, Bctalogo: 17h30m
— 201)30, .Floriano: 15h - 17h
50m - 20h40m, Leopoldina, Moca
Bonita: 17h30m e'20h20m. (Í8
anos).
O 

""GRANDE - 
GOLPE • DOS' SETE

HOMENS DE OURO (II Grand*
Colpo dei 7 Uc-mini o"Oro), do
Marco Vicario. Segunda aventura
da qusdrilha comandada por Phí-
lipps leroy. Com Rossan Po.
desta, Gastcne Moschin, Gabriel*
le Tinti. Cores. Carioca: 14h -
i6h - 18h - 20h - 22h. e lm.
pério a Madureira: 15h — 17h —
l?h - 21h. (14 anos).
AvBIBLIA (The Blble),'da Jchn
Huston. Superprodução de Dino
de Laurentiis, limitada a trechos
do Velho Testamento. Com Ml-
chael Parks, Uila Bergryd, Ri-

MUSICAIS
EU CHEGO IA - Musical, apre".
sentação do grupo Levante. Cem
João do Vale, Matinês, Sílvio
Aleixo, Maria Luísa Noronha. —
Ar.n» da GB — largo da Cario-
ca, osq. da Av. Chile. (52-3550).
21 h; vesp. iáb., e dom. 18h.
Suspenso até dia 27.

A FINA FLOR DO SAMBA -
Show de música popular, organi-
zado por Sérgio Cabral e Teis-
ta Aragão. Com elemento* das
Escolas de Samba Mangueira, lm-
pério Serrano, Portela e Salguei-
ro — Opinião — Siqueira Om-
pos n. 143 (36-34971 - Somente
às 3ei.;'.ndas.feiras, 21 horas.

ENCONTRO COM A MÚSICA PO-
PULAR — Show informal com vá-
rias personalidades àa música po-
pular. Carioca, Rua Sen. Verguei-
ro, 238 (25-6609). Somente ás
sextas-feiras, a meia-noite.
COISA 

jMAIS LINDA - Texto de
Pedro Jorge, com César Costa,
Neuci, As Cariocas e conj'. GB-4.
Teatro Anil, Rua Marir e Bar-
ros, 612 (32-7866). NCrS 2,00,
est. NCrS 1,00, dom. às 18h.

RRÇj.XlMAS. ESTRÉIAS
MEIA .VOLTA; VOU ..VER - Sele-
ção de texlos sobre o Brasil de
hoje, coordenada por Oduvaldo
Viana Filho. Produção do Grupo
Opinião. Dir. de Armando Costa.
Com Agildo Ribeiro, Odete Lara,
Oduvaldo Viana Filho a outros.
Bolso. Estréi» dia 27.

ÍSÃBeTa", Ò~ DIAMANTE DÊ
GRAO-MOGOl - Nova peça pa-
ra a juventude, do Maria Clara
Machado. Aventuras em Minas
Gerais no século XVIII. Dir. da
autora. Elenco do Tablado. Ta-
blado. Estréia 2 de maio.

O CORONEL DE MACAMBIRA -
Peça de Joaquim Cardoso ba-
seada no bumba-meu-boi. Es-
treia do elenco do TUCA-Rio.
Dir. de Amir Haddad. Música da
Sérgio Ricardo. Republic. Ei-
tréia em abril,'D*ÕTs~"PERDIDor-"NUMÃ~"N_*ÍTÍ

SUJA — Drama do iovem autor
paulista Plínio Marcos, bem re*
cebido cm São Paulo. Dlr. d»
Carlos Kroober. Com Fauzi Arap
e Néison Xavier. TNC. Estréia
em maio.
NEGRA MEOBEM - Comédia da
François Campaux. Dir. de An-
tônio de Cabo. Com Lady. Hti.
da, Raul da Malta e outros. Sar.
rador. Estréia 19 de maio.

chnrd Harris, John Huston, Sle.
pherl Boyd, Ave Gardner, Pe-
ter O'loolc, Gabrlelle Fer.otli,
Eleonora Rossi Drago. Da Luxa
Color. Pálido: I4h40ni - 17h
50m ~ 2lh. (10 anoil.
RESPONDENDO A :' BÂLTFlfKã
Plalnsman), tio Davld lowoll Rlch,
Western revivendo as figuras le*
.lendárias de Wlld Bill Hickok,
Bufallo Bill o Cnlarnlty Jane. Com
Don Murray, Guy Stockwell, Ab.
by Dalton, Bradford Dlllman, Hen-
ry Silva. Coros. Vllirla (Bangu)i
15h - 17h - 19h - 2lh. (10
anos}.
O PERIGO t MINHA* MIS5AÒ"(Í
Deal In Danger),' de Walter Grau-
man. O canastrão Robert Goulet
e espião infiltrado na Gcstapo,
nossa filme ambientado na Se-
çiunda Guerra Mundial. Com Chris-
tine Cerrara, Hont Frank. Cores.
Pai (18 anos).

ESPECIAIS
SESSÕES 

"PASSATEMPO 
- Atuí

lldades, dc-senhus, filmes cultu-
fa.s,_ comédias, documente.-'...
Sessões continuai desde as T0
da manhã. Clna Hora (Edifício
Avenida Central, subsolo). Ao»
domingos e .erlrdos, e>,cluj|._.
mento programas Infantis.-FÉ'STrv"ÃrbE_HJ*MÈ*rJAP**NISE-

.— A Cinemateca do Museu de Arte
Moderna c o Instituto Cultural
Brasil-Japão estõç apresentando
o festival de filmes Japoneses no
auditório de O Gleba, no hora- .
rio dai 20h30m. O programa é
o seguinte: Hoio, Três Samurals
(Sam Bjki no Samrai), de Hídeo
Gcsha; amanhã Veredito de Uma
Consciência, o único não tnédi-
to (Shirolo Kuro), de Hiromichi
Horikawa; dia 22 Verdade Perdi.
da no Mistério (Neppon Retto),
de Hfljlme Kumr.i.-MORANGOS*- 

Sl lVE"STR"E"s~(S*nüh
tronstallat), de Ingmar Bergman.
Com Ingrid Thulin, Gunnar Bjor-
nstrand, Bibi Andersson. A partir
de hoje até domingo em sessões
eontfnuns das 14 horas em dian-
tr. no Museu da Imagem • do
Sem.
HIROSH1MA7 MEU*"ÂMÕR'-!(Í.lro'
sliima, Mon Amour), de Alaín
P.csnais. Com Emmanuele Rive e
Eiü Okada. Hoie às 21h30m no
Cine Baronesa — Cine Clube
SACI.
BRINQUEDO PROIBIDO' (J.ux; In-
terdits), de René Clément. Sô-
mente hoje às 20h40m, inaueju-
rántío o Cine-Clube Vanguarda,
da Faculdade de Filosofia da
UEG, Rua Haddock lobo, 269.

A ALDEIA DOS AMALDIÇOADOS
(Villag» of tha Damn.d), dc
Wolf Rilla. Hoie às 22 horas, no
nóvo Auditório da PUC, pelo
cineclube Néison Pompéia.
MENINO DE ENGENHO, d_—V*i".
ter Lima Júnior, complementado
por primitivos de Lumière. Hoje

.às 17h30m, pelo CICEME (Cine-
clube da Faculdade de Ciências
Médicas), no Anfiteatro do Hos*
pitai das Clínicas Pedro Ernesto,
Av. 28 de Setembro, Vila Isa-
bel.

"SHOW"
ÉILEN"DÈ LIMA -.Lisboali Noi*
Ia — Rua Cinco de Julho n.»
305. Tel. 36-4453. Couvert: NCrS
2,50.

ANTÔNIO MESTRE; E: MARIA TE.
RESA. No Fado - Show - Rua
Barão, de Ipanema n.° 296. Te-
lefone 36-2026 - Couv.rt: NCrS
2.50

FRÁNCTs-CÕ~ÍÕ*5É E MARIA DA
GRAÇA - Adega d. ivora -
Show - Com Maria da Gra-
ça e Sebastião Robalinhó — •
Couvert - NCrS 1,80 - Fechads
às segundas-feirai. — Rua Santa
Clara n.° 292 - Tel. 37.4210.

HELENA DE LIMA - Show à
meia-noile e meia. U Candélabre,
Couvert! NCrS 8,00 — de 5a. a
sáb. Dir. de Sérgio Vasquez.
AS PUS**~"t\ PUSSY,* .PUSSY..;
CATS — Texto de Sérgio Porto.
Com grande elenco, 2 ihows:
às 23 horas t 1 hora — Cou.
vert: NCrS 12. Consumação: NCr>
3- -_Fred'5 — Av. Atlântica. '

UMA NOITE PERblOATcõnlMicü
e Tuca — Música e dança. Com
Luís Carlos Mièle e Tuca, além do
conjunto de Roberto Menescai —
Rui Bar Bossa - Rua Rodolfo Dan.
tas — à 1 hora de 3,a a dom.
Couvert: NCrS 18,00. Consuma-
çáo: NCrS 5,00.
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Maria Jielãnia nn
Casa Grande

MARIA BETHÂNIA - Casa Grande
— Av. Afrânio do Melo Franco,
300 - NCrS 5,00. Hoie, amanhã
e sábado.
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"MELHOR FILME _*.

LEIHORTUMENTO
£ ROTEIRO"

atlAHDE PRÊMIO No

RSTIWLOf
CANNES-I96B
Pi_*ti?Doac.i.c.
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ENSINO

MÁRIO ÜE PAULA —
Bonsucesso. "Xo Brasil, o
ensino secundário organi-
zado vem de que época?"

Data de 1837. O ensino
secundário sistematizado
em nosso Pais íoi pela l.a
vez instituído por inicia-
tivn do Ministro Bernar-
do Pereira de Vasconcelos,
através de decreto do Re-
gente Araújo Lima, que
converteu o antigo Semi-
nário de São Joaquim no
Colégio Pedro II, inaugu-
vado a 2 de dezembro de
1837, no Rio de Janeiro.

SERVIDORES

JOSÉ LEITÃO — Bota-
Togro. — "O recenseamen-
to dos funcionários civis
do Governo federal quo
resultados apresentou em
definitivo? São mais de
700 mil os servidores exis-
lentes?"

São. O funcionalismo ci-
rit da União é constituído
de 700 031 servidores —,
segundo os resultados do
Censo. Desse total de
700 031 funcionários civis
do Governo federal, 254 749
são do Ministcrio da Via-
ção, o Ministério com o
maior quadro de pessoal,
vindo a seguir o Ministé-
rio do Trabalho com
121328 servidores.

NETO

HEITOIt AVEL A It. —
G-alcáo. — "É dc que ori-
irem o adjetivo neto refe-
rente a peso nas latas da
azeito espanhol, sabendo-
se que tem esse e outros
significados cm portu-
guês?"

Tal adjetivo — neto —
com a significação de...
nítido, límpido e também
exprimindo a idéia de sal-
do líquido, proveio do la-
tim nitidus, através do
francês net — havendo
Camões usado esse ad-
jetivo na expressão péro-
Ias netas. Usado por
exemplo na frase oltocen-
tos gramas neto, comum
em latas de azeite, o vocá-
bulo neto exprime que o
peso líquido é de oitocen-
tos gramas.

ESTÔMAGO

ESTÊVÃO LEITE —
Jardim America. — "Um
cientista em Torto Alegre
como pôde fotografar o es-
tômago humano em cò-
rcs?"

Diretor — na PUC de
Porto Alegre — do Insti-
tuto de Gastroenterologia c
Nutrição, o Professor José
Martins Job é o primeiro
médico na América do Sul
a usar a gastrocamara,
máquina que fotografa o
estômago em cores —, sen-
do as fotografias do esto-
mago tiradas por uma cã-
mara diminuta, munida de
filme com 5 milímetros de
largura e com 32 poses, lo-
calizando-se a lente no
fim de um tubo que é en-
golldo pelo paciente, o qual
apenas sofre uma aneste-
sia na garganta.

ANTI-RACISMO

AlVIÉBICO ATAÍDE —
Riachuelo — "A ONU fl-
xou em que data para ca-
da ano o Dia Internado-
nal Contra o Racismo?"

... O Dja Internacional
da Eliminação da Discri-
mlnação Racial, que acaba
de ser instituído pela ONU,
será sempre comemorado
a 21 de março. Em sua
mensagem proclamando a
efeméride, o Secretário-
Geral da ONU, U T..aiit,
declarou: "A doutrina e a
prática da supremacia ra-
ciai no mundo de hoje não
só são injustas, como lh-
calculávelmente perigo-
sas", acrescentando: "Nin-
guém pode Impunemente
devotar-se ao ódio e à in-
justiça raciais".

FILME

DÉLIO BUENO — Meier
— "Por curlosirladc: qual
o primeiro filme visto pelo
Presidente Costa r Silva
no Paládo da Alvorada?"

... O filme Vinte MU
Léguas Submarinas. Após -
a mudança definitiva da
Granja do Ipê para o Pa-
lácio da Alvorada, o Pre-
sidente Costa e Silva, na
noite de 22 de março, usou
pela primeira vez o peque-no auditório do subsolo do
Alvorada para assistir, em
companhia de Dona Iolan-
da, ao filme Vinte Mil Lê-
guas Submarinas.

SUDENE

CRISTÓVÃO NEVES —
Del Casfillo — "Atualmen-
te a SUDENE dispõe de
quantos bilhões para o Nor-
deste?"

471 bilhões de cruzeiros.
Com os recursos de 471 bi-
lhões colocados á sua dis-
posição até o último dia
de 60, a SUDENE reali-
zará, até 19ti9, investimen-
tos da ordem de 800 bi-
lhões de cruzeiros — se-
gundo informou o superin-
tendente do órgão ao Con-
selhp Deliberativo, meses
atrás.

PAMP

LEIA REGINA WILNER
Jardim de Alá — "O

que co... PAMP no en-
sino primário brasileiro?"

... PAMP é sigla do
Programa, de Aperfeiçoa-
mento do -Magistério Pri-
mário, do Departamento
Nacional de Educação, queno momento realiza 135
cursos de treinamento de
professores não titulados
compreendendo inclusive
oito escolas nas fronteira.-,
do Brasil e nos territórios
federais, tendo os cursos
do PAMP a freqüência de
15 mil alunos — segundo
lemos no órgão de divul-
gação do Ministério da
Educação, a Revista MEC
(n.° 36, deste ano).

CHILE

JOSÉ FILIPE CUNHA
Maracanã — "O Chile,

a cujo respeito muito se
fala politica e econômica-
mente, apresentou aumen-
to nas suas exportações do
ano passado em relação
ao anterior?"

Apresentou. Em 1966 o
Chile exportou mercado-
rias no valor de 890 ml-
lhões de dólares, tendo ex-
portado em 65 o total de
680 milhões —, sabendo-se
que sua exportação de co-
bre, em 66, foi calculada
em 652 milhões de dólares,
ao passo que no ano an-
terior tinha sido de 482
milhões de dólares.

MARYLAND

LUCÍOLA CRUZ —Pie-
dade — "Nos Estados Uni-
dos, Maryland que agora
tem lel permitindo casa-
mento entre pessoas de côr
diferente é Cidade ou Es-
tado?"

... Estado, tendo como
capital Anápolis. Estado
situado na costa atlântica
dos Estados Unidos, Mary-
land (onde está Baltimo-
re) viu há pouco sua cá-
mara aprovar, por 97 vo-
tos contra 25, mn projeto
de lei abolindo antiga lei,
de 1661, que proibia o ca-
samento entre pessoas da
raças diferentes.

ATENÇÃO
Somente fazer pergunta

quem puder ouvir a res-
posta, através da RADIO
JORNAL DO BRASIL, de
2.» a 6."-_eira, de llh 05.n
ãs 12h. — Aqui são publi-
cadas apenas algumas das
22 questões irradiadas por
dia. — Com multas cartas
a pesquisar, o João não
envia resposta pelo Correio
nem informa p/ telefone.

Fazer uma só pergunta,
sobre assunto dc interesse
geral e que possa ter rcs-
posta em poucas palavras,

Cartas para: Pergunte
ao João, RADIO JORNAL
DO BRASIL, Avenida Rio
Branco, 110, 5." andar, Rio,
ZC-21.

'7777.

:;':' 1
COBRAS

DURVAL CARMO — Irajá: "O Instituto VitalBrasil de Niterói ainda precisa de cobras venenosas
em grande quantidade?"

Sempre necessita. O Instituto Vital Brasil, em Ni-teroi, precisa de 300 cobras venenosas cada mês, paraa fabricação de soros antiofidicos, dando em retri-buição uma quantidade de soro equivalente ao preçodo réptil a toda pessoa que capturar uma cobra ve-nenosa e levâ-la ao Instituto.
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A falta de teatros, as dificuldades em arranjar
emprego e a não renovação dos efeitos coreográficos
fazem do ballet, no Rio, uma arte pouco valorizada e
ã qual alguns se dedicam como passatempo e mui-
tos por recomendação médica.

Não existe mats aqu:rò que as antigas bailarinas
chamam de "amor à arte" e, ao lado dessa tendèn-
cia. não há o apoio do Governo para o desenvolvi-
mento da dança.

Ainda assim o Rio de Janeiro é farto de lugares
onde se pode aprender noções de ballet e, quem qui-
ser ser profissional, dispõe de uma Escoia de Dan-
ças Clássicas do Teatro Municipal, a única oficiali-
zada, que forma, cm nove anos cie curso, bailarinas e
bailarinos.

Depois disso é esperar, para ganhar a vida e ter
fama, que uma das bailarinas do Corpo de Baile do
Teatro Municipal se aposente ou morra, únicas alter-
nativas para a contratação.

Quem quiser se arriscar a menos tempo pode
freqüentar uma escola de dança particular — cinco
anos — e, se não fór para o Municipal, poderá tentar
a televisão com a dança moderna.

Entra nessa escolha o fator econômico: a escola
do Teatro Municipal é gratuita, enquanto as acade-
mias particulares cobram NCrS 20,00 (vinte mil cru-
zeiros antigos), por três aulas semanais.

A Escola de Danças Clássicas é dirigida pela bai-
.arina Lidia Costallat. Sóbre o ballet no Rio de Ja-
neiro ela diz que "o número de alunos cresce de ano
para ano, mas a falta de salas para a apresentação
e a falta de verba não permitem que o ballet se de-
senvolva."

O carioca já está entediado com a representa-
ção do Lago dos Cis?ies, é preciso renovar para que o
público prestigie.

As academias particulares de ballet, cientes das
dificuldades e falta de renovação, procuram ensinar
o ballet sem necessariamente dirigirem as suas for-
mandas para a profissionalização. Ensinam as dan-
ças modernas adaptadas aos ritmos da moda ou criam
cursos de ginástica corretiva, ao.ritmo do ballet.

A dança moderna possibilita às meninas chan-
ces de, após quatro anos de estudo, apresentarem-se
nas televisões e ganhar algum dinheiro. Quando não
se interessam por isso podem, ao menos, ter a graça
do andar e o pleno desenvolvimento de seus membros,
que o ballet dá.

Essa opinião de D. Maria Clara, dona da Acade-
mia Loures de Ballet, é reafirmada por todas as de-
mais professoras de ballet.

As academias tèm, em média, 100 alunas durante
o ano e a procura não diminui graças às variações
de ensino. Hoje, por exemplo, o ioga e a ginástica
para emagrecer são praticados por um maior número
de pessoas nas academias de ballet.
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Madeleine Rosay, que foi diretora da Escola do
Municipal, tem hoje a sua própria escola. Sóbre o
incentivo ao ballet e seu desenvolvimento, Madeleine
considera pouco existir "só o Municipal para as apre-
sentações". —Deveriam ser construídos teatros nos
bairros e feitas inovações no repertório. O público
existe e o material humano de ballet é excelente.

Dentro dessa necessidade de ensinar o ballet ape-
nas pelo diletantismo social, Madeleine criou em
sua escola um curso de pré-ballet, que visa ao desen-
volvimento da criança.

• Danças modernas, danças características e re-
cuperação são as tônicas pr.ra o ensino de bailei que
se encontram nas escolas do Rio. Assim estão ou-
trás escolas particulares conhecidas: Dalal Achcar,
Tatiana Leskova — esta desenvolve o profissiona-
lismo —, Leda Iuqui, Nina Verchinina, Berta Rosa-
nova, Enid Sauer, para citar algumas.

Instalado na Rua Sete dc Setembro, Seu Aquiles
passa o dia procurando satisfazer aos seus clientes
de ballet. Vende desde a malha de algodão até a de
nylon e da sapatilha de meia ponta à de ponta.

A confecção é própria « os preços variam. Um
conjunto simples de ballet sai por NCrç 14,00 (qua-
torze mil cruzeiros antigos) e as sãpatilhas por NCrS
6,00 (seis mil cruzeiros antigos) — meia ponta — e
NCr$ 17,50 (dezessete mil e auinhentos cruzeiros an-
tigos) as de ponta.

Uma maleta para guardar os apetrechos de ballet

custa NCrS 21,00 (vinte e um mil cruzeiros antigos).
Todo o material de ballet é de uso delicado e limi-
tado (uma sapatilha pode estragar-se em uma só
apresentação).

Além cia Casa Aquiles existem outras lojas que
se dedicam à venda de material de ballet. A maioria
em Copacabana: Balierina, La Danse, Le Petit Ballet,
A Dançarina, entre outras.

Os preços variam de casa para casa e chegam
a.sofrer acréscimo de até 20%.

Depois que a garota resolve, com a permissão dos
pais, ir aprender ballet e concluir um curso de nove
ou cinco anos, comprai- todo o seu material e ser con-
siderada apta para a dança, ela tem duas alternati-
vas: enfrentar um vestibular do Corpo de Baile do
Teatro Municipal, passar e receber um ordenado de
NCrS 200,00 (duzentos mil cruzeiros antigos) ou en-
tão trabalhar em televisão recebendo cachet de NCrS
20,00 tyiríte mil cruzeiros amigos). Em úitimo caso
conformar-se em ter sido aluna de ballet e adquiri-
do um pouco mais de charme e graça para dançar o
ié-iê-ié nas boates. Assim é o ballet no Rio.

Com esse caminho da correção física de alguns
e o desenvolvimento escultural de muitos, as.escolas
particulares de ballet do Rio conseguem viver e, vez
por outra, lançar alguém nos palcos do teatro.

Mesmo nessa segurança, as donas dc escolas não ,
deixam de demonstrar suas insatisfações pelo atual
panorama da dança. Apontam, inclusive, soluções,
como a construção de teatros, e, como D. Maria Cia--

ra, acham que "o rico e aqueles que tèm interesse pc-
las artes, poderiam destinar uma parte de seus lucros
para êsse campo e descontar do Imposto de Renda,
como na Europa".

O problema das apresentações-de ballet agrava-
se ao final de cada ano. Por essa ocasião as aca-
demias particulares costumam apresentar um espe-
táculo com todo o seu corpo de alunas e buscam, ge-
ralmente em vão, um lugar.

Todas convergem para o Teatro Municipal e as
reservas precisam ser feitas com mínimo de três me-
ses. Dessa opção partem para as outras salas dispo-
niveis: Teatro João Caetano e Copacabana Palace.

O primeiro nào tem acústica e o Copa pede um
preço que nem todas podem pagar. Restam então os
palcos dos clubes onde, ultimamente, são feitas as
apresentações.

Em geral são palcos sem condições para a apre-
sentação de um espetáculo de ballet, por não di«po-
rem de.camarins e espaço suficiente para a dança.

Em meio a essas diretrizes em que se encontra o
ballet no Rio só ura senhor não se queixa: o Seu Aqui-
les, proprietário da Casa Aquiles e especializado, há
30 anos, em artigos de ballet.

Para èle não há crise ou diferença entre o bailei:
oficial ou particular. Se existe ou não teatro para as
apresentações èle não discute.

— Vendo para as academias, Teatro Municipal,
clubes e televisões.
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Quando você vê
um caminhão com

TONELADAS DE
CARGA ÚTIL
passar na balança sem nenhum problema,
pode decretar: é um
SCANIA-VABIS LS

O LS da Scania-Vabis, que já vem
equipado com terceiro eixo, é o

caminhão nacional em que você pode
transportar até 27 toneladas

de carga útil — sem sobrecarregar.
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CAMINHÃO LS

Peso chassl/cabine
Peso aprox. carroceria
Carga úlil
Peso total

• •
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CAVALO-MECÃNICO LS COM
SEMI-REBOQUE DE 2 EIXOS Peso chassi/cabino

6,3 t Peso chassi/cabine 6,3 Peso aprox. corrocerias
1,5 1 Peso do semi-reboquo 5,71 e reboque

14,2 t Carga útil 27,01 Carga útil
22,01 Peso total 39,01 Peso total

CAMINHÃO LSCOM REBOQUE
6,3 t
6,0 t

27,7 t
40,0 t

NOTA IMPORTANTE: o FINAME está financiando o LS da
Scania-Vabis. e reboque em 24 meses. O Concessionário Scania-Vabis
de sua região lhe dará todos os detalhes a respeito.

SCANIA-VABIS DO BRASIL S.A.
—Veículos e Motores—

Fâ_.;;a e Escritório Geral: Av. José Odorizzl, 151 - (Via Anchieta. km 21)
Fone: 43-2333 (Rede Interna) - S. Bernardo do Campo - Est. de S. Paulo
Caixa Postal 30551 - São Paulo - Endereço Telegráflco -. "SCANIAVABIS"
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CLASSIFICADOS
Rio de Janeiro — Quinta-feira, 20-4-67 Parte inseparável do Jornal

O JB HA 75 ANOS

O JORNAL DO BRASIL de 20-4-1892 noticiava:
C Crise no Mi-ilstério italiano,
t Crise financeira na Itália,
# Epidemia do difleria em Buenos Aires.

Imóveis ~ Compra e venda - Imóveis - Compra e venda - Imóveis - Compra e venda - Imóveis - Compra e venda
ÍNDICE

IMÓVEIS ¦ COMPRA E VENDA
IMÓVEL - ALUGUEI ......
EMPREGOS
ANIMAIS E AGRICULTURA . .
DIVERSOS
ESPORTES - EMBARCAÇÕES
ENSINO E ARTES .........
MÁQUINAS - MATERIAIS ..
OPORT. E NEGÓCIOS 
UTILIDADES DOMÉSTICAS . .
VEÍCULOS 

Agenda
Caixa .

PÁGINAS

1 a 4
4 e 5

e 7
8
8

10
8

9
e 8

7
9 e 10

AGÊNCIAS DE CLASSIFICADOS

CENTRO

lap» — Avenida Mem dc Sá, n.° 147
Rodoviária - Esta;ão Rodoviária N6vo Rio, 2.», loja 503
SSo Borii - Av. Rio Branco, 277 - loja E - Edif. S. Borja

ZONA SUL

Botafogo — Praia de Botafogo, 400 — SEARS
Copacabana - Av. N. S.a ds Copacabana, 610 - Galeria

Ritr.
Flamengo — Rua Marquês de Abrantes, 26 — loja _
Pôsto S - Av. N. S.» de Copacabana, 1 100 - loia í

ZONA NORTE

Campo Grand» - Av. Cenário de Melo, 1 549 - Ag. da
Guandu Veículos

Cascadura - Av. Suburbana, 10 136 - Largo Cascadura
Madureira - Estrada do Portela, 29 - lo|a E
Méier - Rua Dias da Cru2, 74 - loia B
Ponha - Rua Plínio de Oliveira, 44 — loja Al.
Sio Cristóvão - Rua São Luis Gonzaga, 156 - l.o and.
Tiiuca - Rua General Roca, 801 - loia F

ESTADO DO RIO

Duqu» de Caxias - Rua José de Alvarenga, 379
Niterói — Av. Amaral Peixoto, 195 — grupo 204
Nova Iguaçu - Av. Governador Amaral Peixoto, 34 _

loia 12

MAPA DO TEMPO - JB

í*^*^ (^tÊÊm*

ANALISE SINÔTICA DO MAPA - Anticiclon, polar, com
centro de 1023 MB, localizado no Uruguei, desloce-s. paraNordeste. A frente fria de vanguarda, hoje marcada sôbre
Iguapó, deverá ir tangendando o litoral e determinando
instabilidade < queda de temperatura. A massa tropical
continental bloqueia o avanto do referido anticiclone,
que assim se deslocará para o oceano. (Análise Sinótica do'
Mapa do Serviço de Meteorologia Interpretada pelo JB)

TEMPERATURA
E TEMPO
NOS ESTADOS

O SOL

Maranhão, Piauí, Ceará —
Tempo: Instável com chuva»
oessionais. Temp.: Estável.

Río Grand* do Norte, Paraf*
ba, Pernambuco —' Tempo:
Bom nublado. Instabilidade
ocasional. Temp.: Estável.

Alagoas, Sergipe, Bahia -
Tempo: Instável com chuvas.
Temp.: Estável.

Minas Gerais, Río da Janeiro,
Guanabara, Sis Paulo — Tem-
po; Bom nublado, passando
a Instável com chuvas ocasío-
nais. Temp.; Em declínio.

Goiás, Mato Gross» — Tem-
po: Bom nublado, ínstabili-
dade ocasional. Temp.: Es-
tével.

Paraná — Tempo: Instável
com chuvas. Temp.: Em de-
clínio.

Santa Catarina, Rio Grand.
do Sul — Tempo: Instável
com chuvas, passando a bom.
Temp.j Em declínio.

_&

NASC. _ Íh04m
OCASO - 17h44m

NO RIO

A LUA

CRÉSC.c
OS VENTOS

&
SUL

FRACO

BOM

MÁXIMA - 29.8
MÍNIMA - 1Í.7

AS MARÉS

VWj^AA
PREAMAR:

lh/l,3m o 12h20m/l,2m
BAIXA-MAR:

íh55m/0,5m e 19h/0,2m

TEMPO NO MUNDO (UPI-JB)
Temperaturas máximas de ontem, e previsão do tempo parahoie nas Cidades seguintes: Buenos Aires, 20», bom; San-
tiago, 15°, nut/lado; Montevidéu, 20o, bom; Lima, 5)0
encoberte; Bogotá, 13°, nublado; Car.-.ce., 2|o, bom;'Mexi!
co. 17», bom; San Juan, 28o, bom; Kingston (Jamaica), 27o,
bom; Port of Spain (Trinidad), 28°, bom; Nova Iorque, 10°,
encoberto; Mleml. 27=>, bom; Chicago, 7°, bom; los Ange-
les, 140, encoberto; Londres, 12o, nublado; Paris, 160, bom;
Berlim, 12°, nublado; Mcscou, 2o, nublado; Roma, 22o]
bom; Lisboa, 20°, bom.

ZONA CENTRO
CENTRO
APARTAMENTO - Cenlro - Ven-
de-se, por motivo de viagem,
çtrando oportunidade, com quar*
\n, mia, cozinha, brtnheím, todo
de luxo. R. Santana, 73, «p.
1 604 - Tratar no local das 8
às 16 horas.

APARTAMENTO NO CENTRO -
Vende-io da quarto e sala sepa
rados, banh. completo e kitch.
— Livre e documentação em or-
dem — Preço e combinar, poden-
do ser parte financiada. Tratar'
com o proprietário Sr. OLIVEIRA
na Av. Rio Branco n. 39, «ala
1 809 - Tel. 43-9575 - dia
úteis.

ACEITO para vender seu ap., casa
ou terr. cm 10. dias (vazio) ou
em 30 dias se estivor alunado,
42-8942 e 52-1512, Amazonas.-
(CRECI 743). Av. Rio Branco,
185 il 2019 - Adianto dlnheilo
a combinar,
BAIRR0"Ò7 FÁTIMA - VèídõTp,
amplo c| érea de 120 m.2, en.
trega imediata. NCrS 26 mll a
«mb. Açoito Caixa cl 6 de si-
nal. 42-9104 - Hoio.

CRS 22 000 000 cl 9 cnt. - Cen.
tro — R. Riachuelo, ótimo ap.
vazio de frente, s., 2 q., v. etc.
Vista previlegioda. T. Gonçalves
Dias, 89, s| 802. Tol. 42-6688.
Sr. Gilberto - CRECI 950 - Te-
mos outros.
CENTRO - Casa - Vendo i
Rua André Cavalcanti, 3 dormi
tórios, snla, deps. vazias, acei
Io Caixa. Tel. 22-9453. Preco: 25
milhões.

CENTRO - Vendo o ap. 203 da
R. Carlos Sampaio, 246, c| sala,
quarto separado, varanda, banhei-
ro completo e cozinha. Para vi-
sitar tel. 32-9400, corretor Lourei-
ro. CRECI 413. Preço: t5 milhões.
CENTRO — Ótimos apartamontas
•m construçio bem adiantada,
acabamento esmerado com a ga-
rantia d. Pir.s i. Santos 5'A. -
Junto ao centro comercial, todos
com sala, quarto, banheiro • cn-
linha americana. Escritura públi-
ca imediata. — Ver na Av. Pra.
sid.nto Vargas, 1 733, das 8 às
20 horas - Tratar na PREDIAL
AOUARELA. Rua ds México, 11
12.» andar. T.lefon.s 42-Í874 i
52-3612 — Primeira classe no ra-
mo imobiliário - CRECI 258.

CENTRO - Vando tp. laia •
qlo. conj. d. frente em and. alto
ótimo também para escritório. —
Entrega Imediata, _Tel._H.9839.
FÁTIMA — Coniugado— Alugado
contr. vene. Entrego vazio 30
dias - 12 milhões cl 40%. Fac.
24 meses. Visitas 46-6648 — Ale-
xandre O.F. de Mayor Imóveis —
Creci 931.
PRAÇA MAUA - Vende-se casa
vazia ne Ladeira Felipe Néri, 17
por trás do Edifício da A Noilo.
-- Pronta para ser ocupada. Ten-
do 6 amplos quartos, grande sa-.
Ia, 2 áreas, orando cozinha e
demais dependêncios. Chave na
caia 19 com D. Angela e tratnr
com o Sr. Waldor pelo telefone:
43-1800.

CENTRO — Vendemos ótimos aps
para entrega em 15 meses. Conj.
trução com a garanlia de Pires &
Santos S.A., com sala, quarto, bi
nheiros, cozinha dependências de
empregada e garagem. Temos tam-
bém de sala, quarto, bnnheío e
kitch. Informações no local, Ruo
do Resende, 127 das 9 às 20 ho-
ras. Tratar na Predial Aauare-
la — Rua México, 11 12.° an-
dar. Tels: 52-3612 e 42-6874. Pri-
meira Classe no Ramo Imobiliá-
rio. CRECI 258.
CENTRO — Vehde-se ótimo ap.
c[ grande sala, quarto, cozinha,
área c| lavand. e quarto, sanit.
completo. Rua Senador Dantas,
19, 7.o. Tratar D. Clotil 42-5854
e 32-3865.

CENTRO •- Vende-se apartamen-
to mobiliado c| ar condicionado,
geladeira e eietrola, composto
d* sala o quarto Conjugado, bo-
nheiro e cozinha independente,
ò Rua do Resende n. 47. Tratar
pelo telefone 42-6557.

CENTRO - Ventlo casa ci 6 quar-
tos e duos salas, ptrie deso-
cupade. Preço vinte milhões
sendo 5 de entrada, o resto em
60 prestações de 250 mil. Ver na
Travessa Silva Baião, 18 e tralar
na Av. Presidente Vargas, 542,
loia E, c| Sr. Veiga.

PRAÇA CRUZ VERME-
LHA — Apartamentos re-
sidenciais numa rua
tranqüila bem juntinho
do Centro, com ampla
sala, dois quartos,
sendo 1 reversível, ba-
nheiro e cozinha comple-
tos, dependências de
empregada, WC, área
de serv. c| tanque, play-
ground e GARAGEM. -
Todas as peças amplas,
claras e de frente. PRE-
ÇO NCr$ 11 600,00, en-
trada única de NCr$ .
400,00, e mensalidades
SEM JUROS de apenas
NCr$ 150,00 na R. CAR
LOS DE CARVALHO,
52 - Inc. IRMÃOS TO-
RÓS, LTDA. - Informa-
ções diariamente entre
8 e 20 horas, no local
da obra: RUA CARLOS
DE CARVALHO, 52, ou
no Dep. de Vendas na
Av. Graça Aranha, 174,
s| 516 - Tel. 32-5353
(CRECI 442).
RUÃ GENERAL CALDWELL, 187",
ap. 1 002, conj., 30 m2. frente,
resid. ou comerc, vendo 10 mil
à vista, ou a prazo a combinar.
Tratar Tel. 27-4957. _
RUA VISCONDE 

'"INHAÚMA, 
5Ò7

ap. 1 208, vazio, para escritório,
base 12 milhões. Inf. 42-6384 e
42-5884. Chave portaria.

ANTECIPE SEU ANÚNCIO
• As Agências de Classificados do JORNAL DO BRASIL

não abrirão amanhã, sexta-feira. Os anúncios para as edi-
ções de sexta-feira, sábado é domingo poderão ser colo-
cados hoje, das 8h30m às Í7h30m nas Agências e das
8h às 19h na Sede.

No dia 22, sábado, o JORNAL DO BRASIL funcionará
normalmente; as Agências, de 8h às llh e a Sede, de
7h30m às 12h30m.

ATENÇÃO — Vendo ap. quase no-
vo, vazio, qt., sala sep., b., co*.,
Area cl tqe., I). emp. Rua Barão
Macaubas, 156 ch. 102 - Creci
534,

4Qc"í 
"a 'snbTh'„rp- "P-/=b-l BARATA RIBEIRO; 344, ap. 503

i.ir.^fin™^ 9ar- '. Pi,' "nti-1hiinU- «neai; sinteco. Paq diíõNCrS 150 m|l a comb 33-9199! 25 rn. ent. 15 m. ,1 wmb.
ATENÇÃO - RUA HÜMAITA n.
249 - ap. 104 - Vdo. 200 m2't,
com tel., ar cond. Salão, 3 qts 

' '
a gar. — Ver diar. Teis. ...
32-1106 e 26-6736 - CRECI n
1_143._

j BOTAFOGO - R. Gen; Polldoroi
47 - Vendo casa de vila, sl.,
2 qts., arca etc. Trat. I. S. Fran.
cisco. 26, 515. Tel. 23-0788.

- E-altraml - CRECI 318. COMC.,,„, „ .
APARTAMENTO" nTfpè.fílTlGÍ SSBS""8fc 7 ííffi.,?!!»?-'
nuaflo"!8-' 

d" ". 2 1«"'«.lV«l» i\ hall, salio, i„dlm diquarto de empregada e depen-, inverno, 3 amplos dormitórios -
!íí£\!; ?."'" ?¦ 

«'.««.,banheiro completo, dependência»itruldo, com I0A90 f..njnci.-imcn-;de empregada. Ver na Av,
%; u-7& *3siáf Mfv& vs&te-íM v.

BOTAFOGO
uso, pintun

Praia,
óle

., """"'. w rronic.:a. do toparabana 1 236, ai

S2E" -«-..___ [a, na PREDIAL ACUARELA R.
APARTAMENTO - Vendo snla ei"'»"". H - "•" andar. Tels.:
quarlo separado*! frente ,- va-l4'-*874 • 52-3612 - Primeira

V.nJn ..'~ I Zl°- Barata Ribeiro, 90210 — «•««• no ramo imobiliário. —
-B-°i"?JTel»:':S7rl264 e 57-7599. jCRECI 258.

Vandtmos pa-

IO — COPACABANA — »•"?!> «k 3 ' bons dormitório»
com armários embutidos, banhei-

sinteco.|
Salão, 3 quarlos, 2 banheiro» eni APARTAMENTO PRÕN-iC0PAíABA^' ,.cor, coilnha e dependências, ga. tv-i r-,-^ rT« ,-. r, ' " «"trega imediata, ótimo ap.
ragem. Tratar com Dr. Jesé A 

' ' '""'" "'' " '

BOTAFOGO - Vendo-se ap. de
frente, sola, 3 qrs., banh., co.
pa, cozinha, 2 qts. de emp., WC
e área de serviço.- Dois aps. per
andar Ver e iraínr na Rua Cla-
r.ssc índio do Brasil, 12,
201.

ap.

FLAMENGO - Ap. frente com
118 m2, 3 qts., saleta, sala, gran-
de$ depend., garagem — Ver de
10 à» 16 horas, na Rua Pinheiro
Machado,' 103, ep. 601 - Preço
52 mil com 32 de «inal — Tel.
22-6048 e 42-6844.

SANTO CRISTO -Cl 2 800 de
entr., vdo. terr. 9x39, prest. sam
juros. Run da América, 80. Org.
Orlando Manfredo. Barão Iguate-
mi, 86. Tel. 48-0804. - CRECI
82._
SÀNÍÒ CRISTO - R., Aniêriea,
6B — Vdo. casa com terreno

FLAMENGO - Apartamento -
Vendo à Rua Paissandu, 2 quar-
los, saio, área ej tanque, novo
em folha. Não tem q. emp. Acei*
to Caixa. Tel. 22-9453.
FLAMENGO 

"- 
Sala, 3~qt'l., dep.

emp., garagem, sinteco; vazio,
Av. Rui Barbosa 300 ap. 703.
Base: 50 mil ci 20 mil entrada.
Tel.: 25-1467 t| Torres. _
FRENTE coni. gde. banh., coz.
Ver R. Bento Lisboa, 76, no J.°
andar c| port., entr. 4 OCO finan,
30 mes,, está alugado, contr.
vene, ótimo neg. 23-1214 - CRE-
Cl_ 644.
FLAMENGO — Vendo apartamen
to desocupado, três quartos com
armários embutidos, saleta, salão,
dois banheiros sociais, copa-co-
zinha, dependências empregada,
na Rua Senador Vergueiro, 272,
ap. 1 002 — Informações com o
porteiro.

FLAMENGO ou P7~6.fpanema -
Procuro ap. nòvo, amplo, frente,
andar alto, com sala, quarto se-
par., cozinha, área, dep. compl.
empregada e garagem. Entrada
NCrS 15 mil. Possibilidade pagto.
total h vista. Negócio direto com
proprietário. Tel.: 43-0228 — Sr.
George.
FLAME NG CT~^--Àpsrdí VxViTi
salas, 3 qts., 2 banhs., copa, co-
zinha, dept. e garagem. Prédio
sSbr. pilotis c] 2 aps. p| andar,
todos de frente. Obra já em re-
vostlmento com a garantia SER-
VENÇO. Pretos a partir de NCrS
57 000,00, pagamento grondemen-
I. facilitado. Ver até 20 horas
na Rua São Salvador, eiq. com
Ipiranga. Venda» PAN-IMOVElS
R. México, 119, gr. 801 - Tels.
52:523* e 22J032 - CRECI 704.

FLAMENGO - Ap. novo de 2
qts., • iala. Entrega imediata.
?.r,*° . • _ «ndiçòas excepcionais.

FLAMENGO - Junto à praia -
Vendo ótimo ap. vazio, novo,
pintado, salão, s. {antar, quarto,
coz. grande, copa, dep, empr.
Entr. 15 m. rest. fin. 2 anes. -
Sen. Vergueiro, 135 — Neg. sem
Intermediários. 45-1744.

FLAMENGO - No me-
lhor local da zona Sul
Rua Marquês de Abran-
tes n.° 178, j u n to à
praia. Em centro de ter-
reno. A melhor distri-
buição de peças: todas
amplas de frente e are-
jadas — salão, 3 Ou 2
quartos, 2 banheiros so-
ciais, copa-cozinha, de-
pendências completas,
garagem. Sinal de NCr$
1 680,00 e mensalida-
des de NCr$ 240,00.
Obra já na 3.° laje.
Execução da Servenco e
M. Hazan & Nudelman
(142 obras na GB). -
nformações hoje e dià'

lARANJEIRAS - Rua Sebastião
Laíerda — Vendo casa 2 pavs.
c[ terraço, construção dc luxo,
2 salas, 3 qjos., arm. embs., 2
banhs, em côr, copa-coz., lavan-
deria e deps. emp, pronta, Entr.
NCr? 80 mil. Vital Silva Rose-
rio, 113, s| 505 - 23-3616 -
CRECI 100 ou 57-3275.
LARANJEIRAS - Ap. q\„ jaía",
coz., banh., dep. emp. frente e
fundos oc. s| contrato. Aceito
Caixas. Base 23 mil. Detalhe» —
Executiva 22-6833 e 52-9791 -
CRECI_78jL
LARANJEIRAS,~477 - Vdo:.api
c| 130 m2, vazio, cl salão, 3 qts.
2 banhs. soe., deps., garagem.
46 mil, 50% fin., 2 anos. Ver
porteiro Severino, dias úteis, 10
às 12 horas. Tr. 32-2493 - CRECI
n.o 569.

LARANJEIRAS" - Na
Rua das Laranjeiras n.°
518, início de Cosme
Velho, será iniciada den-
tro em breve, a constru-
ção do Majestoso Ed."Barão do Corumbá" em
centro de terreno ajardi-
nado de 1 200 m2, com
apartamentos de frente

BOTAFOGO -Ruo Rodrigo" dêBrito, 30 — Vendo prídio com
3 residências, sala, 3 qt;,, s.,- 2
qts., sala, qto. pronta. Entr.
terr., 6,65 x 24. NCrS 60 m. a
combinar. Sr. Vilal - 2.:.-:616- CRECI 100.

<u completo, copa-cozinha, irr>a
com tanque, quarto • V/C de
empregada. Praço NCrS M 000
pagamento tm IB mises a eom.
binar. Ver na Av. N. S. Copa-
cabana n.» 1 175, ap. 832. d«
15 às 20 horas ou tratar na PRE-
DIAL AOUARELA - Rua do Mé-

riamente no local de 9|de 2 e 3 amPlos °Iuar-
às 22 horas ou na Av.!,os' com armários em-

r°'S' ín^.'" 
e'C- 2 pav- TeMv«r '' Ru* Stn'<l°' VirqüelYo,fone 23-0788. 2,8 ,ié 18 horas. Inf. PAN-IMO-

VENDE-SE ou aluga-se, ótimo ep,
2 quartos, sala, varanda e dep.
Rua Costa Bastos, 8—1 104.
- Tel. 34-3868.^
VENDE-SE 

"-"O "prerdio 
n.° 47^ã

Ladeira João Homem. Telefone;
366242. . .
VAGA GARAGEM - Vendo entre
Av. Rio Branco e Acre, depen-
dendo término Instalação eleva-
dor, por 6 500 à vlsta ou a com-
binar peles fones 43-0015 • ....
23-6187 com Mário.

ZONA SUL
GLÓRIA - S. TERESA
APARTAMENTO - Vendo, R. Cin-
dido Mendes. Sala e qt. sep.,
banh., coz., varanda. Entrego va*
lio. 10 000 novos entr. e 7 000
a combinar. 32-8574.
CURVELO - Vendo K. Dios de
Barros, apt. 1 jaleta, 1 sela, 4
qls. etc. e terraço c! lindo vista'
Bala. NCr$ 35000,00. Inf. -
32-9206, Sr. Vieira de Mattos.
Creci 423.
GLÓRIA — Vende-se, aluga-se
ap. 2 qts., sala, dependências.
Tratar tel. 43-6675. 13 ès J7hs.Aryna.
GLÓRIA - Vdo. ap. sl., 3 qts.,
banh., coz., dep. comp. Frente,
entr. 10 mil. R. Teotonio Regadas,
34, ap. 702. Chav. portaria. Tel.
23-0788.
GLÓRIA — Vende-se apartamento
com aala a quarto conjugado, co-
zinha • banheiro «m cor, aiuie-
iedos ati e telo - Enlrada NCrS
2 500,00 . o saldo pela Caixa
Econômica ou Instituis — Ver na
Rua do Fialho, 15 ap. 103. (Cha.
vas no ap. 105). Tralar em Mello
Affonso Engenharia Ltda., na Rua
Constan;» Barbosa, 152, gr. 401.
T.I.: 29-2092 . 49-3261 _ Méier.

VEIS - R. México, 119, gr. 801
Tels. 52-5256 - 22-3032 - CRE-
Cl 704.
FLAMENGO - V^éllmo ap. pormotivo d* viagthit, ej sala espa-
cosa, 2 qts. amplos, cozinha gran-
da, | banh., completo, dap. ampra-
gada. irea. R. Senador V.rguei-
ro, 200 ap. 503, frente. Ver no
local. .CrS 30 milhões i visla.
Ac.ito oferta». Tel. 52-8379 -
Av. R. Branco, 185 »| 507.
FLAMENGO - Ãpí~Ti~eíírTbi:
tura c| salio, 2 ou 3 ql»., banh.,
coi., dep». Prédio sôbre pilotisc| apena» 4 aps. por andar. Pre-
tos • partir d. 34 000,00 paga-
manto grandemente facilitado. —
Obra e| garanlia SERVENCO -
Ver na Rua Correia Dutra, 145,
até 18 horas - Vendas PAN-
IMÓVEIS - Rua México, II» m.
801 - T.l». 52-5256 • 22-3032

CRECI 704.

Rio Branco, 156, sala
805 - tels.: 52-7494 e
32-3813 - JÚLIO BO-
GORICIN - CRECI 95

APARTAMENTO - 2 silas, 3 quar-los. 2 banhs., copò-cozinha etc.
R. Marquês de Abrantes, 45 —
Ver ap. 1 101 - Entrega em 45
dlaa.-;Tratar 22-9524. _
ATENÇÃO - FLAMENGO - ÁJT
com aala, 3 quartos, dep. comp.
o gar. pint. a oieo, carpete etc.- Preço e cond. a comb. Ver
na Rua Buarque de Macedo n.
50, na port. com o Sr. João de
7 às 10 e das 13 às 18 horas c
tratar na Rua México n. 148 —l
or. 303 - Tel. 32-1106 - CRECI FLAMENGO - Corretor'oficial 

"do

imóveis, compra unjente paraclientes, ap. de 1, 2 e 3 qts.,

FLAMENGO — Dosocupado, paga-
mento à vista, ap. com quarto e
sala separado, banheiro, cozinhD
e dep. empr. — Ver na Rua Cor-
reia Dutra, 56, ap. 69 — Chaves
cj portoiro. Preço: NCrS 18 000,00

Tratar na Administradora de
Imóveis Masset Ltda. — Rua De-
bret, 79, salas 408 a 410. Tels,:
4?.6723_ou_3^-8317 (CRECI 1 131).
LARGO DO ' MACHADO - 

"iVjã

pronta, da frenle, com 40 m2 •
mai» subsolo d. 40 m?. Entrega
imediata - NCrS 45 000.00 com
pagamento grandemente financia-
do - Inf. PAN-IMOVEIS - Rua
México. 119, gr. 801 — Tels.;
52-5256 • 22.3032. CRECI 704.
LARGÒ-DÕ MACHADO^ 8 -Ven-
do ap. vazio. Sinal NCrS 10 000Tratar L. do Machado, 29 loia

LÁRGÕ"-DO"""ÍXaCHÁÒO, 29,v»|
1023 - Vendo qts., >la., coz.,
banh. Aceilo Cx. Sin. 4 000. Te-
nho_vvio<^_45-3983_- CRECI 190.
MACHADO ÁSSIS7 75"6p"."""3ÓÍ""-
Sala, 2 qtos., dep. Chaves d
port. Tratar tel. 26-8803, negócio
direto,

butidos, vasta sala-li
ving, 2 banheiros sociais
em cores e copa-cozinha
cj azulejos até o teto,
garagem própria c] box
privativo, dependências
completas etc. Preços a
partir de NCr$ 
28 915,00 com NCr$ ..
600,00 e prestações
mensais de NCr$
340,U0. Planias — Foto-
grafias, tabelas etc, po-
derão ser vistas a qua
quer hora. no local, ou
no escritório de M.
GUERRA, Av. Rio Bran-
co, 134, 4.°, s| 407, tels.
22-4368 e 46-2782 -
CRECI 4.
Laranjeiras - v. ou troca-se
por menores, ap. cl 135 m2 de
frente c| gar. Tel. 43-7512 —
Sr. Nunes.

COPACABANA
Rua Miguel Lemos, 131
(em frente Pça. Eugênio
Jardim). Em magnífico
edifício de 10 pavtos.
sôbre pilotis, com ape-

r, ', i",""- "«»">'w — nua UO Mé-nas l p andar, vende-*1" n. ii, 12.0 ,„,)„. Tei».:
mos e-<rp|pnto -,,-, rlJ5.2"3412 * ¦"•í'874 - Primeiro"IOS excelente ap. dejclasse no ramo imobiliário. -
frente: amplo vestibulo,i?£!?.'_«!.
ólimo j. inverno, living-lC0PACAEA!'-JA - Fiouciredc m».

BOTAFÕGÕ^-v;nd;-^iS-.^ir0T'.Sala d° '^^ 
2 "^"' ^ ^ """ ' "

coni., claro e a/eiado, ent. 4 SM.ioanheirOS de luXO (COITI-,;li 
pletos), 3 quartos (sen-
do 1 duplo), armários
embutidos, copa, cozi-
nha, área serv., 2 quar-
tos de empregada e ba-
nheiro. Garagem. Sinte-
co em todo o ap. Sinal
NCrS 35 000,00, parte
facilitada e o saldo em
30 meses SEM JUROS.
Corretor na portaria,
diariamente, das 11,30
às 13 horas. Ótima opor-
tunidade. Contrato ter-

Ver Praia Botafogo, 356 áp-CRECI 836- David.
BOTAFOGO"-"Vendo" 

'óiim"o""op.

com I sala, 2 quarlos, banheiro,
coz., ótimas condições. — Tel
57.3879.
BOTAFOGO - Vindo ap. c| 2
qts., sala, dep. empr., garagem
etc. 35 000,00 facll. Vor R. Da
Mariana, 113, c| Sr. Diair. Inf.
31-0957 — Novais, corretor ofi-
ciai, 596.
BOTAFOGO -~R~Assünção~"493
aps, 102 e 302 com 2 e 4 quar-tos, preço de incorporação, cn-
trega imediata, urgente — tel.:
1Í°71} - 52-0665. CRECI 1 136.
BOM AP. FRENTE - Vdo. vazio',
R. M. Olinda, 106 por 17 500 cm
2 anos. Sl| e qt. sep. banb,, kit.
Inf. 46-9140. CRECI 526.
BOTAFOGO'- Vendo -em. ed. 3
pavimentos ap. de frente, com
varando, s. 3 q., b. copa, coz,
e mais dependências. Alugado
contrato vencido. NCrS 30 000, I!-
quidos — Millon Magalhães — Cre-
ci 80 - Fone: 22-6128 - De 13
as 18 horas
BOTAFOGO - Vende-se por mo-
tivo de viagem, à Rua Gen. Po-
lidoro, 189 ap. 201, com 3 quartos, sala, cozinha, banheiro e de-
pendências de emp. Entrada NCrS
13 000,00 - Saldo a combinar.
Tratar com o proprietário no
local.

e banh. Marcar visita p\ telefone
FLAMENGO - Vend..».;._*.-.-p [23-3368. 

"-ÚCRECI,286.

*?lf.^-W/.,l'.'coí!-Í'-banheiro, co- VAZIO con|. gde., banh.-, coz.,

RUA SILVEIRA MARTINS,. 128" ÍA?ANJE.IRAS 243 aP-, 302- ,v?n'
ap. 403. Vdo., vazio, de fren- Í°- 

frenle- 2Jql,".,"'ai »*,/>h«.
te, de qt. e sl. separado' coz dsp- «"Pesada. Alugado s/con-

--...• trato. Campos

zinha. Ver local Praia Flamenuo,
12, ap. 117 — Inform. Eudss
Imóveis. Av. Alm. Barroso, 72-
305 - Tel. 32-1477 - Creci 870,

GLORIA - Pronto e de frente,
ótimo ap. com vestibulo, sala e
quarto separados, coi. • banh.

Var com e corretor diariamente
dat 14 às 17 horas na Rua Bon-
iantim Constant. 60. Inf. Rocha
Mendonça Imóveis — Av. Nilo Pe-
canha, 151, 9.0 and. Tel». 424)61022.0245 • 22-1474 - CRECI
285.

GLÓRIA - Ap. final de conitr.
NCrS 6 500. cl 10% ent. Saldo
8 anos. Rua Santa Cristina, 78.
Tralar Av. Rio Branco, 120, iala
716."Tel.' 52-9832;
GLÓRIA — Vende-se apartamen-
to, ótima vista, iala, 2 quartos,
garagem demais dependências
uso doméstico ou profissional fl-
nal construção, entrada: NCr$..
21 000,00, amortização mensal:
NCr$ 350,00, pronto Inicio pró-ximo ano quando valerá mini-
mo NCrS 35 000,00, oferecemos
¦!2-°..d* lucro tm ""l annl Tel.
43-0300- Heleno ou Mário.
GLORIA - Vendemos o ap. S-102
da Rua Cândido Mendes 215 de
qto. sala, separado varanda etc.
aceitamos Caixa com NCrS 3 200
sinal. Tonar BRILHANTE, Hilário
Gouveia 66, gr. 516. Tel. 57-5187
e 57-2086. CRECI 243.
GLÓRIA - V. 

'ap". :con|.,' 
pron-to em 6 meses, no Rua Joaquim

Silva, 11, NCrS 3 000,00, reito
bem facilitado. Dr. Marco. -
Telefope'-47-8414.
VENDO - R. Cindido Mendes,
li. -r-If- ?'- "'a- «>nig., vazio,
Í2ÍS?Í fic"- 22-B9«5 - 'nf
22-8905 - CRECI 272.

_J 143
APARTAMENTO" excepcjonal : no
Flamengo, vendo urgente mobi-
liado com telefone. Motivo via-
gem, tem 4 grandes quartos,
grande sala, espaçosa cozinha,
banheiro social, área com tan-
que, dependências de emprega-
da e 1 quarto no terraço. Pode
ser visto das 12 às 18 horas na
Rua Esleves Júnior, 12 (fica iun-to a Praça São Salvador e José
da Alencar), na Enlrada do Edi-
ficio com Fernandes - CRECI
400. Tralar na Rua da Quitanda,
30 — 2." andar conjunto 209 -
Tel. 52J1899.
APARTAMENTO v«lo :- : Flamen-
ho. Ver.de-se. Run 2 de Dccem-
bro, 137. 20 milhs. com 12 de
entr. Rest. 2 anos. leis. 32-5689
a 22-9182. Ver das 10 à» 14horas.
CONJUGADO GRANDE""- 

""W,

Paissandu, 16211 103, frenle, kit
banh., 15 p| Cx. c!. sinal. 3. Ver
sexta, lab. e dom. alé 12. Ca-
vadas, 42-7750. CRECI 497.
CA1ETE - Vendo áp vãíld: difrente, andar «Ito, e| sala . quar-to separados, jardim de inverno,
banheiro e peq. cozinha com ar-
mano» embutido» — Pintura re-
cente e sinteco. Preço 10 mil no-vos, o saldo em dois anoi s
iuros. Tratar no local cl proprie-tano - Rua do Catete, 66 ap.
V02.
CATÉfí^-vrndo^TprioS,-»i~
3'™ "P"'»dp. banh-kit. Entrade2 500,00 saldo a combinar. Rua
Sjnto Amaro, 184 - Tratar tel.

ôrea, sint., pronto para morar,
Ver R. Paissandu, 261, ac 110,
das 12 às 18. Ent. 4 ÍCO finan.
20 meses sem juros, ótimo neg.-J-3-UIA - CRECI 614.
VAZIO Fíe„ garagem em

„,„ ,i - -, --,—.,«crit„ salão, 3 qts., arm. emb.em despesa» para _o vendedor.lpredio luxo cop., coz., depend.""compl., 
gde. benfeit. — Ver M.

é favor ligar para 23-2859. CRÉ.
Cl 1 025.
FLAMENGO - Ed. Vila Rica -
Parque Gujnle, ap. de luxo, deco-
rado, atapetado, 2 salões, sala
intima, 4 qts., 2 banhs., copa-
coz. etc. Mostardeíro, Visitas de
14 ès 16 horas. Tel. 22-3708 -
CRECI 377.

Abrantes, 107, c- corretor na
portaria, ent. fácil, financ. 2
anos ou pj Cxa. Econ. COPEG,
plano, antigo' cl sinal. Preço ba-
ralo. Doe. ordem, det. 23-1214.
CRECI 644^61050.
VENDE-SE'.-i ÀP:"703 e 706., Rua
Paissandu 59 sala, quarta cor.].,
sem contrato. Ver cum poitelro.
Sr. Francisco. Tralar 43-0S03.

LARANJ. - C VEIHO

32-2395
LARANJEIRAS - Vdo. ap. vazio,
por preço de viagem, s., 2 qts.,
dep., 21 milh. fin. — É de fren-
le. 42-3285 - CRECI 603 - I.»

PARA PRONTA ENTREGA - Ap.
à Rua dai Laranjeiras (6.° andar,
de fundos), t/ 1 sala, 3 quartos,
arm. «mb., banh. em c6r, cor:,
quarto • dep. empreg,, garagem.
Preço: NCrS 48 000,00 «/ NCrS
23 000,00 financ. 2 anoi. (CIVIA
— Trv. Ouvidor 17 (Div. de Van-
das 2.» andar). Tel." 52-8166, de
8h30m i» 18 hora». (CRECI-131)

BOTAFOGO - Ap. vazio, sala, 2
qts., banh., coz., deD. emp. e
grande érea. Ent. 10 800,00 e 32
prest. de 600 mil, s| iuros. Ven-
da exclusiva WALDEMAR DONA-
TO - Tesl: 43-8000 e 43-8700.
(CRECI n.° 5).
BOTAFOGO - Vendo ap. novo e
vazio, 2 quarlos, sala, cozinha
e banheiro côr, dep. empregada,
R. Passagem, 120. NCrS 30 000,
met. à_ visto. Tel. 58^9735.
BOTAFOGO"- URCA - Semlií-
termediário, vendo, vazio, de
fundos, apartamento nòvo, com
sala, 2 quartos, banhoiro social,
cozinha,t quarto de empregada,
dependências e vaga própria pa-ra um carro — Avenida Pasteur,
184, ap. -604, edificio Racine -
Preço à vista, NCrS 30 000. Cha-
ves com o porteiro.
BOTAFOGO! - V.'PÍir.r.Tí-Tip.
703, sala, 2 qts., arm. banh. e
coz,, luxo, dep. emp. Chaves
c! porteiro. Inf. 42-3245 e ...
22-2293 p/ manhã. Dr. Jorge. -
Aceita-se Caixa cl sinal.
BOTAFOGO - Vazia casa vd.
ter. 7x36, prest. 300 mil si ju-ros. Ver 13 às 16 dom. 10 às
12. Rua Palmeiras, 27. Org. Or-
lando AWfredo. Barão Iguate-
mi-_íí^J«l._48-0804:_Crecl 82.
EDIFÍCIO REGRÀN - lnlclo.de
venda. Ótimos apartamentos de c'e *Q na escritura c
2 quartos, sala, banheiro comple-
to e dependências de empregada— Vaga na garagem, Rua Real
Grandeza n. 278, esquina de Me-
na Barreto. Obra em início de
alvenaria. Construção e acabo-
mento de Gomes de Almeida,
Fernandes — Informações o ven
das: 52-7557 e 42-5099 - TAL

Taubaté Administradora — Av.
Almirante Barroso n. 90 — Salas
5171519 - GRECI 84.

BOTAFOGO -» URCA
ATENÇÃO - Vende na Praia de
Botafogo, aps, de hall, sala, 1
qto., banheiro, cozinha — Sinal
de 200 mll cruzs., na promessa

LARANJEIRAS - 
"Excelente" 

apar"
lamenlo, todo de frenle, 2 salas,
3 qts., dep. emp., garagem, ATENÇÃO"

200 mil, prestações de 100 mii
o salde
46-7603 ou 26.0281 -Anita Gel-I^f
bert — Preço 9 600 — Rara
único negócio — CRECI 763.

FLAMENGO - Desocupado, paga"mento à vista, ap. com sala, quar-
to, banheiro, kitch e .varandafrente para o jardim do Russel
Glória e linda vista, sobre — Sta.
Teresa e Baia da Guanabara. Tem
telefone. Ver Rua do Rujscl, 496,
ap. 001 — Chaves com porteiro!
Preço NCrS 18 000,00. Tralar na

%m[t_:3dê»_ ol„Tyt 'ãí';;K^r° z°"a'Sul- Sr- ^-Ff^Wl ™- ™'<^
407 a 410. — Tels 42-6728 ou '" !- '.  banheiro nobre, area envidraça
32-6317. (CRECI 1 131). LARANJEIRAS — Vendo ap. óti-da e dep. emp., peças amplas c|
HiAucMrrt "\Ti "J '' j- mo ap. saleta, qto., kit. Rua La. 90m2 úteis. Pronta entrega. Si*
lli„ i, . r .o 

"?• "'f-^jranioiras, 336 ap. 1421, para ser nal 22 mil s| a combinar. Ver,alo luxo, Ires qts., 2 »|,., do.s entregue em 6 meses. Enl. 2 mi- 14 ãs 19h. Imob. Brilanica Ltda.
c. i ,'mprc3ad°' Bora9eni- Inf- lhões -. Tel. 52-8379 - Av. Rio CRECI 223 - Tel.s 32-0058 - ..52-MJ5. 'Branco, 185 s| 507. 52-3445.

GENERAL SEVERIANO. 40, ap.
801. Vendo la. loc, 2 qts., sala,
copa-coz., banh., deps, emp. Cha-
ve» com port. 54-2759. CRECI n.
744.
PRÃÍÃ~ DÉTÕTÃFÕGOT^'" Edif,-:
cio do» Cinemas Scala • Coral.
A ami» linda visla da baía. Sala
e quarto separados ou conjuga*
dos, banheiro em côr • pequena
cozinha. Entrega até a fim dês-
te ano. Magnífica oportunidade
Preço a partir de NCrS 7 500,00.

Pagamentos superfacillladosmu, prestações de uu mil • v.r Z. I .7 _, 
~ 

!T
Ido financiado. Tralar «.l.t „„- ?í r*1-' V'" J'~oB",0S°
03 ou 26.0281 - Anita Gel. ?í • . « , U1 "í f'.'m0 "•

, ., - , ¦- ,..,_,.:.-,,.. — Vendemos na Rua
embutidos, vendo- ou troco São Clemenle, 45, ap. 504,

r

FLAMENGO - Rua Senador Ver-
gueiro, 56, ed. pilotis, 2 porandar, talão, 3 qt6., dep. emp.
completas, vazio, entrada 25 mi-
lhoes, saldo comb. Sr. Paulo -
43-J527.
FLAMENGO - Sen. Vergueiro 98.Vendo ap. de frente, vazio, com
sala « qt. leparados, banheiro,
cozinha (mesmo). Preço: 18 ml-
lhoes. Sinah 7 milhões, «aldo
comb. Veja hoje - Chaves «om
S?riS»?- Inf- ORBIPLAN -
22-0922'«,:52-1837/.--CRECI 480,

ÍÍAAf,EN?° 
- A,mle- Tamandaré

26. Vendo ap. de li;, qt., bnh.,
coz., dep. empr. NCrS 23 000,00
com sinal de NCrí 13 000,00. Sal-
do_fin,Jnf:_42-ii5ó4L_CRECI 802.
FLAMENGO - RUa Senad'or"~Veí
gueiro, 81 ap. 250 m2. Vendo.
Vazio. NCr$ 100 000,00 com 50e
lin. Inf. tal. 42-4564. Rua Santa
luri»,;:275 i|-401.t CRECI-802.
FLAMENGO . Último»" magnífico»
apaitamento» è venda - Todo»
d. fr.nt., linda vista para o mar
• iardim, pilotis . *m ritma ace-
lerado - Hall, 2 salai, 3 óiimos
dormitórios, armários, 2 banhei-
rol sociais, copa-coiinha, 2 quar.to» • banheiro da .mpregadas,
garagem — Construçio «imerada,
cem a garantia d. SISAL - V.r
2* !*';;.* ,d" Ham.ngo, «0, dai
Í..1. fi* ™'»» - T,*'ar am PRE.
? 

Al-AOUAKIA - Ru. Máxica

«2-457* - Primeira class. no ra-me imobiliário — CRECI 258.
i FLAMENGO"- Paü""pronl.'"an"t7i'.

ga ap. de frente à R. 2 da

CATETE - FIAMENGO
AQUI 

~RÍT"Barbcsa, 
ótímõ ãíTfrente 2 qt,:., dep. comp., gar.,ed. luxo com 2 salões pl festas

e esport jard. parque, pise. NCrS
65 mil a vista. 23-9199 - Bel-trarni - CRECI 318.

AVENÍDÃRÜI. BARBOSA
N. 666 — Obra já inicia-
da. Vende-se ap. c| 260
m2 c| salão, sala de jan-
tar, sala íntima, 4 dor-
mitórios c] armários, 2
banheiros sociais, 1 au-
xiliar copa-cozinha, 2:S) .„. „. „.„,. 4 „. 2 de D„vagas para carros. Aca-l",mbro' >"óx- â P'»'« »/entrad.,
bamento de luxo. Tratar!¦«- V.T nc,'í Wo oVÍ/
diretamente com o pro-i^ouX w 

""' cmA
17 (Div. d. Vendas

Avenida RioiJ;, .""•."'•-J'1-" "•»'«*, d.
n„„r„ »-, ,,- 8l,!0m «' '8 horas. CRECI 131).Branco, 131 - 15.° an-;flamengo¦'"-"-AP.'-qi.".-„'i,;
dar. Fone: 32-1039 VSPk--t. V°"'*' n-° ,ndar- Ba"!
>-.-TrV.-— -•. ' - - " m» facilitado. Aceito oferla à
ÇAtclE 

- Apto. q. e I, sep. Ven-lvista ou Cai»a. Detalhes — Exe-do » vim NCri 10 mil. Trelaricutiva 22-6833 e 52-9791. CRECIRua Maria Joie, 282. 1783.

pnetano.
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INCLUSIVE UMA AGENCIA DO JORNAL DO BRASIL PARA
VOCE COLOCAR 0 SEU ANUNCIO CLASSIFICADO.

AGÊNCIA BOTAFOGO
DO* JORNAL DO BRASIL PRAIA DE BOTAFOGO, 400

no andar timo da SEARS e funcionando nos mesmos horários da SEARS.

2.0. andar - Telefonas
3l-2677_e 3M546._
PRAIA BOTAFOGO - Vendo v.i.
zio ap. frente, qt., sala., sepa-
rados, visla maravilhosa, ent...
13 500, rest. 3 anos sjiuros. Ver
Praia Botafogo 356 ap. 8CM —
CRECI836 - David.
praia dé Botafogo; 460 - Ap;
724 — Vondo lodo decorado. Poi-
tronas etc. 11 milhões, kilenete.
Ver diariamente.
RESIDÊNCIA - 2 pavim. (antiga^
toda remodelada Inteiramente) —
Excelente acabamento. Living,
sala de iantar, 3 dorm., banh.
social, cepa-cozinha {arm.)," la-
vanderia.. dep. No» fundo» oulra
residência modesta de sala, 2
dorm. e depend. (precisando
obras). Terreno 5,50x27 m. Ur-
gente. 60 milhões com 35 à vis-
ta e «aldo financiado. Imobiliá-
ria London ltda. Rei» — 57-2555
e 36-4767.
RUI BARBOSA - Vendo ap. c|
tcl.: iala, 2 qts., 2 varandas, coz.,
etc. ap. ar reírio. 60 000, Inf.
25-3709, próprio.
RUI BARBOSA - Vendo vazio,
ótimo ap. — 4 i., 3 grandes
quartos, 2 b., q cozinha, etc. Cr$
120 000, fac. visitas com A. Pon-
ce de Leon - 22-0812 - 26-2706

Creci 98.
SENADOR'VERGUEIRO, 167 ,ap.
102 - Vendo do frente, salão, 3
qts., copa-coz., deps. empr., va-
zlo e gar. Ver c! porl. COR-
DEIRO. Tratar 54-2759 com JOA-
QUIM - CRECI 744.
URCA — Casa luperíuxo. 450 m2
completamente nova, ci op. de
sala, qto., coz., banh., dep.
emp. para hóspede, comp. inde-
pendente. 46-3294.
VAZIO - 2 qts., 2 II., depend.
emp. compl, 80 m2, aó A por
and., pilot., p«la Caixa Econ.,
plano. Sinal 6 000. R. Gen. Sev.
- Det. 23-1214. CRECI 614 -
Veloso.
VENDO, apartamento, Rua D. Ma-
riana, ej sala, 2 quartos, depen-
dencias completas e garagem —
50% facilitado. Tratar - Telefo-
ne» 52-4340 52-7841, <| regi-
naldo.

3 qts., c| arms., jalâo.
2 banhs. soes., cm côr, cops-cc;.
dep. cõrnp. r_\v.p. Luxo, 2 p! an-
dar. Sinnl a cemh. Se!H ¦> cn 2
anos. Tralar Av. Cip., 728 qru-
RO 703. CRüCI 165. 36.4006 c
57-2508.
COPACABANA - Vendo 

"ap'.""um

por andar, 2 salas, 3 quartos, cc-
pa-cozinha, 2 banheiros sociais
etc à Rua Sousa Lima, cucara da
praia, entrega ímediat,-,, tçóitn
ap. Zonn Sul, menor valor, esmo
parle pagamento. Tratar à Ku.'
Barata Ribeiro, 153)403. Telefone
36-4013.
COPACABANA - Pâ»lo 4;- Von^
do. Salão, 3 quartos, 2 banheiro»
d» cor a dopandénciai. Tratar
Dr. José - 370895.
COPACABANA 

"- 
Vende-_1T~_~B.

de frente, vazio, 2 quartos, tala,
ccr.inha. banheiro e 'deps, 

com-
pltiíis. Com uma entrada, o res»

tante nela CBixa Ec. Tratar lele.
minado, sendo a deso-ilc,w 46-2595. _ i___
CUDarão fpita nnr mnlrCOI'.WABANA ~ lido -'Vânia»cupaçao Tena por contais, é,-,m<> ,parlilmént(, para ,„,„.
nossa firma, sem qual-'!'3 vari°' d» fr.nt., «m nê»
„. _ quartes, sala, cozinha, banheiro,
quer despesa para O den. embrenadà . área. Enirad»
comDrarior Tratar na "íFI Nc,s "' 000,00 e o saldo «mcompraaor. irarar na aci pre!|,1!6c, do NCrS , I6,43 Vor

na Av. N.S. Copacabana, 95 sp,
202 — Tratar em Mello Affonso
Engenharia ltda., na Rua C.-ns-
lança Barbosa, 152, nrupo 4C1 —
Tols.; 29-2092 e 49J261 - Méier.
COPACABANA""-"" Proprietário
vende ótimo apartamento novo.
vazio, frento para duas ruas, 7.°
andar, com telefone, composto
de 2 saias, 2 quartos com arma-
rios embutidos, banheiro sócia!
tedo em côr, garagem etc. Vlsl»
tas qüaldiier hora pelo Tolafo*
ne_ 36-4699.
COPACABANA - Vdo. ap. 4 qts,-,
salão, novo e vazio, 45 000 de
entrada — Tratar 38-0614.
COPACABANA""- 

" 
Alugo 

""ipãíta-

mento mobiliado com cen torto,
fronte, 1 sala, 2 quartos, banhei,
ro, dep. empr., garagem, telefo-
ne. Ver amanhã de 9 às 10 hs.
Rua Xavier da Silveira, 83, «p.
601. Tratar: 32-8902.__
COPACABANA""- 

"Ap. 
tm 

"final

construção. Vende-se — Av. Pra-
do Júnior n. ^8, 6.° andar, na
obra, Sr. Adão, ou tel. 22-9165

1-0614-D. Joletl;._
COPACABANA - Véndo~"na Rua
Barata Ribeiro, ótimo ap. frent*,
2 3Ís.(j 3 qts., j, inv., banh. soe.

Vn cõr, piso mar., coz., dep.
empr., área. Tel_.__ 37-6253.
COPACABANA - Vend.mos óti:
mo apartamento em final d»
construção, — Todas as peças re-
cebendo luz • ventilação Hirei.it
totalmentt indevassaveis c sala,
? amplos dormitórios com »rn.v
rios, banheiro completo «m cô-
res, boi cozinha, area com tan-
que, quarlo e WC de criada, ga-
ragem. Var na Rua Professor
Gastão Baiana, 151, ap. 1 008.

Tratar na PREDIAL AOUARE.
LA - Rua México n. 11, 12.•
andar. Telefones 52-3612 a ....'
42-6874. Primeira clats* no ra-
mo Imobillario_— CRECI n. 256
CONJUGADO G(|ANDEíí. n 6 yo,kit., banh., box p! nei. Tonele-
ros, quase esq. Siq. Campos, 16,
liq. em 1 nno. Cavadas, 42-7750

CRECI . 497.

COM sala, quarto, vario, taleía,
I..de finv., coz. e banh. Bzuteja-
do até o teto, armário, sinteco,
sancas e florõeS. (conj.) Vdo. sl-
nal 8 milhões. Ver e tratar no
loca! hoie e amanhã das 15 às
18 horas. Av. Prado Júnior, 1-45,
ep. 407, Iunto do Lido. Sr. Lúcio.
43-0030 (CRECI 20). Tenho mai»
2 juntos. Rua Jjaint _Romsn.
COPACABANA -_3 qts., saía",'
coz., dep. compl. e aa ragem. Rua
Pompeu Loureiro. 75 milhões a
combinar. Tralar Dlmóvel. Av,
Franklin Roosevelt, 194805. Tel.
22-2330 - CRECI 534.
COPACABANA - Aceito Caixa.
Saleta, s|„ cor,, banh., dep. cem-
pleta e I. de inverno reversível.
Rua Toneleros, Í8ó, ap. 805. Si-
nal 5 milhões. Tratar Dimóvei

Av. Franklin Roosevelt, 194IS03
Tel, 22-2330. CRECI 534.

COPACABANA - Obra" revestu
monto, qt., sl., banh., dep. com-
pleta e garagem; Sinal de 12 mr-
lhões. Saldo 250 p! mês. Rua Bel-
fort Rôvo, 391, ap. 704. Tratar
Dimóvei. Av, Franklin Roosev»ft,
194l80JÍMolR'22-2330.'i.CRECi'53.C
COPACABANA - Propriciério ven-
de ap. entrega vazio, 180 m2,
com 2 salões, 3 grandes quartos,
2 banheiros sociais, varanda, dep.
comol. NCrS 80 000 a vista ou
NCrS 100 00 a 'praio eom 60%
entrada, restant» 1 ano. Telefone
36-7633.

Sociedade Empreendi-
mentos Imobiliários
Av. Nilo Peçanha, 155,
Grs. 6Í2|Í4 -Telefones
32-7270 e 52-0221 -
(CRECI 604}
APARTAMENTO LUXO, Barata Ri-
beiro 298/901, cons. recente, fren
te, 2 p/andar, 3 banhs., saláo, 3
qfs. c/ arm. emb., copa-coz., ga-
ragem etc, c/proprietário^ _
AVENIDA Atlântica, 

"esq. 
d"o Ro"

nald de Carvalho n. 21, ap. n.
1203, 2 sls., 3 qls., 2 banhs. etc.
Linda vista mar, 2 terraços. Prc-
ço 90 milhões — Ver com por-
teiro. Tratar Mostardeíro. — Tel.
22-3708 - CRECI 377.
ÃVÉnTda ATLÂNTICA - Ap. aí
to luxo, 600 m2, 4 salões, j. in
verno, 5 qls., 4 banhs., 3 qls.,
empregado, copa, cozinha, 2 v.
garagem elc. Mostardeíro. Tel.
22-3708 _ CRECI J77.
APARTAMENTO 

"de "irente 
- Co-

píiCflbana -~ Vazio com 2 qtos.,
sala, grande cozinha, banheiro
em còr etc. (ediíício pequeno de
3 pavimentos) não tem condomí-
nio. Visitas hoje só das 9 às
12 horas na Rua General Barbe-
sa Lima, 62, ap. 201 (entrar pelr.
Rua Azevedo Pimenle! na Praça
Cardeal Arcoverde). Tel. 22-8642
das 8 às 11 horas. Roberto Conte

CRECI 142
AVENIDA COPACABANA, 1 175

Apenas 5 mil sinal « o saido
Cx. (se

Vdo.V. S. tem i;nc. oiitiga).
ap. alugedo, frente, c|" 95 ni2 di
si., saleta, 3 qts., deps. Trata-se
de toda docum.
CRECI 569,

Inf. 32-2493

APARTAMENTO - Princ. Irabel,
254^1 001 final consi. Vende-se
barato, entrega nov. 36-4173.
AVENIDA ATLÂNTICA - P. 4
2 740, ap. 102 - Vendo, frente,
vaiio, mag. ap. 1 saião, 1 sal?
jant. A qts., 2 bsnh. soe, am-
pia coz., dep. emp,, 2 garagens
atapetado, pint. óleo, mobiliado,
sinal: 80 milhões, saldo combi-
nar. 
ATENÇÃO — Entrego vazio. Rua
Sá Ferreira, íp. sala, quarto —
P. 13 milhões. Fac. 50%, 12 ès
18 horas - 22-4337.__
APARTAMENTO - Vendo" Ba7at'ã
Ribeiro, 96 ap. 505, sala., qto.
sep., banh., coz. frte., vazio, cha-
vescom porloiro — NCrS 10 mil
entr. saldo como aluguel. 
ATENÇÃO - COPACABANA -
Rua Pauta Freitas n. 66, ap. .
209 — Frente, vaz., sala e qto.
sep. com arm. emb. banh. e
cor. cor azul tolo, sancas, pint.

óleo ctc. Luxo — Vpr no lo-
— Tratar na Rua México n.

148 - gr. 303 - Tel. 32-1106
- CRECIJ_M3.
ATENÇÃO -"COPACABANA
Rua Ministro Alfredo Valadão n.
77, ap, 205 — Frente e vazio
com sala, 2 qts., banh., coz.,
dep. e gde. arca — Ver port.

Tratar na Run México ri. 148
gr. 303 - Tel. 32-1106

CRECI 1143^
ATENÇÃO — Vendo melhor pon-
to Copacabana — Frente pi mar,
um ap. p[ andar, pesas amplas
grande salão, sala||ant.,. jard. in-
verno, dormitórios cj arm. em*
but., 2 ^banh. mármore, copa-coz.,
dependências c garagem. Inf,
31-0547 - Creci 953.
APARTAMENTO de frente, excep-
cional, em Copacabana — Vendo
na Rus Barata Ribeiro, 302, com
2 quartos, sala, cozinha, banhei-
ro social, jardim de inverno, de-
pendências dè empregada, área
com tanqua. Preço » condições
e ver no local com Fernandes —
CRECI 400, das 15 às 18 horas
na portaria. Tratar na Rua da
Quitanda. 30 — 2.0 andar, con-
iunlo 209^ Tel. 52-2899.,

AVENIDA ATLÂNTICA
- Àpt.° com 450 m2,
com 2 vagas de gara-
gem, novo, (1."'locação)
acabamento de alto lu-
xo distribuição e apro-
veitamento impecável
condições excelentes de
habitabilidade. Marcar
visitas pelos telefones:
52-2830 - 22-6102 -
VEPLAN IMOBILIÁRIA,
departamento de ven-
das avulsas — J. '107 —
Creci 66.
APARTAMENTO- miãntfT-Vendo,
frente, 3 qts., talão, 2 banh. so-
ciais, copa-coz., ótimas dep. arms.
embs, Ed, luxo, etquadr. alum.,
vidro ray-ban, sinteco. Ver Rua
Bolívar, 80. ap. 201.

COPACABANA - V.ndo ótimo
ap, 1 sala, 1 quarto, cozinha, be-
nheiro, frente, vazto. Rua Barata
Ribeiro, 211 ap. 302 chaves ej
port. Tratar 32-8902, Bicalho. —
CRECI 937.
COPACABANA - Vendo éllmi
ap. de frente com talão, 3 óti-
temos quartos, copa-coz., demais
peças. Tel. 57-3879.
COPACABANA - Pósio A —
Vendo ótimo ap. frente, com, sa-
la, quartos separados, cozinhe.
Tel. 57-3879.

^^-COJPACABANA^
APARTAMENTO COPACABANA -
Vendo: saleta, tala e quarlo con-
jugado. Av. N S. Copacabana,
441 ap. 505. Edifício d. 4 anos
de construção, ep. de fundo. Si-
nal NCrS 2.000,00 • NCrS 6.000,00
ne escriture • saldo • combinar.
Chaves na portaria • informações
pelo t.l. 42-6560.  _
ATLÂNTICA, 2 856 -'Ap. vãllo.:
Palácio Chamns Elísees. Vendo,
melhor oferta, gde. luxo. Fte.
praia. Chaves p£rte]ro Marlins,
APARTAMENTO -"" Copacajan
— Vende-se o «oartamento 905 pregfdo*. Pintura a óleo e b£- doper.dÔ

COPACABANA - Alto luxo linda
vista mar. Pilotis, salio, 3 gran-
des quartos, 2 banheiros luxo, co-
pa-cozinha, 2 quartos emp. *
mais peças, garagem; TeL_57-3879.

COPACABANA"- Apto;
de sala e 3 qts., coz.,
banh., deps. BASE: 60
milhões com 15 milhões
de sinal, 10 milhões a
90 dias, 5 milhões a 120
dias, rest. em 36 presta-
ções de 600 mil men-
sais e pequenas parce-
las. Pronta entrega. Te-
mos outros em meio e
início de construção. Inf.
VEPLAN IMOBILIÁRIA.
Rua México, 148 sj 307.
Tels. 52-2830 e 22-6102

APARTAMENTO á Rua Felipe de
Oliveira, 7|401, frenle e vazio,
Cj sl., 2 qts., e dep. emp. p! 17
mil novos ent. Saldo a combi- ^..„^^ „. „ *,..-..,«..,
nar. Veia no Icc.-I cl Juscelino | DEPTO. DE VENDAS

J«é,a"ro,'%3C"22.4!'5tv'!!• ^1 AVULSAS. J. 107-CRE-
COPACÂPANA — Rúã Saint Rc-CI 66.
man, 4ECÍ, Vondo apartamento ., ,.it. nii i
de sala e quartel separados, ba- \ COPACABANA. — Vendo 2 ap.

hüiro, cozinha s quarto de em- vazio*, um ci sala. 2 quartos,
de empregada «

da Rua Barata Kibeirc, 200, dejnheiro em c3.'. Pteço NCrí. ¦ •. etc. e oi-ntra menor c, sai-j, quer-
frenle, com saía, quarto, kiích.f 25 000,00 cí £054 à vista e £0%'t*s banheiro e cozinha à Rus Se
e banheiro, ocupádü, per NCrSiem 20 meies. Ver no lecat e ira- ferreiro, 170, ap. 101 e 1002,

[11 000,00 cem facilidade. Tra- ter na Rua Senadcr Dsr*."*, 76, em Je:!%o peM Júlio dia 3 d«
liar pelo ttl, 23-8788, com Mar-:sa:a t 203 - Tel. 42-0/03. CRE- maio !* 17 horas no local -
gues Fereira. lei 924. 1 Inf. 22-8880 t 36-Í.Í08.

¦fMS

*-**mgmsxm..,



_ — CLASSIFICADOS - Jornal do Brasil, 5.».foira, 20-4-67

Ap. sl.. 2 qts./ARPOAOCR...  
,-• ¦""'-, 

- Vendemos JARDIM BOTÂNICO - Vondo pt-RIO COMPRIDO - Cobertura m«.|TIJUCA - Ap. 3 r|li„ sala, co„ •.-_) «MU a 360 m2. Obra em revê*- excelente ap. vaiio, c| sala. 3 '- •¦ ¦• ¦¦ -¦ -• ¦ ' -¦¦¦¦¦' - ¦"¦¦¦ ......
COPACABANA - Bairro Pcixclo. COPACABANA
Vendo ótimo ap. entrega imcdia-| deps. empreg, .,_ , __,_ u
ta, facilitado. I sala, 2 quatlos.-.milh, lin. Dr. Jesus - CR_CI 424.!tlinci.lo. Espcclficrçõet de tolal qls. cj aims". embutidos, bandei.
banheiro, WC empreg., Edil. nô-jTcl.: 37-3378. ¦,,...
vo. Rua Ministro Alfredo Vala-lcoPACABANA' - Pasto 4 - Vdo!
dão. Inf. 32-0902. Bicalho - CRE- belíssimo ap. ci 3i0 n.2, 1 p| and.
Cl 937. ___ cj nr condicionado central. Obr.i
COPACABANA"- Atenção. Ven- cm inicio de révest. Jels. 31-3772

'O 
IMÓVEIS - COMPRA E VENDA'

Ias com garagem. Vendemos
barato porque compramos o tor-
reno barato e com uma vanta*
gem, quo \i_ está totalmente pa.
go — Não porca tempo, ainda
podemos lhe oferecer belíssimos
apartamentos com 149 m2, com
a entrada de 2 550 a 500 por

do-se excelente ap. de sala, sa-
luta, quatio, banh» comp., coz.
etlormo, qto. e banh. de cnip.
arca de serviço com tanque ceíi-
te, s int oco, azulejo «»é o teto

prúciio de luxo com enlrada
em mármore — Rua Bolívar cs-
quina de Barata Ribeiro — ap.
sossegado - Te!. 46-71C3. Pre-
ço de 26 mil à vista, sem con-
tra eferta. _
C03ERTURÀ - Magnífico living,
terraço com (inda vista — 3 qtes.,
2 banhs. NCrS 90 parte a com-
binar - Tel. 36-7555.
COPACABANA - Vendo étimo
ap. com sala, 2 ótimos quartos,
copa, coz., área cem tanque, de*
mais peças, garagem — Telefone:
57-3879.
COPACABANA'"- Rua Cinco de
Julho n. 111, ap. 102 Vendemos
ótimo ap. tárreo c 2 salas, 2
qls., banheiro, pátio, coxinha,
qt. de empregada e ároa de
serviço cj tanque. Preco: NCrS s, _.
40 000,00. Sinal NCrS 

"15 
000,00 > 206

a combinar: NCrS 12 500,00 e o
saido em 22 prest. mensais do
NCrS 636,00. Visitas no local do
9 Ss 12 e das 14 às lBh. - OR-
LANDO MACEDO - Av. Rio
Branco, 156, gr. 2 318. — Tels.
32-6128 - 32-0510 - 32-7164.
CRECI_J2S.
COPA — Arpcador — Vendo ap.
901, c] qto. e sl. spdos., banh.
coz., ctaro, indevas. 4 p| and.
NCrS 10 112 sinal e 14 de
NCrS 500,00 s| iuros. Rua Bu-
lhões de Carvalho, 412. Ver ci
port. Traiar 43-1616 e 43-1590.
Silveira Filho,
COPACABANA-^~S_Tá7~3~q_..,
dop_., garagem (no m2) frente,nha, grande área de ser-la. locação lj. Miguel Lemas .-,„_.,__ _ /- A D A99 ap. 702, chaves porteiro. 65;V|Ç°, tanque e GARA-

-:lci.i:8cipr6.3' 37'5'06 ~ 52-,C92|GEM. Apenas 3 por an-""  ~Ã5~l_"d__d_!dar- Sinal de NCr$ .

o 31-3759— CRECI 90.
COPACABANA"- Vendo oü aíü-
go ap. c| sala e 3 qts.r todo de
frente, na Rua Pompeu Louri-t*
ro, 5, np. 702, esquina do R.
Constante Ramos. Ver no local e
tratar diretamente cl o proprietá-
rio pelo tel. 43-4693

Apartamento do UM POR ANDAR ....... ._ __  _
Ia melhor oferto de sinal e aalclolravllhosa. Vondemos em prédiojzinhn, deps. empreg., gttroQftn?

• i ir. i„ AS--., ¦• ,-••¦- .--.  —¦ -.  em 500,00 mansaia sem iuros, acabado d. construir com salão, prédio novo, frente -- Financ. -
i\S*»'nl_r M«net.,w, 

coilnha • d.ps. d. smai.. ótimo ap. de Írento c 2 qls., sl., 2 amplos dormitórios com arma-Vor porteiro. Rua General Roca,R. Francisco Otavi.-.no, 112 -gada. Pro_o: NCrS 65 000,00 a co/., banh., irea cí Ianque, dep. I tios, ótimo terraço com arma- 190 a, 20 u0"0"" 
•""¦''

Pecas ekçepc onolmonts bem di-.comblnar. V.r o ap. 401, na Rua compl. empregada. Entrego va- rios, ólimo t.rraco, banheiro com- \_Trr£z aí"•"
ylddjè, 

CensfruC-O o acabarnen-1Gomes C.in.lro ».' 96 • tratar zio. Ver Rua Maria .Angélica, 477,1 pleto, copa-cozinha, depend.nclaslTIJUCA — Rua Almiran-
to de Comes rla Almeida, Fcr-jna PRONll, Av. RIo Barnco n.° cp. 102 -Tratar 26-7B37 o ,-,., di empreqada. V.r na Ru. Es-
l8SndrV.'.*V«.ÍÔter*n^^^ ''*'• »¦ 51- ».• c-0i- ««vas
425099 . 42 238 ,"aiT 

C'tTI ""--Ç!'E-1--"- ! RESIDÊNCIA"- 2 pav. tr.nsvenl «"™,f •'•,-•'» e «ralar na PREDIAL
i_tA.! ?,¦_•..'. T ?Ír^7 l_' VENDE-SE ou aluoa-se _p. na Rua; sal .nl,. lagoa . Jard. Botânico.! AQUARELA -Rua Míxico, 11 -
bale Administradora. CRECI 84. Jo5a do BarroJ 

» 
u3; (p> 4M.! 3 „,„. 4 

Odo,m 
banh." eei-il'J.° «dar. T.l.fonos 52-3612 .

Leblon — Compõe-se de 3 quar-área, depend,, garagem • qu)h*|^2»AB74 — Primeira classe no ra-
tos, 2 salas, coz., banh. e depen-! tal. Aceitamos «roca p[ ap. Zonal"10 Imobiliário - CRECI 258.
dèncias de empregada._ Chaves| Sul ou vondemos. Ocupada s«m|RI0 COMPRIDO™--' Casii. Vcndõ

AVENIDA VISCONDE DE ALBU.
QUERQUE, 29 - Últimos aparta-
mentos do 570 m2. Unicamente
para família de altíssimo trata

COPACABANA - Rua Barata RI. EM,'?.' 
0J?.r,a .__em revestimento,

beiro n. 52 - dois por andar _|Edificio Vila-Lôbos - Construção
Por preço de 2 dois quartos o WSS,^' ^"""í,,11? 

A.''
Sr. compra um belíssimo aparta- 5"'°"' o'n™r \_.i,__'__°
monto d. salão, 3 grandes quar- 

B'"°>_ ._¦- Grs. 517J519. Telefo
nes: 42-1238 o 42-5099 - TAL
Taubalé Administradora. CRECI 84.
ATENÇÃO - IPANEMA -~Jar-
dim Atlnh — Vendo bom conju-
gado, -frente, térreo, cm ótimo
edifício. NCrS 16 - UNIL - Av,
Almte. Barroso, 6, gr. 911 — Tet.
32-8858 - (Sáb. e dom. 27-7223)

mês — Veja T realidade • visite'- Corretor rosp. José Maurício
o nosso Stand do Vendas no |o.iRiuei'° -1_CRECI "4- 
cal, aberto ató ás 21 horas ou-AVENIDA VIEIRA SÒUIÕ, 416
em nesses escritórios na Aveni*j Superluxo — Últimos apartamen-
da Pres. Vargas n. 446 — grupoltos de 377 m2, edifício do 9 an-

Tels. 23-0216 •
- MIGUEL BENJO.23-1330

COPACABANA - Últi-
mas unidades — Adqui-
ra sua residência na Rua
Santa Clara n. 335 —
Não perca esta oportuni-
dade de comprar seu
apartamento de sala,
2 quartos, todas as pe-
ças amplas, quarto de
empregada, boa cozi-

COPACABANA
mar, vendo ap frente vaiio, 2Í ] 100,00 e prestaçõespar andar, salão, 3 quartos, . ,_.!__-
banhs., garagem - NCrS 75C00!mensaiS de NCr$ ....
a combinar 22-0781 — 52-0065/
Rua Paula Freitas 19 ap. 1 001
CRECI 1 136.
COPACABANA - Aps. prontos
do saleta, sala, qt., banh. e
kit. Prédio c apenas 6 por an*
dar cl vista para o mar. Preços
a partir de 22.000,00 c/ pagam,
em 20 meses. Ver até 18 horas
na Av. Copacabana, 1 137. Von-
das PAN-1MOVEIS - R. México,
119, gr. 801. Tels. 52-5256 -
22-3032 - CRECI 704.
COPACABANA - Luxo - Pren-
tos com habite-se. Salão, 3 quar*
tos cj arms. emb., 2 banhs. so-
cais em mármore, copa, cozinha
e área do sorv. em côr ato o totó,
dops. de empregada • garagem.
Prédio sóbre piletis, ricamente
decorado, com telefona interno,
sinteco otc. Ver na Rua Bulhões
de Carvalho, 622, das 9 às 21h.
Preços e condições excepcionais.
Vonda PAN-IMOVEIS, Rua Mexi-
co, 119, gr. 801 - Tais. 52-5256
. 22-3032 - CRECI_704.

COPACABANA--"" Pôstõ
4, pronto para morar
sala, 2 bons quartos, co-
zinha banheiro, depen-
dèncias completas de
empregada, recém-pin-
tado com sinteko. Base
NCrS 38 000,00 com
NCr$ 23 de s i n a I e
NCr$ 1 000,00 por
mês sem juros em 15
meses. Marcar visitas
pelos telefones 52-2830
- 22-6102 - VEPLAN
IMOBILIÁRIA, departa-
mento de vendas avul-
sas — J. 107 — Creci
66.
COPACABANA - Compro «p.
de sala, 1 ou 2 quartes, corre-
tor Milton Magalhães. Creci 80 —
Tel.: 22-1628. Das 13 às 18
horas.
COPACABANA - Vendo, 20 me-j

dares na Praia de Ipanema. Obra
om revestimento de Gomes de
Almeida, Fernandes. Avenida Al-
mirante Barroso, 90, Grs. 5I7|519
- Tels. 42-1238 e 42-5099 -
TAL - Taubalé Administradora
—CRECI 84
ATENÇÃO — Baraltssima casa do
luxo cl piscina. Vista p[ o mar.
1.? locação, salão com 1*10 m2.
Elevador novo, 6 pessoas, aque-
cimento central, lavanderia etc.
Cozinha moderníssima. Tratar te-
lefones 32-1597 e 46-5628 - Ber-
nardes.
COMPRO, casa velha c| terTenõ
de 10 x 20m. Pago à visla, 90
milhões, Sr, Jayme. 52-5569 ou
47-7674. _
ipÀNÉMÂ — Cobertura~dupiíx -
Rua Visconde Piraiá, 250 m2.
Vendo. NCr$ 110 000,00 com 50%
fin.Jnf.Jol._.__£564._CREq_802,

IPANEMA - COBERTO
RA - DUPLEX. - Vista
permanente p] o mar.
Rua Garcia D'Ávila, esq.
Prudente de Morais. Sa-
lão, 4 dormitórios, dois
banh. sociais, copa, coz.,
2 qtos. emp., amplo ter-
raço, garagem. BASE:
140 milhões. Entrega
em 6 meses. Inf. VE-
PLAN IMOBILIÁRIA -
Rua México, 148 — S]
307 - Tels. 52-2830 e

COMPRO à vista p7ra meu uso 22-6102 — J. 107 —
ap. mesmo alugado até 50m2, CRECI 66 — DEPTO DEn rt ri _-__-. rt e1 tntf_r_v_A_-l ___#___. Lf ^^ *

345,00 — Construção-
Incorporação da Imobi-
liaria Venancio S.A. —
Rua Teófilo Otônio, 58,
s/ 1001/2 - Telefone
43-9205 - Informações
no local das 9 às 22 ho-
ras ou em nossos escri-
tórios. CRECI 450.
COPACABANA - Vendo ap., 2
qts., 2 sls., banh,, cor.., dep.
emp., \. inv. Av. N. Sl Copa-
cabana, 777Í1 102.

negócio sj Intermediário. Inf.
Tcl. 47-8687.
COPACABANA~~~Ve_.demõ7~ap.
qt., sl., com deps. Vazio. 20 ml-
lhões. Chaves BRILHANTE. Hilá-
rio Gouveia, óó, gr. 516. Tels.
57:2086_e_57;5]87._CREC__ 243.
GAL. GOMES CARNEIR"Ò, 124 -
Sala e quarto separados c[ quarto
de empregada e demais depen-
dèncias. Visitas unicamente neste
herário 14 às 18h. Entrego va-
rios — Apartamentos 203, 204 e
503, tedes do mesmo tipo. Sem
Caixaí! Ent. a combinar de NCrS
15 000; resto financiado NCrS
10 000. Paulo Valente. Pres. Var-
gas, 583, s/ 1 620, 43-9644 -
CRECIJJ44._
LEME — Vendo aps. frente c| 3
qts., 2 sls., 2 banh., copa, cozi-
nha etc. Obra em final. Preço fi-
xo. Pjmenta,_36-6122. CRECI 336.
LEME — Vendo casa de luxo c|
J qts., 3 salões, gar., dep. de
emp. Terraço etc. Chaves na
Rua Ribeiro da Costa, 56, c| o
port. Jorge. Tratar 5*1-2759 com
JOAQUIM - CRECI 744.
LINDO op., frente,*V; Av. Prado
Júnior qt.. sala, sep., gr. coz.,
12.» and. ANTUNES. CRECI 6Í1
Tel.;. 52-6565. 
LEME — Rua Gustavo Sampaio —
De frente c| 80 m2 — Sala, 2
qls, gde. banh., coz. c. boxe pi
gel.; ampla área e dep, compl.
Marcar hora pl tel.: 57-7309. CRE
Cl 1 112.
LEME 

""

VENDAS AVULSAS.
IPANEMA - LAGOA - Vendo
apartamento de luxo, situado na
Av. Epitácio Pessoa, esquina com
Mon.enegro, em final de cons-
trução, em edifício de A pavi-
mentes, com 1 apartamento por
andar, composto de 2 salas, 3
quartos, 2 banheiros sociais, co-
pa-coztnha, dependências comole-
tas, garagem. Telefone 52-2683.
Dr._ Renato._
IPANEMA — Residência na-Ruã
Prudente Mprais em ótimo esta-
do, lerreno de 12 x 30 — Base:
220 facilitado ou troco p| ap.
final construção cu pronto mes-
mo bairro. Grande desconto, pgto.

. vista. Detalhes Executiva tel.:
22-6833 e 52-9791. CRECI 783._
ÍPÃNEMA - Rua Vise. dê Pira-
ja — Vendo otimo ap. de cob.
com 3 quartos, terraço elc.

te Cochrane n.° 72 —
Vendemos aps. ç| 170

VILA ISAEEL - Vendo um
tono 18 x 50, negocio ocn
Coutinho. Tcl. 54-1990 - CRE^ 23-9199
Cl 771.
VILA ISABEL

AOUI AP. cober!. n.., s., banh.,.ENGENHO DE DENTRO - Caia¦— NCrS 14 mil _ comb. -'anllga, 2 qts., sl„ baniu. _ mais
Br.lliami - CRECI 31B. I ql. nos f. etc, pr. 20 OCO, ent.

ANCHIEIA 
'- 

Vende-so lerreno.j10 000- Aceito oferla - Trat. R.
Pronlo • vaiio.i Rua Rnuii/ Galvão n.o va — 3 000 "cd- Meier, 15, s| 304'- CRECI

Ótimo ap. com varanda, salão, 2Jcruroiros, Tel,: 22-7965. ' ^ "" foi. 49-8633 — Díaí,
qts., copa, coiinha, banh., jar-:*" çcmijora PPnrUBA rA« 

"ri ¦'¦ Buss-

iZ.it, TrTom _'_,S:_. «WENOTEnlShí wf .A S ENGENHO pj p.NTRO' 
- VdoTempreg. Ver com o 

Çorrelcr <j!l_-|,,( R. Manuel Miranda, 236 -\__'_. "" d« 2 pavimenlos, e
I- \s_?_f£._à__l ?Ô714i\"! .uaÍ!É"«-'""NÔ._'."Ê'sto".u_"_'_m_ií nai™is u'"a casa de fundos,' no

ITI2, COmpOSlOS de SalaO;:?""?0' Nabuco 197. Inf. Rocha, 24 d» Maio, 825. Tom 2 qts., sl.;\m"m. terreno, 3 qls., duos sls.,

c!' 45 m2, 3 ótimos qts. WSS?. «TTV.n^ iSSb«a ®t_*t_ 
' 

c! arm. embutidos, cl __'?.}°..-. 52-0MS _ 21W* ~ £.üí- r. Í7.
com porteiro. Tratar nn Rua Eue-
nos Aires n. 273. Tol. 43-0058 -
Sr. Bcnjamin.
VÍEIRA SOUTO -Superluxo-
380 m2. Todo refrigerado, 3 sa-
lõcs, 4 ou 5 qts. c| arm., 2 qts.
emp., garaçjem_3 _carroSj_46-329*t.
VENDO ap. 3 quartos, saia, tor-
raço, vazio, ver urgente Av.
Ataulgo de Paiva 1 001 ap. 305,
qualquer detalhe pelo telefone
37-1210. Sr. Modesto.

GÁVEA - J. BOTÂNICO!

contrato. Ver somente p| fora -jn.-i Run Dona Cecília, 20. NCr$
Rua Frei Leandro. 20. Visitas 55 000. Ver até às 21h. Entrego
marcar horai IMOBILIÁRIA LON-lvazia.
DON LTDA. - Tels.: 57-255S e
364767.
RUA PACHECO LEÃO - Vendo
lote de esquina. Frento Indevas-
sável. NCrS 25 000,00 e casas do
3 e . cilos. em final de cons-
trução, desde NCrí 26 000,00 -
lnf.J26-98.l6 -CRECI 759.
RUA MARIA. ANGÉLICA; 472 -
Venclo sr>. 201, frenle, vazio,
c| sala, 2 qtos. amplos, dop. com-
ple.a; Vor c\- zelador. Tratar"Houaiss" Imóveis ~ Creci 901
- 22-9288.

RUA BARÃO DE PIRASSUNUN-
GA — Vdo,, vazio, cobertura,
mag. ap. do 2 qts., sala, deps.
o garagem. NCrS 35 000,00. Tcl.
23-3368. CRECI 2B6.

c] arm. embutidos, cj ícreci 705
SINTECO, 2 banhs. so- —
ciais em cor, copa e co-
zinha, dep. para empre-
gada e garagem. Visitas
no local diariamente. —
inf. tel. 43-2070 - Cre-
ci 213.

LINS-BÕCA DO MATO

ATENÇAOI Jardim Botânico
Rua Engenheiro Pen» Chaves, 87, TROCA.DE APARTAMENTO EM SAENJ2PENA •.-.' Vendo itíd.ií
ip- .j0,j. 7 Vendemos p| entre-j |f,*J«MA_ 

-Dispomos de mag-]dc |uxo. pa_t0 „ coritMto )2J * """ "" "' ""* """ *""" " "*" "" 
lhões financiados,

RESIDÊNCIA LUXO - Vendo
perto Escola Normal com terre-
no 17x27 ajardinado e lago, . 
pavtos., I salão, 1 sala már-l TIJUCA - R. Uruguai, do fren-
moro' 

o' _'• ,,llmSS°- 4' qls. comitê, ólimo ap., s„ 2 q., 2 i. Ir-
arm., 2 banhs. mármore eslrang. verno, deo. etc. — Aceilo Caixa,

qls. empreg., garagem 3 car- plano antigo cl sinal. Preco ba-
ros. Inf. 32-9206 - Sr. Vleirairalo, 25 milhões - T. Gonçal-
da Matos. - CRECI 423. ves Dias, 89, sl 802 - 42-6688.

Sr. Gilberto - CR/iCI 950,

ga imediata, confortável ep. cfèl nfHéoi aps, com 3 • 4 qli.r dep.
frente om ed. de 3 pavtos., c7 complotas, prédio alto nível, por
ótima sala, 3 qts., deps. compl. menor, recebendo diferença a
« garagem, NCr$ 45, sendo 25'Prai0- Tratar na PLANEJA — Rua
à vr-ifl e 20 fin, em 18 meses.[Farm* de Amoedo, 55 — Ipanema
Ver hoje das 15 às 18h - Cha-'r__?7^s9*.- CRECI 1S3-
vos no ap. 302 - UNIL - Av.L __..._ _'; ___¦¦.:.-__¦_
Alm. Barroso, 6, s| 911 - Tél. S. CONR. — B. TIJUCA
32-8858 - (S<b. e dom. 27-7223."
Corretor
Ribeiro

reso. Josó
CRECI 194.

Maurício

JARDIM BOTÂNICO - Vendo ep.
frente, 2 qts., sala, demais deps.
compl., térreo. Rua J. Botânico,
25 milhões c| 14 de sinal e 11
financ. Angol Estevez, 42-4599 -
CRECI 367.
JARDIM BOTÂNICO - Frente -
Vendo ap. sala, 3 qts. varanda,
etc, 30 milhões. 42-8408 - Alu-
gado.jCRJCI_1018. __
JARDIM BOTÂNICO - Casa tipo
ap. 2 sls., 3 quartos., c| arm.,
copa-coz., banh., deps. empreg.,
área 50 milhões. Dr, Jeus —
37-3378 - Creci 424,

LAGOA — Magnífico ap. c| salão,
4 quartes, 2 banhs. soe, toilette,
copa-coz., 2 qts. empregada, 2
vagas garagem. 130 milhões a
combinar. 57-6855. CRECI 1 084.
LAGOA — Apartamentos prontos,
Av. Epiljcio Pessoa, 870, entro o
Corte do Cantagalo e a Rua Mon-
tenegro. Os últimos apartamen-
tos do Edifício Matisse. Todos de
frente, 201, (256 m2), 402 e 502
(236 n>2). Ar condicionado, água
quente e exaustor superluxo. —
Construção e acabamento de Go-
mes de Almeida, Fernandes. Av.
Almirante Barroso, 90. 5171519.
Tels. 42-5099 e 42-1238. TAL -
Taubaté Administradora. CRECI 84.

BARRA DA TIJUCA - Magnífico
terreno de 15x47, c! v»planta e
alicerces prontos, p| apenas 12
mll novos, c[ ent. de 7 e saldo
10 meses. Ver ne Quadra, 23,
lote 8, próximo Posto de Gaso-
lina da BR-6. Rodrigues Nello,
22-415L CRECI 167. _
BARRA DA" TIJUCA 

~~ 
Vendo ou

troco apartamento. Perto da Praia
por outro do Méier para baixo.
Tratar Rua Domingos Lopes 425
8Pi_"_. ~_Wad.

BARRA DA TIJÚCÃ - Frente pa-
ro a praia, apartamento pronlo,
vende-se sala-quarto, banheiro,
kitchnnete, â vista 2 000,00 res-
tanto 22 meses. Av. Litorânea,
2 970, no local c| proprictírio.
Tel.: 22-1421.

tí-l-ip
ml-

Tratar com
JOAQUIM. S4;2759._CRECI_744_.
SAENZ PEfJA - Vendo Tua Ge.
neral Roca, 377, ap. sala, 2 qls.,
dop. emp., vario, ent. 8 000, cha-
vos porteiro Jotd. Tol. 22-4163,
Sr.-;M_rio. CRECI_610._
SÁLÁ, 2 _jís„ garagem, com NCrS
10 004, sinal, saldo 4 anos, na
Uruguai, 291, ap, 204. FRANCIS-
CO TORRES, 484110 ou 52-4133
(CRECI 26).

CASA - Vendo. Base: 110 000.
R. Pedro Lago, 81, perto do
Avião, diretamente c| proprietá.
rio. 5 qts., salão, 3 banh., copa,
cozinha, garagem, 2 terraços, pis-
cína etc.
CASA NA PRAIA - Vendo mara-
vilhosa frente p| o mar, Av, Ser-
nambetiba, próx. io Recreio. Ca-
ta do telhado branco, no local
ou 47-7370.
TERRENOS — Estrade Rio-Santos
— Vendem-se lotes, chácaras,
grania* e sítios, no Recreio dos
Bandeirantes. Tratar pelo telefone
27-1707.

ZONA NORTE
PÇA. DA BANDEIRA
S. CRISTÓVÃO
BENFICA — Vende-se uma casa ci
telefone 2 qtos., 2 sls., 2 banh.,
corredor, cisterna cl motor terra-
ço, escada, cozinha, tanque de
roupa, varanda, etc. Escritura em
ordem tratar no local, pelo tel.
48-0955 - Sr. Ezequiel. Rua Ara-
ruá, 33 — Ver qualquer hora.

Um p! andar, sala, 3
Iros da praia, ep, de q., b. ei^'5" modif. p! 2 sls, 2 qts,,: 2
kitch. Aluoado contrato vencido ;Víir" c'eP* compl; Ver das 14 às
NCrS 12 500,00 com NCrS 6 000,001'8 horas, Guslavo Sampaio, 669,
_!_. ,:_,.. ....:__,„_ f_ .....il-.... I£]pi £Q2_

_Ü5ÕÕ..__: (300 m2),-."2calões,\4
de sinal» Milton Magalhães
Creci 80 - Fone: 22-6128. De
12 às 18 horas.
COPACABANA - Entrego vazio.
Vendo ap. 13 milhões com sinal
combinar o rest. Aceito Caixa Ec.
IPEG, IAPB. Fac. em parcelas o
combinar, ap. sala, quarto, banh.,
coz. Rua Sá Ferreira, 228, ap.
517, c] prep. Ver no local e Ira-
tar Av. Almte. Barroso, 90, 6.°,
t! 605, das 15,30 ás 17,30 heras.
42-5435 e 22-2634 -Creci 213.
COPACABANA""- Vendo ap. delãisgfÃ'; VC*^,",¦'•ii
3 qls., sala e dep. - Preço NCrS o,°n5T°,3 7j„T,Í0C00 à vista. Ver na R. Hi- ???;.m2^ ^en'í'_'.?'
lário de Gouveia, 77, ap. 303.
CRECI 340.
COPACABANA

qts., 3 banheiros em cores, 2
qts., de empreasda etc, s| pilo-
tis. Um por andar. NCrS 110 000,
em Copacabana. Tels.: 52-2809 e
52-8251 - CRECI 577, IMC.

Vendo ap. de
qt. e sala separado 50 m2. Preço
NCrí 23 000, ent. NCrS 13,00,

LEME - Vdo. baratissimo, NCrS..
33 500,00, c| NCrS 7 500,00, sal
do aceito Cx. Econômica, sala, 2
qts., dep. ccmpl., todas as peças
amplas, 87,00 m2. Tels. 31-3772 e
31-3759 - CRECI ÇD5.

uxo. Novo —
do decorado

Salão, 3 ou 4 qts., c| arm. 2
banh. cór. Dep. emp. garagem
Tel. 46-3294. _
POSTO 6 Rua Sousa Lima, 300

w e 400 m2. Const. Baerleim, super
rest. cm 2 anes. Ver na Av! '"«o. .Oportunidade - 46-3294._
Cop. n.o 793, ap. 703. Telefone POSTO 4-2 ótimas coberturas'
46-3904_ - CRECJ_340. j Ed. novo. Luxo. 2 ou 3 qts. com
COPACA3ÀNA"- Vendo apàrtí •""• 2 sala!' banh- c6r-> dep. Çhadaem marre
mento cobertura, de esquina to-len,P- _aragem. Mostro hoje. - financiamento em um ano. Aten-
do andar, 120 m., por NCrS.. 46-3294.  «mos hoje no local das obras
70,00. Te,. 37-9078. | QUARTO:- SALA-- 40 nO»,. && 

¦$__%&2& 
^'l.t"Lins, 2u —\nr_n_vrr - -

BENFICA - Vendemos
depósito situado a Rua
Senador Bernardo Mon-
teiro com 1 800 m2,
ponte rolante, escrito-
rio, refeitório e demais
instalações. Informações

píeço"de"".5"o"óo"VT-mb.na'r. -jdetalhadas, CONTATO
IMOBILIÁRIO LTDA.

ATENÇÃO - MELHOR TRECHO
DA TIJUCA - Magnífico ap.
com salão, 3 qts., arm. emb.
2 banhs., cor. gde. cop-coz. —
plnt, a o!eo, dop. e gar. Edif.
pil. 60 m a combinar. Infs.
Rua México n. 148, gr. 303 -
Tel. 32-1106 - CRECI 1 143. _
ATENÇÃO - Vendo pela me-
lhor oferta à vista o ep, 203, da
Rua Campos da Paz 14, cem 2
qls., e dem. dep. comp. 34-7126.
ATENÇÃO - Tijuca""^. Jto. Pç.
S. Pena - Rua Ant. Basílio - Ed.
pilotis lado sombra, 2.° andar,
fte., vend. ap. luxo — Gde, li-
ving, dormit. cl arm. emb,, 2
banh. soes., s!|almoço, coz. de-
mais depend. 50% ent. saldo 24
m. 31-0547 - Creci 953.

Tratar 32-2609
IPANEMA' -"Vrio. prixlmo ei /'
praia, ótima residência, 2 pavts.jRua México, 111 — Gp.

APARTAMENTO tipo casa. Ven-
do. Salão, 3 qts., copa, cozinha,
dep. empreg., banheiro em côr,
área, quintal arborizado. 25 m.
entrada. Rua Deputado Soares Fi-
lho n. 55, ap. 102. — Tiiuca. T.
34-5612.

vars., saião, escrit., 4
deps. ccmpl. — Entrada, c prest
a_coml.inar._Tel. JÍ2-7742.
IPANEMA - Ã RuaBaríí cli
Torre 521 (quase esq. de Garcia
D'Avila) construção ji iniciada
pela Cia. Pederneiras, em terre-
no de 1 00Qn.2r ótimo ap, com
166,00m2 construídos </ 2 sa-
tas, 3 quartos c/arm. emb,, 2
banhs.,'coz., ér*a, quarto • dep.
empreg., garagem privativa. IN-
CORPORAÇÃO CIVIA - Trv. Ou.
vidor 17 (Div. de V.ndas 2.° an-
dar). Tel.* 62-3166, d. íh3Dm Is
l__horas__ CRECI J 3|).
ÍEBlON~-"RÜa Rita" Ludolf 43 -
Maravilhoso «p. 1 por andar pré-
dio de alto luxo s| pilotis, hall,
salão, lavatârio, 4 amplos dormi-
tórios com armários, 2 banheiros
sociais, copa a coxinha, área, 7
quartos • banhoiro de emprega-
da e garagem - Reserve seu ap.
ant o-, do lançamento - Tratar na
PREDIAL AQUARELA - Rua Má.
xica, 11, 12.o andar. Tels.: ..
52-3612 ou 42-6074 - Primeira
classe no ramo imobiliário. —
CRECI 258.

qls'301 - Tels. 52-1898''e
22-3480 - Creci 342.
PRAÇA DA BANDEIRA - R.
Barão de Ubá ótime casa de sa-
lão, 2 q., etc. Pronta entrega.
Preço barato 22 milhões. Acefío
Caixa Ec. plano antigo ou
IPEG c| sinal bom T. Gonçal-
ves Dias, 89, », 802 — 42-6688.
Sr. Gilberto - CRECI 950.

LEBLON - Rua Rainha Guilh.r-
mina, 143. Apartamento de luxo
para entrega om 6 meses. Salão
3 qts., sendo 1 com vestiário
banh. privativo, vários armários
embutidos, toalete, banheiro so-
ciai, copa e cozinha, sala jantar,
2 qts. e V/C do empregada, duas
garagens. Edificio sj pilotis, fa>

SÃO CRISTÓVÃO - Vende-se ap
final constr., 3 qtos., 1 sl. Av
Pedro II. Tratar dias úteis —
42-4070 - Pitanga.
SAO CRISTÓVÃO - Vdo. Vasas
ent. 1 vaiia, fte., rua, 1 e 2

, . „ r, ... -¦•„  _.,r,„o, u - jl - intuir - ii q,s- ''•' coz- hanh., c| entr. a

COPACABANA - Còml^S^S _%At>i_ *£™™?^ £: to 
2â°°Al4 

Vadnt.
vista para o mar, #^^5^^sala e quarto separados, versai - pasto 4 i;2 - vista P: ,'_tZ°,—- _Kt__'_ '"3- 4B-0804 - creci 82.

.---. •  ' ¦¦ ' H. r" Genoveva. Vende-se casa à Praça

PRAÇA DA BANDEIRA - Ven-
de-se excelente ap., de frente,
l.a locação, com 3 qtos., sala,
etc, à Praça d_ Bandeira, 141,
ap. 902 - NCrí 40 000, ent. NCr$
25 000 e resto a combinar. Tele-
fonar para 49-986B - 49-1451 —
Sr. Rocha.
PRAÇA~DÃ~B"^DWÃ~^V"ende.
se junto Inst. Educ. ap. novo, va-
zio. Fte. 2 qts., si., garagem etc.
Rua Sergipe, 71201 - Tel. 28-427e.
Ent.J5. Ac. Cx. _
SÃO CRISTÓVÃO - Vendo casas
9|8. Rua General José Crislino,
41. 2 qts., sl., elc. Visitem. Fa-
cilito. H. Silva. Rus Gonç. Dias,
89 sl 405. Tels. 52.3866152-3840.
CRECI, 648.

APARTAMENTO excepcional, nâ-
vo quase pronta entrega — Ven-
do na Rua Marii e Barros, 1083.
com quarto, sala, cozinha, ba-
nheiro social o corredor. NC$..
6 000 de entrada, NCrS 3 000
em 15 prestações de NCr$ 200,00
e NCr$ 138,00 por mês, de cons-
trução até t entrega, Pode ser
visto das 9 às 16 horas no lo-
cal com Fernandes — CRECI 40O,
Tratar na Rua da Quitanda, 30,
2.° andar, coniunto 209. Tel.:
52.2899.

SÃO CRISTÓVÃO - R. Chaves
Farias, 471, ap. 201, sl., 2 qts.,
coz., dep. comp. Frente. Ent. 10
mil. Tr. L. S. Francisco, 261515,
Telefone 23-0788.

banheiro completo, cozi-jS^Sr^f.orTV
nha americana, sinteco^- <™. •<.!_$ 

_l%em todo o ap. Av. Pra
do Júnior, 281, ap. 305.
Preço NCr$ 20 000,00,
sinal 50%, saldo a com-
binar. Tratar no local c|
o corretor Walter ou em
nosso escritório na Rua
Teófilo Otôni, 58 - S|
1001 [2 - Tel. 43-9205
- CÍ.ECI 450.
COPACABANA _ Vende-se porm.t.va de viaoem, à Av. Prince-
sa \z___:, 303 blcco B, ap. 509
quaríj e sa'a separados, quartorovorjible, c:zinha e banheiro,
cem cu sem móveií. Com pe-
quena entrada, tratar com o pro-
prietário no local.
COPACABANA - Posto' 2 -
Vende-se ocupado bonila cober-
tura Cj visla para o mar, de
quarto e sala separado, banhei-
ro, cozinha, tanque o grandeárea descoberta. Rua Belfort Ro-
xo, 231 - Preço Crí 25 000 000.
Tratar pelo_tclefone_ 22-0977.
COPACABANA - ITeride-se¦¦ ap.
de frente, ocupado, a uma qua-dra da praia. Sala grande e quar-
\°i banheiro, cozinha, preço NCr$
1/000, cem apenas NCr. 6 000

coz, (arm.) azul. até teto, irea o
depend. 75 milhões financiados.
VISITAS IMOBILIÁRIA LONDON
LTDA. - Tols.: 57.2555 e 36-4767.
RUA GENERAL" RIBEIRO DA COS.
TA — Frente, ocupação imodinta,
URGENTE, sala, 2 dormit,, bo-
nheiro, cozinha, irea o depend.
garagem. Negócio excepcional à
vista ou aceitamos financiamento.
IMOBILIÁRIA LONDON LTDA. —
Tols.: 57-2555 e 36-4767.
RUA BARATA'RIBEIRO, 432, ap"
202 - Vdo. vazio, c| 3 dorms.
c| arms., salão e amplas deps.
Chave na portaria. Tcl. 23-u368
- CRECI 236.
RUA PAULO FREITAS - Vende-
so excelente apartamento de vest.,
salão da 37 m2, 3 quartos cem
armários emb., 2 banheiros em
cores, ampla cozinha, dependên-
cias completas empregada, gara-
qcm. Prédio de luxo e conforto.
Partamento facilitado. 42-5961 —
CRECI 906.

ticamenta prontos, já em pintura.
Preços a partir de NCrJ 20 000,00
grand. facilitados — Ver na Rua
Bartolomeu Mitre, junto ao 1 079,
das 9 _s 18 horas - Tratar PAN-
IMÓVEIS - Rua México, 119,
grupo 801 - Tels. 52-5256 e ..
22-3032^ .
LEBÍÕN - Otimo ap. tipo casaí p| end., ed, •cmrnte 3 aps.Living, sal. jantar, _i qts. com
arm., banh. côr, dep. empr. —
NCr$ 60,000 com £0% em 2 anos46-3294_._

LEBLON

RUA BELFORT ROXO, 391 - De
frente, sobre pilotis — Sala, qt,
sep., dep. compl., área e gar.
Em término de constr. cj breve
habile-se. Tratar: 57-7309. CRECI1 112;
RUA SANTA CLARA - Vdo.-cf
5 mll sinal e o saldo de 15 mil
p| Cx. (se V. 5. tem insc. enti-
ga). — Vdo. ap. vazio, c| sl„

e o restante cm dois anos". Ãceíté ^ÍaÍ."- r.tr! So 
'"'• 'el

Caixa Econômica. Rua Viveiros dei32 CRE9''_______
Castro, 54 ~ .Tratar, .el; 22-0977jRUA SA FERREIRA (próx. RauT
COPACABANA -" Vdo" p|~Cx"ífomp*ia'- 

~ Ve,,do "R. térreo,
ou fin., ap. vaiio ci sl", 2 ali'u ,'c' vailc' ,c "'*' °!., !eP-
dons. compl, Inf. 32-2493 — CRF ,".' co7-' °ri!a cl ,antl- A-

Nanterra, 8. Tratar Av. Rio Bran-
co,J3B_- 15.0 -_Teh 32JL85B5._
SÃO CRISTÓVÃO - Bairro Sta.
Genoveva — Vende-se, na R. Sta
Pastora, 7, casa c] 2 s., 3 qts. de
mais dep. Preço NCrS 18 000,00
Tratar Av. Rio Branco, 138 - 15,c

Tel. - Tel. 32-8585.

Vendo ap. c| 2 qls.,
sl., elc. R. Almte. Guilhem, 55,
ap. 105. 22 è vista e 10 em
48 nwses - Ver no local. Tratar
37-6300 ou 37-7382.

LEBLON - Vendo ap. 2 qtos., 2
salas, deps. compl.. sinteco, todo
novo. Não fali s agua, tem po-
ço próprio. Ver Av. Ataulfo Pai-
va, 1 174 ap. 815 c| porteiro -
Tratar 43-25-2.
LEBLON - Apto de frente na 2a^

3uadra 
da praia, com 2 qtos, e

ependências. Troco por outro de
3 qtos, no Leblon ou casa na Gá
vea — Diferença a combinar -
22-0225 - Adriano.
LEBLON - Magnífica casa com
3 salas, 3 quartos, 3 banheiros,
copa, cozinha e demais dependên-
cias em Rua plana. Tratar nr
Administradora de Imóveis Mas^
sei Lida. Rua Debret, 79, salas
407 a 410. Tel.: 426728 ou
32-83l7JCRECI__l 1J.1).
PRUDENTE DÉ MORÀÍS, 985 -
Apartamento de 241 m2 — Obra
em revestimento prédio em cen-
tro de terreno com 12 andares.
Especificações de luxo. Quadradops. compl, Inf. 32-2493 - CRE-',- r . ,¦

Cl n.° 569. |^«. lI1„v-.,5- ,,e,n inic. entigaj.lda praia. Estacionamento priva-Preço 18 mll, Ci 5 sinal. Informa- tivo além de vaga na garagem.
{c>-J!..-__.-2'i93- - CRtP_í69._ Construção e acabamento de Go-
SANTA CLARA 139 - Vendo" ap"'"'" de Almeida, Fernandes, Av.
sala, 2 quarto!, dep. 35 mil «! Almirante Barroso, 90, grs. 517
combinar - Chaves tel 37-1133 ie 5"- Tels. 42-1238 e 42-5099

COPACABANA - Vendo na 
"SSI

Bulhot-s de Carvalho, 547, o ap.
503, vario de quarlo e sala sep.]
co*., banh., área de serviço e™C de empr. Preço 23 000, com!
11 000 em 2 anos. Ver até ns
12 horas e traiar na Rua Mexi-
co, III - G. 1106 - Tel. .
£2-4ó09_ T______lj)____J-
COPACABANA _ Vendo .vazio,
grande ap. de 2 qts., 2 salas e
demais dep. na Av. N. S. Co-
pacabana, 1 175. ap. 402. Preço
á visla NCrS 40 000 ou 45 000
pag. cm 1 aro. Ver até as 13 h
e tratar na Rua México, 111 _
G. 1 10Ó - Tel. 524609 - CRECI

Vende-se ap.

TAL - Taubaté Administradora.

CSÍgSÍ%*. Viei'a de *HPRECISAMOS PARA -
VENDO ap. quarto, sala separa-
dof com tolevisão Philco e outres
movei;. Tratar com porteiro —
Snia. Clara,_220.
VENDE-SE""-" Ap. Av. AtlSntlca
4 146 r'„ sala, deps. Tratar tel.t
37-1818. Chave porteiro.
VENDE-SE - Um ap.
sala, separado. Rua Barata

Atender a clientes apar-
tamentos em final de
construção de sala, 2 ou
3 quartos, na Zona Sul
Inf.: Tels.: 52-2830 e*",r,DRl.|22-ól02 - J. 107 -

,-. beiro 90 op. 811, enave com olCRFCI AAsala separado, cozinha, porteiro José, ,»-.r.C-.l OO
COPACABANA
quarro, sala . ,
banheiro, na Rua Barata Ribei
901912. .Preço -NCrS ___L8 OOO.COJl!-AMPMA — lERIDM50% financiados em 12 meies Jj,rANtj«A^^J-ÍO__ON

l'/?n'..°m 
Fílmie,i- ~ fone •• APARTAMENTO - 2 salas, 3 quer- Vi.cond. AlbU^SSíTÚÍ

;tos, 2 banhs., cepa-cozinha. .....»....-..-

ATENÇÃO - TIJUCA - Vendo
com 7 000, ap. 3 qts., vazio de
luxo, Tel. 52-1922 e 42-5772
CRECI 670 - Ary.
APARTAMENTO - Vende-se Rua
Conde Itaguat, 55, casa II, ap.
101. Ver aos sábados pela ma-
nhã. NCr$ 30 000,00. 15 _ visla
e 15 em 30 meses. Tratar com
Sr. Armando Abreu, mesmo loca!,
casa 14, ap. 201. Tel. 34-0840.
BARÃO DE MESQUITA, 931, ap.
101 — Vendo 3 qts., sala, copa,
cor., banh. em côr c deps. Va
2io. Chaves no ao. 101. Tratar
JOAQUIM, 54-2759. - CRECI n
744.

COOPHAB-GB - Passo urgente
contrato 763, ap. 3 qts., tl, e
dep. (Tipo .). Apenas 80 p| or-
dem. Tel. 45-2316.

TIJUCA - Andarai — Vendo va"
zia, ótima casa duplex, com 3
qts., 2 salas conjugadas, banhei-
ro social em cores, ótima cozinha,
lavanderia, WC empregada e
área. Ver à Rua Leopoldo, 622,
cesa 5 (chaves na case 12). Tra-
tar lel. 22-4163. Celso. CRECI
610.
TIJUCA - Terreno - Vendo, 13
x 30 n» Rua Dilcrmando Cruz,
iunto e depois do n. 63. NCrS
10 000,00 de entrada e o saldo
cm prestações de NCrS 1 000,00.
Tel. 46-3383 e 23-0818. CRECI
818. Sr. Celso.
TIJUCA — Vendo ótima casa, re-
cuada da rua, não é fundos, jar-
dim arborizado, varanda, saleta,
salão, 2 quartos, banheiro em
cór, copa, cozinha, dep. empre-
gada, áreas cobertas e quintal.
NCrS 40 000 a combinar. Tratai
Sr. Guimarães, Tel. 38-0942.

TIJUCA - FUNDAÇÕES
JA CONCLUÍDAS - Ain-
da é tempo de você ad-
quirir num excelente lo-
cal um ótimo aparta
mento em condições ex-
cepcionais. — EDIFÍCIO
SAN MARTIN, Rua Car-
los de Vasconcelos, 123,
junto à Praça Saens Pe-
fia. AMPLOS aps., com
iving, sala, 2, 3 e A

quartos, dependências e
garagem. Sinal desde
Cr$ 619 280 e Cr$ 175
mil mensais, com garan-
tia do INCORPORADOR
JAYME GORBERG e a
segurança na construção
de MÉSON ENGENHA-
RIA LTDA. - Ver no
STAND DA OBRA, ou na
Rua Sete de Setembro,
AA, esquina de Quitan-
da, na sobreloja de "A
Econômica" — Telefone
42-5136 (CRECI 903).

TIJUCA - Vendo casa vazia, 2
pavs. 5 quarlos, 2 salas, 2 banhs.
2 coz., 2 áreas com tanque. Ver
hojo de 9 às 12 horas. R. Barão
Itapagipe, 300, Trat. Sr. Paulo
- 43-1527.

TIJUCA — Rua Uruguai,
508, junto a Rua Andra-
de Neves, 2 por andar,
LUXO, área útil 230 m2,
com habite-se salão c| 70
m2, 4 quartos c| arma-
rios, 2 banheiros sociais
em côr, toilete, copa-co-
zinha, 2 quartos p| em-
pregada, garagem. Pré-
dio sobre pilotis, entra-
da social em mármore.
Visitas no local diária-
mente até 20 hs. — CRE-
Cl 21JL
TIJUCA - Corretor oficiai de
imóveis, compra urgente para
clientes, ap. ou casa de 1, 2 e 3
qts., sem despesas para o ven-
dedor. é favor ligar para 23-2859
- CRECI 1 025. _
TIJUCA — Vendo ou troco ap. c
2 qts., 1 sala, grandes deps. e 2
áreas. Vaga p[ carro. Rua Moura
Brito, 189 ap. 104 pl outro em
Laranjeiras ou Botafogo.

LINS — Vendem-se aps. 2 qts.,
sl., banh., coz. Rua Verna Ma.
galhSes, 216, fundos. NCrí ....
16 500,00 e combinar. Aceita-se
proposta e financiamento Caixa
ou IPEG. Ver c| Adolfo, ap. 201.
Sábado a partir 14 horas o do-
mingo 9 horas em diante. Tm-
lar Alcindo Guanaljar.i, 24il 214.
T_I_____31J? CRECI 202. _
LINS — Vende-so ap. 30., novo.
e vazio, com 3 quartos. Rua Cé*
sar Z.ima n. 9B. Tel. 49-3459. _
LINS — Vendo urgento ap. dc
frente c| sala, 2 quartos, dep, de
empregada, banh. coz., a'e_t c[
tanque oodendo ficar o telefone.
Base NCrS 15 000. - Ver das 9
às 12 horas. Rua Dona Romana
!,--__l-,Z_r-_«P.!_'19.1 -.___
LINS — Vdo. vazio, Cabuçu, 92,
ap. 105, 2 qls., sl„ coz., banh.,
compl. Chaves porteiro — Org.
Orlando Manfredo. Barão Iguate-
mi,_ 86. Tel. 48-0804 - CRECI 82.
UNS VASCONCELOS - Pronto.-
Ap. com varanda, sala, 3 qts.,
coz,, banh., dep. comp, p/emp.
e grande irei c/tanque. Oportu-
nidade excepcional para quem
tem depósito na Caixa Econômi*
ca. Ver com o corretor de se-
gunda a quinta-feira, das 9 __
12h na Rua Cabuçu, 264. Inf.
Rocha, Mendon.» (moveis — Av.
Nilo Peçanha, 151 - 9.» and.
Tels. 42-0610 - 224)245 - 22-4474
- CRECI 285.

TIJUCA - Rua Conde de
Bonfim, 171 — Vende-
mos para entrega ime-
diata, os últimos apar-
tamentos com salão, 3
quartos c| armários em-
butidos, 2 banheiros so-
ciais em côr, copa, cozi-
nha azulejada até o te-
to, dependências e ga-
ragem. Informações até
as 20 horas. CRECI 213.

TIJUCA — Vendo casa moderna,
sala, 3 qts., elc. Aceito Cx. Ec.
ci sinal. Ver Rua Itacuruçá, 116,
cosa 5. Tel. 22-4163. Mário. -
CRECI 610.
TIJUCA - V.ndo minha bali
casa, pintada a óleo, 2 pavi.. Sa*
lio, lustres, bronze, escada fun*
cional de mármore rosa, pequena
sala, doif banheiros completos, 2
cozinhas, 2 grandei quartos, ar-
mário embutido, ar condicionado,
hall, 2 varandas grand.s, uma
•m mármore, 2 quartot grandes
fora, cisterna com 10 mll litros,
terraço, quintal arborizado, em
cerâmica, entrada p/ carro granda
nacional. Preço NCrS 120 00,00.
Sendo 50 mil à|v. . o resto a
combinar. Rua Visconde Figueira-
do, 90. Ver das 14h is 17h dià-
riamente.
TIJUCA -— - C,'de . Bonfim, --74. V-
Vende-se fase adiantada comtr.
ap. luxo, c| vest., saleta, living
sociais, saleta almoç., coi., dep.
completas, vaga pt automóvel. Ed.
c| salão de festas. Ver diária*
mente no focai. Tratar dlretamen-
to cem prop. • construtores. Tel.;
52-3198.

CRS 22 000 000, cl 9 ent. Tijo-
ca, ótimo ap. de frente, um por
andar, s„ 2 qts. etc. 90 m2 —
R. Pereira Soares, 36, aps. 101
e 301. Veja hoie das 15 ás 17 ho.
ras — T. R. Gonçalves Dias, 89,
s| 802 - Tel. 42-6688 - Sr. Gil-
berlo - CRECI 950.
CRS 19 OOO 000 c/ ó milhões ent.
rest. em 48 meses, Tijuca, jun-
tinho à Praça Saens Pena, ólimo
ap. 2 qts., s., dep. emp. com-
pleta. Aproveite, não è proprie-
tário quem não quer, veja pri-
metro, está pronto. R. Barão de
Piracininga, 25, ap. 402 — Sr.
Gilberto - CRECI 950 - R. Gon.
calves Dias, 89, si 802 - Tel.
42-6688.

SÃO CRISTÓVÃO - Vendem-se
duas casas, na Av. Pedro II, 310
e 316, c| 2 s„ 5 qts., demais dep.
Tratar Av. Rio Branco, 138, 15.°.
Tel. 32-8585.

CATUMBI - Baratissimo ótima
casa nova, salão o grande quarto,
cozinha, banheiro « área com tan-
que. 130 mll. Ver Travessa Vis-
ta Alegre, 24 ap. 101. Traiar —
Av. Erasmo Braga, 227, sala
1 302 — Dr. Rocco.

VENDO ep-, 2 qts., sala, depen-
doncies compl., prédio nÔvo, 3
andares, com irea grande. Chaves
no ap. 201, Rua Sinimbu, 466,
perro da Rua São Luis Gonzaga.
Tel. 43-6302 - Sr. Constanlino -
São Cristóvão.

CASA — Tiiuca — Ótima sl., 3
qts., sob. pilotis, dep. emp.,
garagem, etc. Preço barato, 38
milhõ.s fac. Aceito Caixa cl .1-
nal. R. Barão de Itapagipe T-
Gonçalves Dias, 09 sj 802. —
49-8324 e 42-6688. Sr. Gilberto.
CRECI 950.

TIJUCA - R. COMPRIDO
AQUI Praça Del Vecchio ótimo
ap. tipo casa, 3 qls., 2 sl., ter-
raço, dep. comp., gar. NCrS 55
mil a comb. 23-9199 — Boltrnml

CRECI 318.
ATENÇAOI Raro e único nego-
cio, vendo terraço em edifício de
alto luxo, la. locação sóbre pi*
lotis, iunto è Praça Saenz Pena
na Rua Carlos Vasconcelos, de
frente, composto de hall, 2 salas,
banheiro, 2 quartos, copa, corinha,
Área de serviço e dependências
de empregada, e um grande ter*
raço. Iodo claro com vista ma-
ravilhosa. Nas chaves 15 milhões
e o saldo financiado em forma
de aluguel. Tratar tel. 26-0281 o
46-7603 com Anita Gelbert, Pre-
ço 38_inllhões. CRECI_763.
APARTAMENTO finei ConstrucSòi
Rua U.-uçiuai, 74, ap. 406, qt., s!,.
coz., banh., dep. empr., j. in-
verno, área serviço. 5 milhões a
combinar. Presta. Ões 130 men-
sais. Tratar Dimóvel Administra-
dora ltda. Av. Franklin Roese-
velt n. 194, ap. 805. T. 22-2330.
CRECI 534.

CASA (S) - Vendem-se 2 Iuntas
ou separadas em av. de apenas
4. Preço 27 mil cada c| financ.
2 qts., 2 sls., depend. e peq.
quintal. Entrega-se 1 vazia. Tra-
tar direto com o prop. na Rua
Visconde de Itamarati, 152, c| 2.

APARTAMENTO - Entregue ou-
tubro, 1 quartos, sala, saleta, de-
pendências empregada, garagem,
63 m2. Rua Soares da Costa, 52/
603 - Centro. Pça. S. Pena. NCrS
18 000,00 e combinar. Aceilam-se
proposlas. Tel.: 38-5132 e 
48-6530 - Fani.
APARTAMENTO - Pronta entre-
ga, últimas unidades. Aceita-se
Financ. da Cxa. ou de Bco. sa'
la dupla, 3 qtos., nrm. cmb.

CR$ 12 000 000 c| 6 ent. casa
muda da Tiiuca, R. Cascata, 83
vazia, precisa obras, veja pri*
meiro. Chaves n. 82. T. Gon.
çalves Dias. 89, s. 802. 42-668B

Sr. Gilberto - CRECI 950.

COBERTURA - Conde de Bon-
fim, em final da construção, ves*
tíhulo, salão, 3 qts., c] 2 ba-
nheiros sociais, (2) vagas de ga-ragem, único no endar, irea co-
bcrla 105,20 m2 dese. 103,15 m2.
Tel. 27-8134.
PASSA-SE - Contrato COPHAB,
alrii.ui.5o p| Rua Uruguai. Trat.
Lúcia 90-3046. CETEL R. Sapo
pemba 392 cl 5.
RUA HEITOR BELTRÃO 6, esqui-
na • Prof. Gablzo, vendo luxuoso
ap. c| sala, 3 qts., 2 banh. soe,
copa, cozinho, dep. empregada
elc. 66 mll cruz. novos. 50%
a vista. Ver no local ap. 502.
^ce_ií_Lc»iÍL<,._J__l3i57_^-_Santos.
RÜA ARISTIDES LOBO - Vendo
bom ap. frente, sala, 2 qts., coz.,
banh. compl., áren com tanque.
NCr$ 25 mll. Entr. 10 mll. Resl.
comb. Tel. 52-3457.

.36-0552.
COPACABANA - Tenho" ãp'. Fle,]ragem esc. - R. Nascimento Sii-'T»l--: 57-2555 .- 26-4767

RUA CARLOS DE VASCONCELOS
n. 89, casa 5 — Vendo de vida,
2 qts., 2 salas etc. e quintal.
Ver das 10 às 12 horas. Chaves
na casa ó. Trotar 54-2759, com
JOAQUIM - CREC__744_ _

copa c coz., dop. serv. còrnpl.lRIO COMPRIDO -- Ap;-2 quar-
; RESIDÊNCIA -Alto -adrão cem' t"""oem- í{er R Uruguai, 46B.|tos, 1 sala e demais dependên-
;ou sem piscina - Vendamos va. 7, j, 

• Prccl,al c°hseu - CRE- cias, van.. na garagem. Ver Pua
-=^r-ianl__BotanÍco - Unoa *-'-.. :Santa Alsxnndrina n. 174, np.

T___~~-h__ytd_^nO de frente. Entre-! 201. À visla: NCrS 25 000. Tel
IMOBIUARIA LONDON ITDA - üJim?tn3Tã7Tõts-:rón44T_;-^_i__L_..'í4.01E5

TIJUCA - Sala, 2 qts., coz.,
banh., Arca t WC de emprega^
da de frente, vazio, sinal 11 000
e saldo em 2 anos. — Ver Rua
Maxwell, 419, ap. 304, esq. de
Rua Uruguai. Traiar tel. 31-0537.

TIJUCA — Apartamento — troca'
se 2 aps., 2 quartos, vazios, por
um grande c] garaqem ou casa
na Tiiuca - 3B-8187.
TIJUCA' — Apartamento ~ Ven
do vazio, 3 qts., ànipía sal3, de

JACAREPAGUÁ

ro elc. ludo 75 000. Entrada!
35 000. Trai. R. Fred. Meier, 15,
s!304 - CRECI 1 074 _ Teiefono:
49-B633_-_Dias, Luiz, Buss.
ENGENHO DE>. DENTRO-- PÍot
dade — Encantado — V. Sa.
pretendo vender teu imóvel ò
vista livro de despesos. Cônsul-
te Cyrillo Santos Imóveis, CRECI
717 - Tel. 49-5217 - R. Fredc-
rico Méier, 15, grp. 501. Temo»
compradores p| negócios imedia-

role com
.._ ão Mes-

quiio, 398-A - Tel. 34-0694 -
CRECI 9B6 - (Temos outros Imó-
veis.
APENAS' 

"5_0"m~d«"B_rêo~Bõrn

Retiro, entre as Ruas Bela Vis-
ta e Manuel Miranda, vendo óti-
mo ap. c| qr., sl.. coz., banh.
c| box,, sinteco o pintura nova.
Av. Marechal Rondon, 2 777 -
Preço 13 mil, c| 6 do entr. o, 
250 p| m6s. Veia c| Sr. José naíj.1' Garantimos escritura em 60
portaria, de 9 ás 12 c 14 ès iflly 
Trato cl Bueno Machado - R. ENGENHO DE DENTRO - Ven.
Barão Mcsquit.l, 398-A - Tel.i de-se. Enlrada dc NCrS 
34-0694 - CRECI 986 - (Temos'9 000,00. Rua Sanatório, 61 -
outros imóveis). ISnla 204 - Tel. 29-6503 - CRECI
ATENÇÃO REALENGO - Aceito'64S-
IPEG — Vdo. casa com 3 qts,,
sia. deps. área coberta. Terr.
11x73 - Trat. Cyrillo Santos Imó-
veis - CRECI 717 - Tol
49-5217 - R. Frederico Méier, 15,
Grp. 501.
APARTAMENTO" vazio - Aceito
IPEG — São Fco. Xavier, cj sia.,
qto., coz., banh., área, gara-
gem. Ver Av. Marechal Rondon,
477, ç| 3, ap. 404 - Trat. Cy-
rillo Santos Imóveis — CRECI
717 - Tel. 49-5217 - R. Fredc-
riço Müier, 15, Grp. 501.
A PRAZO - Méior - C/NCrS
6 000,00 ds entr. Vend. ap. pron-
to, vazio. C/sl. 2 qls., copa-coz.,
banh. comp., área externa de
120m3. R. Isolina, 57 - Ap.
S-101 - ORG. DANIEL FERREIRA.
R. 7 Setembro, 88 - 2." - Tels.
32-3638 o 42_9T5_- CRECI 236.
ATENÇÃO - V. p"rédio cm" ter-
reno 12 x 40. Largo da Abolição
n.o 7 407, em frente ao Disco,
APARTAMENTO .--• RUA.:24 DE
MAIO n. 316 - ap. 601 - Sa
Ia e 2 amplos quartos, coz., ba
nheiro comp., gar. cond. Ver

_.,,-..,__._* !porteiro e tratar .. México n.
ATENÇÃO - JACAREPAGUA' - 148, gr. 303 - Tel. 32-1106 -
P.ua Barão - casa com sala, 3 CRECI 1 143
quartos, coz., banh. e gar. etc.— 30 m com 50% e o saldo om
24 m. - Infs. México n. 148 —
gr. 303. Telefone 32-1106 —
CRECI ,1 143^
ATENÇÃO

ENGENHO DE DENfRO - Vende-
se ap. 301 — R. Monsenhor Je-
ronimo, 400 — 3 q., sl., dep. de
empr., elevador — NCrS 30 000
pela Cx. Aluga-se NCrS 262,50 -
Chavos cj Portcir<___Je[. 22-3240.
ENCANTADO"- Vende-ie_R.: Per-
nambuco, 1 192 C-16 2 q„ 1 sl.,
etc, Cx. ou Ipeq. Chaves imedia-
to. NCrS 17 000 - Ver no local

Tol. 22-3240.

JACAREPAGUA' -
Rua Cândido Benício — Magnífi-
ca resid. em ceniro de ter. de
22 x 75, com 2 salas, 3 qts.2 banh., 2 var., cop-coz., 2 qts.
de empreg. gar. e deposito 50
m com 50% financ. Infs. Mexi-
co n. 148 _ gr. 303. Tcl
32-1106 - CRECI 1 143. __
ATENÇÃO - Vdo. grande resid".
2 pav. centr. terr. 60 x 60 com
5 qts. e salões p| família pos-se, casa saúde, clube, colégio,
lojas, aps. etc. Ver e trat. Av.
Gcremário Danlas, 1350, Fregue-
sin, Jacarepaguá, c| Maurício —
CRECI 1 017.
ÁREA 530 ÒÒÔ M2 - Vendísõ
área plana, em Jacarepaguá, jun-
to oo Autódromo, para lo tea men*
to, casas populares, Clube de
Campo, Clube Náutico, Granias
etc. Preço NCrS 0,60 o m2. Tra-
tar com o proprietário. Telefone
27-1707.
BARRA/RECREIO - Compro têr-
reno perto da praia. Abelardo —
Tcl.: trab. 42-9003 - Residência:
58-6232.

ENCANTADO - Ent. vazia. Rua
Ciar. Melo, 215-F. Ved. 2 qls.,
sl., coz., banh., 1crr. 8x15, c[
4 300 entr. Ver local. Org. Or-
lando Manfredo. Rua Barão de
Iguatemi, 86. — Tcl. 480804 -
CRECI 82.
GUADALUPE - VeVido luxuosa
casa de 2 pavtos. frente de pas-
tilhas com 2 qts., 2 sls., coz.
com azulejo em cor, banh. cm
côr, 2 varandas, ptas. da _x\., de
ferro, grades nas janelas, ent, 

'

de carro, 10 000 à visla c paga
23 prest, do 100 ver nn Rua 17,
casa 16, quadra 31, chaves na
casa 15 c trat, na Vila da Penha.
Trav. Brandura 516, CETEL
91-0195 - Vitalino.
GUADALUPE - Aceito para ven"
der, alugar seu imóvel nos bair-
ros próximos. Trotar _\ Orlandt-
no. CRECI 957. Av. Brasil, 23295
ao_lado_Bco! Brasil.
GUADALUPE" - Vcnd_~casa," so"
brado, 2 quartos, motivo de via-
gern. 5 500 a vista. Tratar com
Orlandino. Av. BVasil, 23295,
ao lado_Bco^__Bj^sil.__CRECI 957.
GUADALUPE - Vendo 

"cãsã,"2

quartos, quintal, R. 24 Quadra
24 c| 1. Ent. 4 000, prest. com-

ATENÇÃO — Casas, aps. e terre-
nos — Se V, S. vendeu seu imó-
vel n prazo, procure-nos. Av.
Rio Branco, 39, 18." and., i|
1804 — Trazer documentos.
ATENÇÃO - PIEDÃDE""^"vêndc"-
se um terreno 9,50 x 27, na R.
Padre Nóbrega — Próx. Av. Su-
burbana. Trat. R. fred. Meier n.o
15, sl 304 - Tol. 49-8033 - Dias
-_CRECI 1074._
ATENÇÃO - Casas - CASCADA-!0™.. Traiar cf Orlandino. CRE-
RA - 2 500 ent., rest. a prazo d 957. Av. Brasil, 23295, oo
2 qts., 1 sl., coz., banh. 10 m lado Bco. Brasil.
a pé da estação, construção no-

CORAÇÃO PRAÇA SECA - lo.
tes ent. 2 000. Rua Barão 748. Tro-
tar_Rua Baronesa 764. Tel. 90-2027

BENTO RIBEIRO - Terreno 10x30,
vendo _ vista NCr$ 6 mil — Tel.
30-4698.
BANGU — Estrada da Agua Bran-
ca — No mais aprazível recan-
to — Vendo casa com sala, três
quartos e dependências, em cen-
tro de terreno murado e arbori-

np._ saia, cie. jãWMiKTS » —n_i_ =-|iado. CrS 20 900 OCO, sendo Cr$
mais dependências etc. Telefone ., OU_E:'A, _0. Are« 2 l5° ™_ 7000000 de enlrada ou a com-
29-2458 - Barroso. 11-'°" E?'- 3 ?'?»_„" _" Ferro,|binar o o restante iá financiado

a_3°9U.' t .o _.00<?' '. visl'1 ouÍPela Caixa Econômica, cm pres»ÜJlcomb. Trat, p u—t- t_.__... T>ir - - ...... .._

CAMPINHO - Vendo hoie casi
do 2 qts., sl., coz., banh., varan
da, área, toda murada, vazia, fal-
tando alguns arremate — Ent.
5 000 e 200 por mês. Inf. 52-0432- CRECI 329.

vas — Jardim e quintal indepen
dentes, com o próprio na Aveni*
da Suburbana n. 10 432, 2.°
andar — Cascadura.
A 

"PARTIR "de 
130, 15071807200.

Casas e aps. de Madureira è Z.
Sul. Bom fiador ou 1 mês em
depósito. Contrato grátis. Solu-
ção no dia, Lg. S. Francisco, 20,
sl 1119 -. 23-2232 e 52-1512 -
C_ECI_74__
A PRAZO - Encantado - NCrS
4 000, — de enlr. Vond. casa. C/
2 sls., 2 qts., copa-coz., banh.
comp., quintal. Ter. 6x66. Rua
Fagundes Varela, 445 — Entr.
Vazia. ORG. DANIEL FERREIRA.
R. 7 Setembro, 88 - 8.» - Tels.
32-3638 e 42-0975. CRECI 236.

TIJUCA Vende-se o ap.
da Rua Mariz e Barros, 1146, c| ,| 301. CETEL 90-2405, CREC.2 qts., lalao, varanda a dep. ;;_,.
completas. Chavet cl porteiro.! .. Jrrirs^rzxm—™;——
T.l. 42.3373. |JACAREPAGUA - logo dep. do

Camprnho. ap. fino acab., 2.°
pav. c| elev., 4 gdes. qls., sal*
lão, banh. em côr, depj. emp. c}
banh. quente, garagem privwt,
NCrS 36 000, 50% financ. Ouvi-
dor,-183, j| 303._Tel. 43-5340._
JACAREPAGUA' - 

'Quatro 
«par-

tamentos, de n.°s. 101, 102, 201
e 202, à Estrada do Tíndiba, n.
I 148, todos de sala, dois quar-
tos e demais dependências, se-
rão vendidos cm leilão [udícial
pelo leiloeiro Gastão, quarta-fei-
ra, 26 do abril de 1967, às ló
horas, no local. Maia inf. tele-
fone 52-0233.
JACAREPAGUA - Vind. casa, 3
qts., e _j dependências, terreno

,• ,, _,.|I-,,-"¦ WM1**« Ll.UIIUIIIIl.ll, -Ml H11-»*

-ci ___£e _._.?"^ões de CrS 180,000. Aceito

TIJUCA - 180 m2 - 3

grandes quartos, 1 sa-
lão, 2 banheiros sociais,
serviço e garagem. Pin-
tura a óleo e azulejo de
côr até o teto. Ver dià-
riamente na Rua Uruguai
n.° 506. CRECI 213._
COBERTURA — Ocupação .media-
ta — Prédio em pastilhas, 2 ele*
vadores, esq. Conde Bonfim, Am-
pio teria» 60 m2, living, dorm!. grande. Dou'vazia. Ver íravessiTrão 6.1 ... lulbanh., coxinha, irea e dependên-, Pinto Tc|es 30_ entr- 4 mM A'^B,
cias empregada. Negócio urgen-iiso. Oulra Rua Benevento, 41,

i. do Pecn.nchn. Entr. 3 ò, prest
75. Tra. R. Parima, 19. P. de
Lucas, tei.91-1721.
JACAREPAGUA' - TAQUARA -
Vendo duas casas em centro de
terr., medindo 12 x 30 - Ent.
3,5 milhões ou Volks. Saldo co*

Volkswagen. Tratar pelo telefono
•16-0723 çdm;p proprietário.
CACHAMBI" - Vdmos; ótimos
aps. vazios. Aceito Caixa ou
IPEG, 2 qts., sl., cor., banheiro,
área etc. 16 000. Sinal 1 500 -
Traiar R. Fred. Meier, 15, s!304.
CRECI 1 074 - Tel. 49-8633 -
Dias, Luiz, Busi.
CACHAMBI ~~Vdo. bonita -casa
vazia, 2 qts., si., varanda, jar-
dim, copa, quintal etc. Aceito
Caixa ou IPEG. 24 000, entrada
7 000, à vista, 18 000 — Tratar
R. Fred. Meier, 15, s'304 - CRE-
Cl 1 074 -Jel. 49-8633 ^Dias,
CACHAMBI" - Vendo a"p. c|" 2
qts., sl„ coz., 5.4, garagem
priv., sancas, sinteco, persiana:
inst. p| máq., enlr. NCr$ 12 000
rest. 50 prest. Ver R. Silva Mou

te. IMOBILIÁRIA LONDON LTDA.
Tels.: 57-2555 e 36-4767.
VENDO ótimo ap. entregue em
120 dias, local previlegiado, _ 100
metros da Rua Conde de Bonfim.
Sala, 2 quartos, banheiro e co-

inha em cor, dependência de
_.«¦, ., ,, vi« iiihku_j uu v \j' r._. j,iiuu |»uempregada. 5ôbre pilolis, con5-'mo aluguel. Inf. 52-1922. CREtrução de luxo com garaqem. Si

nal de enlrada NCrS 2 000,00 na
escritura NCr$ 10 000,000 e o
restante saldo a combinar. Ver
no local a Rua Garibaldi, 95 e
informação pelo telefone 42-6Í.60.

TIJUCA — Fabulosa co-
bertura, sala, quarto
amplos separados. TV^T.^Tt «_.»a~.T«-.
Grande terraço. Melhor ANDARAÍ - GRAJAO

local do bairro. Aceito
Caixa Econômica. Pri-
meira locação. Telefone
23-2874. - Creci 647.

VILA ISABEL

TIJUCA — Vendo ap. baratissimo,
sl., qlo. sep., coz., dep. emprega-
da e garagem. Av. Paulo e Souza,
314 ap. 306, final construção. —
Ent. 3 500 mil - Tel. 52-8379 -
Av. Rio Branco, 185 s! 507.

TIJUCA — Vende-se ap. de lu*
xo, somente 3 apartamentos no
prédio, 1 salão, 1 sala de jan-
lar, 3 quartos sociais, 2 banhei-
ros sociais, dependências comple-
tas, garagem privativa para 2
carros para cada ap. Ver e tra*
tar na Rua Teodoro dn Silva 194
diretamente com o proprietário.
Tel. 48-2535.
ÍÍJUCA - PRAÇA SÂÉNS PENA,
vendo ótimo ap,, c| tala, 3 qt:..
dep. ccmpl. de emp. c garagem,
1.* locação, ed. sj pilotis. Ver
diariamente, na Rua Santo Afon-
so, 143, ap. 103. Inf. 23-2859.
CRECI 1 025.

ATENÇÃO - Grajaú — Vazio,
an_j„ tndevaisável, peças amplas

- Saía, varanda, 2 qts., banh.,
íjrào. área, serv., dep. emp. e
garagem. 26 mil. 50% entr., sal-
do 24 m. ou pl Caixa cl sinal
10 mil. Ver Vi.c. Sto. Isabel,
545, ap. 402 - Trat. 31-0547 -
CRECI.953. ___________
APARTAMENTO de frenle nã RT
Jorge Rudge n. 60, com sala, 2
qts., banh., coz. e dep. comp).
de empreg. — Ocupada — Ven-
de-se com ap. 8 milhões da en.
trada — Tratar com o prop. pe-
lo lel. 436285.

TIJUCA — Grando oportunidade
— Vendemos belíssimas «parta-
mentos para entrega tm setem-
bro deste ano, com quarlo • sa*
la separados, banheiro completo
coilnha, arta de serviço com tan*
que atulejado. Enlrada de 3 000
• 250 par mês. NSo tem rea jui-
tamento de preço e nem corre-
tio mon.tiria — Negocia exce-
lente para ganhar dinheiro, ser-
va como randa ou revenda. Nio
perca tampo, vá hoja mesmo na
Rua Gonzaga Bastos n. 233 •
compra sau apartamento «m con-
diçõet antigas — Vendas diretas
com o proprietário, 23*0216 —'
23.1330 » 58.2231.
TIJUCA -"Vendo terreno 8 x 33,
na Rua Prof. Gabizo. Inf. 520432.
CRECI 329.
TIJUCA — Rua Zamenhoff, vendo
terreno 21,50x40. Inf. 52-0432 -
CRECI 329.

TIJUCA - Ap. de 1 sala,
3 qts., coz., banh., deps.
compl. p| emp., área de
serviço. BASE: 40 mi-
lhões, podendo ser pago
até 10 anos. VAZIO.
Pronta entrega. Inf. VE-
PLAN IMOBILIÁRIA. Rua
México, 148 s| 307. Tes.
52-2830 e 22-6102 -
DEPTO. DE VENDAS
AVULSAS. J. 107 -
CRECI 66.

A PRAZO casa vazia com varan-
da, salão, 2 qts. c. b. área etc.
R. Barão S. Francisco, 142 c| 2.
Traiar Av. R. Branco, 185, s|
2019 - Amazonas (CRECI 743).
Compro ap. alugado ou bom terr.
n| Z. Norte.
GONZAGA BASTOS n. 351, ap.
-101. sala, 3 quartos, deps. com-
pletas. Vazio. Prédio moderno.
Facilita-se. Prop-. 37-5720.

GRAJAÚ — Na mais
simpática rua do bairro,
Rua Itabaiana, 226, aps.
de sala, 1, 2 ou 3 quar-
tos, com dependências
completas de serviço e
empregada; Edifício sô-
bre pilotis em centro de
terreno descortinando a
mais bela vista do lo-
cal. Alvenaria já concluí-
da. Preço fixo e irrea-
justável, com excepcio-
nais condições de paga-
mento. Ver no local das
9 às 18 horas ou na
VEPLAN IMOBILIÁRIA.
R. México, 148 — SJ 307
- Tels. 52-2830 
22-6102 - DEPTO. DE
VENDAS AVULSAS -
J. 107- CRECI 66.-

TIJUCA - Vdo. ap.
dep. Preço 36 mll.
sa do Ouvidor, 18

3 qts.j sala,
Trat. Traves-

- l.o and,

GRAJAÚ - R. Andarai - Ven-
do cass c| 3 qts., 3 salas, todo
njardinado. Terreno 12 x 107 —
1 284 m2 - 50 000,00 fácil. Inf.
31-0957- Novais. CRECI 596. _
MARACANÃ - Vise. Itamarati,
esq. Dep. Soares Filho — -Vdo.
terr. 10,40 x 31 e 11,60 x 31 e
catas 2 qts., 2 sls., coz., banh.,
quintal desmemb. — Ver 14 às
17h, dom. 10 ès 12h. - Org.
Orlando Manfredo. — Barão de
Iquatemi, 86. - Tel. 48-0804. -
CRECI 82.

Cl 670.
JACAREPAGUA - Terreno plano
16,20 x 45,00 a 100 m da Est.
Cafundá,. vende-se: Estrada Mo-
ringuava, 93. Traiar* tom Ernãni

CETEL - 91-2153.
JACAREPAGUA - Taquara - Ven.
de-se casa vazia, 2 quartos, sl .
copa, cozinha, grades de ferro
nas janelas, entrada carro, terre-
no 12x30 à visla 6 000 novos pri-
meiro chegar. Estrada do Gue.
renguê 544. Entrar Rua A casa
154, mostra';dia 21 dia todo.
JAÇARÉPAGUA^f--Vende-seSurgi
maravilhosa residência, palkcete
do luxo, com 380 m2, irea, ven-
ü'___ ,io proço de custo de cons-
trução, ideal para grande família
peças espaçosas. Ver Estr. Rodri-
gues Caldas, 1 053. T.l. 92-1535
(ótimo para escola).
JACAREPAGUA .-. Pra;a; Seca.
Vendo casa do laje, com 3 qts.,
sl., coz., banh. • garagem. Ent.
14 milhões, saldo a c. Rua Ge
neral Vassío Brigido 52 (esquina
de C. Benício, _1_426)._
JACAREPAGUA -" Vendem-se. ca^
sas de 2 e 1 qts., sl. elc. Tacos
e laje. Facilitado. Rua Caviana,
422 - Taquara. Tel. 28-4278.
JACAREPAGUA - V. Sa. pre-
tende vender seu imóvel à vista
livre de despesas. Consulte Cy-
rillo Santos Imóveis — CRECI
717 - Tel. 49-5217 - R. Fre-
derico Méier, 15, grp. 501. Tc-
mos compradores p| negócios
imediatos. Garantimos escritura
em 60 dias.
TERRENO X CARRO, om Jacaré,
paguá, 364 m2, 2 frentes. Troco
p| carro cu dou como entrada
Tratar 270975.
TERRENOS - Vendemos lotes de
9x26 m, planos, com ígua, luz
e condução ò porta. Preços a
parlir de NCr$ 1 900,00. Condi-
ções de pagamento a combinar
na Est. do Rio Grande, 1 916 —
Taquara.
TAQUARA - Vendo 3 lotes de
11x43 a Eslr. de Ouleiro Santos
Iunto n. 32. Preco 5 milhões, cj
I milhão visla - 29-1212 — Eu-
cMdes.
TAQUARA — Caso início const.
ponto laje, 4 000, c! 1 000,00 ia-
cilitado, 2 ou 3 vezes, prest
comb, Trat. R. Maria Freitas, 73

COMPRAMOS casas, aps. de 1
2 e 3 quartos até Piedade, ne
góclo rápido cj boas entradas e
até mesmo a vista para atender
grande número de clientes. Pro
cure-nos sem compromisso. Gil-
berto e Gilberto Imóveis, 27 anos
só vendendo imóveis. R. Lucídio
Lago, 346 — Méier e Gonçalves
Dias, B9 s| 802. - 49-8324
42-6688. CRECI 950.
CASA SAMPAIO, v. iunto e R.
24 de Maio - R. Alzira Valde-
tario, 50, 2 s„ 3 q„ quintal, ent.
para carro preço baralo. 28 ml-
lhões, aceito Caixa c] sinal ve.'
ja primeiro. T. Lucidio lago 346,
49-8324 - 42-6688. - Sr. Gil-
berto - CRECI 950.
CASCADURA - Vendo proprieda-
de esquina, 30m de frente, ren-
da atual 600 mil cruzeiros, pré-
dios anime:. Tratar Rua Conselho];
ro Galvão, 96 ~- Galeria L loja
l]5 — Sr. Agostinho.

CASCADURA - Madurelra - Os-
valdo Cruz e M. Hermes — V.
Sa. pretende vender seu Imóvel
à vista livre de despesas. Con-
suite Cyrillo Santos Imóveis —
CRECI 717 - Tel. 49-5217 -
R. Frederico Méier, 15, grp. 50!
— Temos compradores pj negó-
cios imediatos. Garantimos escri-
tura em 60 dias. 
CASCADURA - Vende-se um ter-
reno 33x40, por NCrS 80,00, c|
50% de entrada. Ver na R. Sa-
natório, 61, sala 204 — Telefone
_9_3?03_j-_ CRECI _648._
CENTRAL - Vende-se ferrsno
pronto para construir 15 aps. de
sala • dois quartos com projeto
aprovado a alvará de licença pa-
ga — Ver na Travessa Bernardo
n. 95 — Preço de oito mil cru-
xolros novos — 50% à vista —
Tratar com BORGES - 34-9647.

GUADALUPE - Vendo casas epS)
Entregue seu imóvel a corretor
registrado. Av. Brasil, 23295 ao
lado Bco. Brasil — Orlandino. —. ¦
CRECI 957.
MARECHAL ^HERMES, - Ren'dá; è
resid. 4 casas modernas, 2 bons
qts., sl. ampla, banh., coz. e
área, e mais terr. 10x20 p| cons-
truir boa resid. ou aps., tudo
por NCrS 48 000. 50% financ.
Ouvidor, 183, sl 303. Telefone
43-5340.
MÉIER — Casa vazia com dois"
quartos e demais dependências, a
Rua Coração de Maria, 239, será
vendida em leilão iudicial pelo
leiloeiro GastSo, hoje, quinta-fei-
ra, 20 de abril de 1967, às 16
horas, no local. Mais inf. telefo-
ne 52-0233. _
MEIER — Vende-se casa antiga c/
3 quartos, 2 salas, cozinha, ba-
nheiro social « ds empregada,
área. Entrada NCrS 13 000,00 e
o saldo em prestações de NCrS
360,00 s/iuros. Ver na Rua Rio
Grande do Sul, 60. Tratar em
MEUO AFFONSO ENGENHARIA
LTDA., na Rua Constança Barbosa,
152, grupo 401 J Tels. 29-2092
e 4'-3261_-_Méier._
MÉIER — Vondom-se ótimos apar*
tamontos em edifício sobro pilo*tis, com 2 quartos, sala, (coxinha,
banheiro s área em côr), dep, de
empregada, garagem, acabamento
oe luxo, ptças amplas, para on«
trega em 3 mesos. Enlrada NCrS
8 500,00 e o saldo em prestações
de NCrS 353,00 - Ver na Rua
Paulo Silva Araújo n.° 276 - Tra.
lar am Mello Affonso Engenharia
ltda, na Rua Constan(a Barbosa,
152, Sr. 401 - Tels.i 29-2092 ¦
49-3261 - Méier.
MUIER — Vende-se apartamento
vaxjo, com 4 quartos, sala, capa,
coxinha, banheiro, quaito empre-
gada, área e quintal. Entrada da
NCrS 3 500,00 e o saldo em 32
presta.ões d. NCrS 250,00. Vor
na Rua Baráo de Santo Ângelo,
232 ap. S-101. Tratar em Mello
Affcnso Engenharia Ltda., na Rua
Constança Barbosa, 152, grupo
401. Telefonas 29-2092 e 49-3261

Méier.
MéIER — Cachambi —Vende-se
ótima casa do dois quartos, sala,
coxinha, banhoiro em côr, varan*
da, ároa, enlrada p 

' auto e jar'
dtm. Entregado vaiio — Entrada
de NCrS 8 500,00 e o saldo em
presta.ões de NCrS 300,00 sem
iuros. Ver na R. Cristiania, 165,
casa 1. - Tratar com MELLO
AFFONSO ENGENHARIA LTDA.,
na Rua Constança Barbosa, 152,
grupo 401 - Telefones: 29.2092
e^ 49-3_!M_-_MÓ|er.
MÊiÉR — Vendo ap. Rua Cora-
ção de Maria, snia, 3 quartos e
dep. Aceilo Caixa. NCrS 22 000.
CRECI 1113, Av. Rio Branco, ISGr. 602. 23-5407 e 23-249...
MEIER — Vendo apartamento c\

qls,, sl., 2 varandas, banheiro
e demais deps. Preço: 28 000,00
— Rua Clap Filho. Sendo 17 mi-
lhões financ. em prest. de ..
186,00, 4 milhões à vista c o
restante a combinar, Tratar Rua
Desembargador Alfredo Russel n.
62_ap. 101. - Leblon,
MADUREIRA - Vendo casa, terra-
r.o 9x33, 6 milhões entrada, 10
milhões a combinar, restante em
21 prestação de 150 mil. Ver •
tratar Rua Filomena Fragoso 12-M,
Transversal da Rua João Vicente-
M;

MEIER — Para entrega vago ap.
de frente com 1 sala, 2 q.»
banh., coz., quarto e dep. cm*
preg., abrigo pl carros. Preço:
NCrS 22 000,00 c| parte financ.

anos. CIVIA — Trv. Ouvidor,
17 (Div. de Vendas, 2.» andar).
Tel: 52-8166 de 8,30 òs 18 horas.
ICRECI 131).

CASCADURA - No contro comer-
ciai — Por trás do B.E.G. Rua
Luiz Dclfino, 79. Vendo 2 res.
independentes, muradas, desmem-
bradas, 2 amplos qtos, sala, copa-
coz. banh. e gde. área que pode
fazer outro qto. Apenas 10 000,00
c| 3 400 de entr. 3 pare. de 200
fl combinar, e 50 pequenas prest.
de 120 s/juros. Ver diariamente
no local cf Sr. Abel. Vendas N
Absaláo - Crecl 1085. Av. Nov;.
______n______0T_ Tel, 30-5724.
CAMPO DOS AFÕNSOS - Ven-
de-se np. 302, vazio, pela Caixa
NCr$ 20 000,00 _|, 2 qls., depen.
empreg., garagem. R. Mário Bar-
bedo, 111. Ver ci D. Lucilia i
tel.: 22-3240.
CAMPINHO - Est. Intendente
Magalhães, 323, c] 47 - Vdo, 2
qts., sala, coz., banh., Inje c

301. CÈTEL .9_-_r.Ó_. CRECI; 3_T.|*?êci; Ver local. Orq. Orlando
Manírcdo. Barão de Iguatemi n.
86._Tel._4S.OS04. - CRECI_82.
CASA ~ Vende-se. Rua Frei Pin-
lo, 86, 3 quartes, sl. ou quarlos,
2 sala, 2 banheiros, copa, cozi-
nha, varanda, quarto e banhei-
ro emp. Tôd.i reformada. Tratar

10 minutos

TERP.ENOS - JACAREPAGUA -
Vendem-se diversos lotes ni>3 me-
mofei ruas' da Freguesia, sendo:
Retiro dos Artistas — Araguaia —
Teodomiro Pereira — Rubens Sil-
va e Joaquim Tourinho, com fa-
cilidade — Telefone 23-8783 —
Sr. Marques Pereira.
VILA VALQUEIRE - Vendo ca-
ss modesta de vila, sl., 2 qts.,
quinta, ent. 2 500 e prest. 100
mll. Ver Rua das Rosas, 1)1, ca-
sa 3. Tel. 22-4163. Sr. Mário.
VILA VALQUEIRE - v.asa vazia,
vendo. 2 qts., sala, banheiro, co-
pa, cozinha. Ver Run jabitacá,
35. Tratar cl EBIO IMÓVEIS -
CRECI 1 016. Av. Suburbana, n.o
10 002, l.o, sala 204.

local proprietário.
Centro - CRECI 35.
CASCADURA - MÀLLET - Ca-_"s
— 15 minutos da estação — por
condução pela Est. Int. Maga-
Ihães — 2 qts., 1 sl. coz., banh.
frente à escola pública com o
próprio — Av. Suburbana n. ..
10 432 - 2.° andar — Casca.
dura.
CASA — entrego vazia, ent. 3 000
lotes do 500 m. Travessa Pinto

,ir.. , _-_. r.. ., . Teles 30, entrar Rua Comendador
VENDEM-SE magníficos lotes de^inlo. Tel. 90-2027.
12 x 40, podem ser vendidos Be4s7ê7 \,"'j V, ~_V
paradamente. Rua Alberto Pasqua-i,CA5A n°va- 

ÍV'nde;,e.-- 
V" 

%".
tine. lotes, 91, 92 e 93 - Rua:'" n? Rj* p",'° Telímaco, 2o4,

ÍCalçada, com água e luz, saindo :._c.m_ÍL-_.O.s.v?.!'i?_
da Rua Geremário Danlas, perto^CASA — Vendo ótimo

MADUREIRA - Vendo casa de
3 quartos, 1 sl., coz., banh. in-
dependente, construção nova, 5
mil cruzs N. entrada e o rest.
a prazo cl o próprio na Aveni-
ds Suburbana n. 10 432 - 2.°
andar ~_CajcaduraJL_
MADUREIRA a 400 mis. dTTdgar
Romero, cisa vazia em grande
terreno. Vdo. c| 3 qts., sl„ coz.,
banh,, entr. pl carro — Preço
17 000. Entr. 7 000, prest. 250.
Ver Rua Pereira da Costa, 135.
Chaves no 141 — Tratar Rua dos
Romeiros, 211, sala 205 - Pa-
!____, - CRECI 340.
MEIER - CACHAMBI - Vdo. re-
sid. de luxo, 3 pavimentos, 5
qts., 3 sl,, 3 banhs., copa, varan-
ds, jardim, ent. p[ carro, nova
c de laje. Preço 38 000, entrada:
16 000. Trat. R. Fred. MeiBr, 15,
sl 304 - CRECI 1074 - Telefono:
49-8633 - Dias.
MEIER — Casa juntinho a estação.
R. Emengarda, sl., 3 cits., dep.
emp., etc. Quintal 7x42 — Pre-
ço barato. 30 milhões *ac. 50°i.
T. R. Lucidio Lago, 346 Méier.
49-8324 e 42-6688. Sr. Gilberto.
CRECI_950^.
MEIER — Prontos e de frente.
Vendemos ótimos aps. com sala,
3 qts., coi., banh. e dependên-
cias pj empreg. Ver com o cor-
retor, quintas das 14 às 16 horas

e domingos das 9 òs 12 horas na
Travessa Alfredo Botelho, 97 —
Inf. Rocha Mendonça Imóveis —
Av. Nilo Patanha, 151, ..» and.
Tels. 42-0610 - 22-0245 • ....
22-4474 - CREa 285.
MEIER — Vendo ap, frente novo
c| sl., qto. sep., j. inv. e dep.
emp. Rua Carolina Meier, 68 ap.
402.
MEIER — V. Sa. pretende ven-
der seu imóvel à vista, livre de
despesas. Consulte Cyrillo Stin-
tes Imóveis - CRECI 717 - Tel.

tíríêím,! <9-5217 - R. Frederico Méier,

.."" trÍi.?l_tiZ' _f__UdV- P'etli"' C0M"U- "E-f "fc< ?%¦-
Ver R. CcndS: próximo Prr.ça S, Pena maravilho- Francisco Xiiviêf. __/ò"_.__ __ r__-_*t_l* * _.__, ,- __. _.  ..-.¦_ _.   

Vcr.do ep 
"80''Rua 

S P"*CA BARÃO DE DRUMMOND:do Pechincha - Tratar na rua aoimais 3 noi fundes NCrS 6 mli .15. srp. 501, Temes comprado-
*•'— Vdo. de frente, ótimo op. delado, Ana Silva n.° 125 - Te!.!pcr tudo em Piedade. Telefone!'" Pi negócios imediatos. t>a-'r'.\2 

qts. 7' mr- il r nmt Ti I 
' 

| ,1,111,*, Jjl,\ .-,-; 1S-34Ü nn 1117 IranHiHos escritura em 60 dias..
. copa-cozinha.!dep. emp. A visla NCrS 26 miÍi33-",3°8 ____CRECL2e°- _J

dep. compl Prejo NCrí 55000,00|ou 50.ii altamente financiado. -(TERRENO 12x48" m. Vendo" ""'CENTRAL

prenta
mengo Paissandu fie. q.' praia,!va", 170. Obra em fase 

"de 
fun- PLK, MONTENfGcn2 por andar c| 82 m2, salão, 25m,ldecõo. Tratar 22-9524. jótliha

2 qts. c armários, 2 banheiros,! APARTAMENTO - Rua"Visc.~Pi-ici arm., 2 . fc
gde. área, nao tem qt, empre- «-,_, 437, final de construrõo Ide empreo. e sorag.m etc -' -
eada. Troco por cutro de 1 qtriEntrefla 4 meses. Sala, 2 qtos Ihf _ 32-9206, Sr. VIEIRA DF-APARTAMENTO VAZIO - Vendo 'I 50% finan. Traiar "Houaiss"; Ver no local - Traiar 29-1262
c. dep ou 2 qts. em Copacoba-jblinh. e WC - Sinal 10 m. TeÍ'!MATTOS - CRr-CI 423 l'P° ca;a com varanda, sala, 3 i'Jív*l« - ctcci 9Í" - Telefone: Entrego vazio.
__.-.!_?_ .»_.0,.'.___J_._!!:..57-7366. : 23-4168 - Vista para o mar. VENDO n8vo _.n~«.T._ 

'..\_ 
.'_. **" c?2- banh" • dependências122:?i_88-  TIJUCA - Rua Mariz 

' 
e Barros,IVieira Mattos (CRECI 423)

COPACABANA, no melhor ponto'APARTAMENTO - Antes d. TitX- parados', banh «m <_r Vos _ £"£„"' ¦ • p!n,ad°- P'*S°.«IO COMPRIDO - Vdo. 6tima|76, ap. 404, sala, 2
perto de praia, temes tp. supei|dor o seu, estild. as prcps.tas irea. Pintado a óUe .'sinteco°aÂ'j- 

_7 __ Ser er<>'*SU-'1-t tom... na ls;a da Pt''MEJA Todo cl.rin.10. Rus Oom»s Car-em ôü dias. Ver R. Joaquim Na- — Rua Farine __ /m-»do "_. - neiro 130 ao 609 47 3868buco, 149- Tcl. 22-0764. .Ip.n.m», 27.7596 - CRECI Íi3.'Mo.c», -'um.nl..' i.o, 'd_.Q"p. V_l._T„.''1d:_* 5 minu. Rua_ Campes <_« P«- l7> - Til.|Av-„_Ri.„Br«n">. '8 - Gr. 6021 banheiro. Tratar 
'no 

Iccaf corri|temi, 86

j Eng. Richard, defronte Country
Club Graiaú - Inf. 32-9206. Sr.

 -¦ -. -.-- •-,.. -.-«. - quartos, co-IVENDE-SE casa vazia. Rua Pe."ao. Aceno permuta çori-asa cjrande-c! 3 q.. salão. copa,;pa, coz-, banh., área __m lan-[trocochino, 57 casa 13 12 nu-
v..\<-? -"'"' . •' _ c°lTb'"!C07;nh"< banheiro, dep. empre-ioue. Ver depois das 12 horas.(lhões entrada. Restante em 30 (.-.---  -- .- — ...._.—

609 47JB6Í _ ta 
"¦>".",_____?-5 -™Si! * _* Ç°s ilads, grande qu;ntel, cerâmica. iCRECI 1113 - NCr$ 28 000 -'meses. 2 quartos, tala, cozinha, Orlando Manfredo - Barão Igua-lLTDA., na Rua Conslan.a Barbosa, Dias da Cruz, 335-K, ci 127 m2." » v - •'0J- « 5 minu- Rua Campos da Paz, 171 - Tel..Av. Rio Branco. 18 - Gr. 6021 banheiro. Traiar no local comltemi. 86. - Tel. 48.0804- CRE.I152. arune 401. Tols.: 29-2092 .iTratar el Décio. Tel. 43-0519 -

ENOENHO NOVO -—^mX_^r^__-___-. Vd.,. _ casas van.
apartamento com 3 quartos, sala,; iuntas cu separadas, .
cozinha, b.nh.iro, irea. varanda,! tala e deps. e nos fds. sia. qto.
d. frente. Entrada NCrS 6 500.00 ccz. banh. Ver de 10 Ji 16 n -

ABOUCAO - Com 2 300 entr.. o o saldo em pr.stacôos d. NCrS,R- Capitão Resende, 225 - trat.
rest. prest. vd. casas 2 qts., sl.,i315,00. V.r na Rua 

"24 
do Maio, Cyrillo Santo» ImSvels - CKt.l

coz., banh. terr. Ferreira Sam-Í915, casa 28, ao. 101. Tratar em!?'7 ~_l_>}J_-5_'_ —

paio, 42, alt. Sub. 7 851 - Ora.iMEllO AFFONSO ENGENHAP.IAIME1ER - Vendo loia cj inst. R

itos da p. Saeru Pana, 28-9463. I- 23-5407. prconetário. Cl 82. 49-3261 - M.ler. CRECI 42.
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(EM ANCHIETA)
Vend e-s e, recém-constiu ida, para

pronta entrega — Sala — dois quartos —
varanda — cozinha — quintal — centro ter-
reno. — Facilita-se o pagamento.

Tratar Rua do Ouvidor, 98 - 2.° an-
dar — Tel. 31-2004 - R. 36 - Banco Lar
Brasileiro S/A.

Faça em 1967
o um nio fêz em 1966

Vendemos próximo a CAMPO GRAN-
DE terrenos de 12x30 em prestações de
NCr$ 8,00 mensais, SEM ENTRADA e SEM
JUROS com ótima ÁGUA e LUZ, próxima e
farta CONDUÇÃO para a PRAÇA MAUÁ e
CAMPO GRANDE e variado COMÉRCIO, in-
clusive FEIRA-LIVRE. Inf. Av. Marechal Fio-
riano, 155 — 1.° andar. Tel.: 43-0229 ou
Av. Ernâni Cardoso, 72, s/ 408, Cascadura,
com Sr. Orlando. CRECI 740. (P

MEIER — Casa, vendo, sala, aua
tro quartoi, dependências. Cer*
los .47.9342. Açoito Caixa. Vcr 8
òj 12 hora», R. Enéas Galváo,
184.
MADUREIRA 

'- 
Vende-Je/casa 2

salas, 2 quarios e dependências,
iardim, quinlal e entr. para aulo.
Rua calçada. Sanatório, ó°ó —
50% 'financ

MSIER — Vencle-se o prédio da
Rus Torres Sobrinho, 26, exce*
lente negócio, ótima oportunl-
dade. Informações, Rua Rio Gran-
de do Sul, 94 - Méicr. _
PIEDADE- Vtnda-se ótimo apar.
lamento vaiio cem 3 quartel, 2
latas, cozinha, banheiro, área e
quintal. Pre.o I NCrS 16 £00,00.
Entrada NCrS 2' 100,00 • o saldo
financiado pela CAIXA cu INS-
TlTUTO — Tr__T..mci do financia-
monto. Ver na Rua Ccncalr. Coe-
lh_, 49, ap. 102. (Esta rúa fica a
£0 mot res da Av. Suburbana jun-jj"''
to à Rua Padro Nóbro;.a>. Cha.1
ves no ap:rtar.ient-t n.° 202. Tra*
lar em ME'.! O AFFCNSO ENGE.
NHARIA ITDA.. na Rua Cci.stan-
ça Djubcra, 151 - Grupo 401 -
Tcl.. 29.2092 e 49-3261, Meior.

PRAÇA DO ENCANTADO - Ven-
d_ lítés Rua Primo Teixeira, 32
— Preço a partir 6 milhões. Ent.
e prest. a esmü. 5 anos si jures.

ATENÇÃO PENHA - loia a so-
nulríte relação: Vende-se duas
ótimas caias na Rua Aurora. Na
Rua Guatemala casa e um ap.
Tudo va?Ío. Na Rua Montevidéu,
terreno dc 20x£0. Na Praça Per-
tuga! terreno de 10x35. Tratar
na Rua Conde de Agrclcngo, 590,
fundos - Penha - Tel. 30-1949
-_N_in_s_-_CRECI 762._
A". .BEBIANO - CRECI 767 -
Vde. no J. V. Alegre, ap. de 2
qts., $., coz., banh., entr pj car-
ro. entr. 6 000, prest. 220. Trat.
R. São João Gualberto, 14-B
L. Bicão — V. Penha, hoje, ama-
nh5.
ATENÇÃO"-" TERRENO'"lO x~"30.
Vdo. na V. Penha, junto di S.
Eletric, entr.: 3 500, prest.i 150.
Irritar Rua São Jcão Gualbcrto,
1-1-B — L. Bicão, dias úteis, do*
minqos e fcriad.is. CRECI 787.
A. BEBIANO IMÓVEIS - CRECI
787, vende na V. Penha casa de

qts., i., cor.,copa, banh
em cores, jard.. garagem etc.
entr. 8 COO, prest. 2£Õ. Trat. na

Sãs Jcão Gualbcrto, 14-B
L. Bica:, dias úteis,
e feriados.

domingos

BRAS DE PINA - Vendo em ótl- PARADA DE 1UCAS _ Prídio tér.
mo, ò Rua lti-.p__.Vii, 42, com 1
|fl|as, deis quartes o demais de
pendências, medindo o terreno
U.OGn.xSO.OOn., icr,S vendido om
lellüo Ttidlclal pelo loiloelro Le
mos, qucrta-felfa, 26 de abril do
1967, as 16 ho-ns, no local, M.iia
Inf.'.- tel. JI2-4057.
PRAÇA"" DO*" CARMO - VÕnrlõ
casa do vila, com 2 qts., Entr,

m. p. 120 in. Trat. Av. Brás
an.-Pln»;---218, sl. 205.:- fienha,
PENHA -"vendo" terreno' - R*.'
calçada, igua, lur. Entr. 3 m.,
prest. 150 ni. Trat. R. Leônidas

12, iL_205. - Ponha.
PENHA*"-"V."ao.' 3 -qt.., íl., co"-
linha» bnnh., var., área. Cl 5 000
milhões de entr., saldo em prest.
do 200 mil s| iuros. T, R, Joel,
251, ap. 202. Tol. G04444.
PENHA;"- BÜIIiilm*. casa 2 cits.'
sl.,- coz., banh., ..rna coberta, gis-
ragem, Enlr. 20 000. Tratar tôlio
Júnior n. 1 233. Tol. 30 3311.
PRAÇA DO CARMO -*Ao,"2 qts7,

cor., banh,, área com tan-
oue. Entr. 6 000, p. 200. Tratar
lôbo Júnior n. 1 236 - Tel.:
20.3311;. te

PENHA — Ap. cl 2 quartos, _¦
!o, banh., cc2., ároa, bem aca-
bamento. Entrada 4 milh. Inf.
Av._pcniocrittcos, _792,_ sj_203.
PENHA — Vendo grande casa,
do 4 qts., sala, cepa, coz., banh.
o grande aroa, e mais uma meia
água nos fundes, de sala, qt.,
cot., banh. o área. NCrS ....
15 000,00 do entr. e NCrS 
300,00 mensais. Imcb. Serve Bem
— Rua des Rcmciros, 211, saio
205 -'Cl 340.
RAMOS — Centro, casa de luxo.
Vdo. junto à Av. N. S. das Gra
ças c|' sancas, florões sinteco,
pintura nova etc, varanda, sala,
saleta, 2 qts., copa,, eoz., banh.,
érea, quintal e mais 1 nos fun*
dos cl 2 qts. etc. Preço 27 000,
entr. 10 000, prest. 350 - Tra-
tar Rua dos Romeiros, 211, sa-
Ia 205 - Penha - CRECI 340,
P.ÀWÓS — Casa grande com 3
quartos, e dependência de em
pregada podo fazer garagem. —
Preço 29 000. Entr. 12 000. Rua
Uranos,_n70, op. 101
RÀA.ÒS 

'-"*!.' 
Prof: Lace, 123 c

139. Vd. casas do 1, 2 e 3 qts,
sl., coz., banh., ter. o partir de

300, entr. 2 vazias. Ver 14 às
17, dom. 10 às 12. Org. Orlando
Manfredo — R. Barão de Igua
temi, 86 - Tel. 4B.0804- - Creci
B2. ¦ 
TERRENOS -Tolos-do 8xôÒ, em
Braz de Pina cu Parada de Lu-
cas. Água e luz. Ônibus à por-
ta. Inf. Avenida Democráticos
792, s| 203 - Bonsucesso.

TROCA-SE par casa ou ap.- em
subúrbio da LéQpolói.na cu Cen*
trai em Meier — Madureira c
Bonsucesso — Penha, dando co
mo entrada um pequeno sítio
plantado com casa 2 anos cens*
truída cem 6 «medos amplos. -
tendo ao fundo cáchceirSo; lu^ar

otirno clima, próximo

mo local, res. do alto luxo cm
Iccal privilegiado — NCr$...
20 000, ent. ou menos. Rost. om
forma de nluqueis s| jures. Vor
!!. Uruará, 75 ~- Pça. Country
Club - Inf. 30-9282. Sr. N_-
lio.

BONSUCESSO" -"Vendo' ap. 
'vã*.

sala, I qt., coz., bnnh.
comp., etc. Rua Eudoro Boriink,
46, c.mv(es no op. 302 com o »•'ador Paullno.
BONSUCESSO . - Vendo T srande
ap. Rua Cardoso do Moraes c|
3 qts.. s., c, 2 banh., I om cot,
ide araa de serviços. Trat.ir Rua

Uranos. 1 397, sob. Tel. 30-5172
CRECI -169.

BRÁS DE PINA"- Vendo ót. res.
2 psvts,, qr., varanda, 3 qts., 1

2 salões, R. Piriá. 78. Inf.
42-1337 - Ribas - CRfCI 7ó4.

BÕNSUCE5SO ; - Cos» vazia',"" 3
qts., sl., coz., banh. compl., dep.
emp., gar, terr. 10 x 30. Vdo.
Justíniano Serca, 37 — Ver 14
às 17 dom. |0 às 12. Org. Or.'.-.ndo 

Manfredo, Barão Iguateml,
£_._- Tel; 148.0804, CR.ECI_82.
BONSUCESSO.- Vinde _o ap.',
qts., sala, coz., á r c o serviço,
área do frente etc. Roberto Silva,
5-78, ap. 102. Inf. 12-11593,
CA&Ã VAZiÀ - Vondo em ótt-
:no Iccal. Inf. Tel.. 30-9282. Sr.
jN'llo.
CASA VAZIA - Cem 2 qls7,'s_!_,¦ri., benh. em centro do torrona.
Vondo-sa na Rua Jcão do Paula
Fcnsoca, 432 - Preçr: 18 mll -
Entr. 7 mll, prest. 200 »/i. Vot"oca! 

e tratar na Rua JornaHs*
ta Geraldo Rcclia, 205, no Jardim
"móríca, tcd„s cs dias, inclusive
Übmífigcs. .íacf.nes 91-2335
:0.£.8Í (CRECI 232).

CASA - Sulacap - 2 qts., sala,
copa-cozinha, térerno 12 x 40,
galpão nas fundos, servo pequena
industria. Passo contrato Caixa
Econômica, valor dado NCr $ ...
19,00. Maiores detalhes. R. Oli
velra Malrins, 270 — Antiga R. 7.

sita:

ias sondo a dc frento 3 qlcs,,
b., social, c. ent. p| carro,

etc. Preco 28 mlllóej c| 8 ml-
lhões do cnt. 500 mU mensal.
Escritório Rim Urano:, I 197 -
Scb. Tel. 30-5172 - CRECI 469.

PILARES - Edificio com onn
npartfini entes e duas lotas, h
Avenida JoSo Ribeiro, A68, sen-
do todos cs apa (.amontoa de
-talar .2 quartes e demais depen-
dShçlasi serão vendidos em lei-
l_o íudlcial, em conjunto ou se-
pnrad..mente, pelo leiloeiro Gni-
tão, quarta-feira, 3 de maio do
1967, às 15 heras, no lotai. Coa.
tro des apartamentos e uma das
%l». serio onlroBúei v a z i a ..FONSECA - Vende ... casa, 3
Mais Inf. lei. 52-0233. \<\<. »!•. «P1 ¦*<>*-. NCrí 25 000

PIIARES --' Sutil'.. -t—l«l'l Nc"'' 11)000, entrada. T
Cont-ic*., Ruitai

AbrahSõ Cesta SniSo (2a. rua ao
TERESÓPOIIS - V.,ndo nu passo
loin, batas, restaurantes (os
mell.ar._s da cidade), a.ouqucs,
padarias etc, Av. Delfim Moreira

LOJA — Copacabana — Posto 6.
Vendo urqento, Av. Copacabana,
loia grande. NCrí 100 000,00. Te.
lotonei 46-55X4.
LOJA - Vondo na Rua Visconde
de Pirajá 452 loia I com 3x10,

rdificio com oltoi
pptirtau.ontos e duí._ loias, A Aví.-j
nida João Ribeiro. Ó66, sondo to ti .
dos os aparlamc-ntcs' do sala, 2 °""or n" R,'ÍUCcle

quartos ,e demais depondônclal, INGA - Vdo. ap., sala, 2 (-|t:,i(1, „-,,„¦;
scr_o vendidos em leilão |ud|. dépa. ccmpl., frente n_ Cenv|^. Trl 2íM Ext. , 6Í 32-1294
ciai; em conlunto ou senariu!.. it-u.ão 11." lo|el Dois p! and.r.: -.-"-107... Pamcs. CRECI «39
manto, pelo leiloeiro Oastãn. Slnalt 2 mil n-v-s. leis. Riou [EíEtOPOIlS - Vondo ótimosl0™'''"). '10000 com 25 a vista
quinta-feira, .27 de abril 'do 1967,132-77.12 - Nit. 61-9-1. ;a:.s., lindas casas, mansco», sítios, e reü. 24 mosC3. Ver no loca
as 15 horas, no Iccal. Um des NITERÓI - ITACOA1IARA _ilerrcn._, farcncla; no Iccal quoi- ''e,'*r 37-6366 ou 37 73i-2.
..parlamentes e uma dr.s lc|cs Vende se grande car,,. frente ao!"'ctur"' " *" 

fírròa.qúo lho con-
serão entregues vajics. Mais Inf. mar; Ver no Iccal. Av. Beiro-Mür
tel. 52-0233. |„, 165. _

Itaborai — Vcncln 2

CORDOVIL - Atonção Leopoldi-
na vendo urgente 3 casas na R.
General Carvalho, 373 — Quarto,
s.. c, b., c| água e luz tudo per
22 milhões. c[ 7 milhões de ent.
e 250 mensal. Tratar tel. 30-5172

CRECI 469.
CAMPOS" ELISIOS - Vende-se 1
terreno de Ó00 m2, 15x40, com
luz e força, servindo para in-
dústria ou residência. Tratar pe-
.lòiiel;:-23..573|.~i.CRECm04:
CEV1L vendo — Bairro Vista Ale-
_jre, 2 meías-áquas cem laje. c|
entrada de NCrS 5 000,00. Pres-
tações de NCrS 200,00. Ver Av.
Bra- de Pina, 1767 - CETEL
91-1626. ¦__
CORDOVIL - Vendo casa vazia",
de sala, ato., ccz., banh., var.
o quintal; na Rua Porto Ccrrero,
?67 - NCrS 3 000,00 de entr. c
saldo a comb. lm-b. Scr-íc Bem

Cub des Romeiros, 211, sala
205_- Penha - CRECI 340.
CA5Ã DÊ LAJE EM OL'RIA, boa!"LPr*zi,ve

M. DA GRAÇA - Vondo na RuaJARDIM GUANAUARA -.Casa, 3
Dcmlnçjes MagalhSos, 74-1, 3 ca- qts., 2 sls., 2 tfards., terraço, ar-

mários embuts., torreno 050
.. vista, 70 mil cr. novr.i. Tol.

TERESÓPOIIS - Vendo on trocoltOJA EM C O P A C-A 0 A N A -]
ótima o.ra por apartamento Ipa- Trnnspassa-so per cáuta do fal*-
nema, Loblcn. .Tratar 47-9680. timento, lr.|a cem tolofone, com|
TERRENO.'no aíta (Araras) cl 2Õi0U •l<im «toaue! òtimamcitt* Ins.j..,..' ¦ ' IIHÍM.HV MU 1IIPU 1.\F.1Í(I"|J fc' *,\t -_ --*¦" +"¦•- -|"«, -¦¦¦_.,.» ....-

0-321U, ir. /\cyr, para p,antas o-y j^ ||n(|j) vi,tí ANTUNES CRE'\\'"'«di para lingerie, rcupas para

Agenda
SALA, 3 qts., copa-cci„ depend
compl. Nivo, sol) pilclls, NCtJj
26 000, cl 10 000 do entrada, -
Junto à príiii, Rua Cambaúba n.ü
1 616, .Ir. Dorhfi. Tels.i 52-2009
c 52-6251.-¦*- CRECI 577, IMC.

ESTADO DO RIO

S iCl 651 TM, 52-6E65

NITÊSÓ!

TERESOPfllS
dep. s_i.u.niobiliaao e esta ter-
rimo c| piscina, vôlei e eataclcnâ-
mento. Vendo bet 25 mll - Tel.
¦15-1335.
TERfSOPOLIS -Vende-se uma
propriedade agrícola com 1 ml-
IhSo e 300 mil m2 mais ou me-
r>o:^ porta d. Fazenda Boa Fé —
com baitàntó anua", mato e pasto— Vendo-ifj lodo cu paria como
lambíiu em sítio dc 100 a 2CO
mi! m2 cada, todos cem agüa

heras, Crnttalo barata dn
i, . , . (ants. Grand© oportunidade Vr.rAp. sls., 2 g..0I..,|0,U|N Dllv,vi1r' „,,, c„va||,3

Mondonra, 29-1, entre 9 e 11
horas. Telefcnar 27-54S7, — Sr,
Parlo,
LOJA — Passa-se contrato 7 enos
.', tol. Catela, Rua Silveira Mar-
|ins, 115-D.
LOJA dc artigos finos para ho*
mens, vendo no melhor pnntn
Ho Copacabana o*j franapassò i
contrato do locação. Tratar A»*

|Río Sranc-j, 185, 20.Ò and.,
parte facilitada - Tcl.3192 - 2024 - Tel. 42-7237, com o Sr.
3161 cem o proprietário. í0.'.¦''']'.-,¦

A. BEBIANO - CRECI 787, ven-
de na V, Penha o adjacências ca-
sas o eps. cj 1 e 2 qh.f si., ccz.,
banh., entr. 3 000, prest. 150,
trat. na R. São Jcão Gualberto,

PIEDADE - .Monção vendo um 14-B - L. Bicão.
torreno na Rua Lima Barreto,|A. BELIANO IMÓVEIS - CRECI
iunto e ao lado d. n. 95, 11 x-7fl7
25. - Pre.o 7 500 mil c| 2 500 

',,'

mi! de cnt. e 50 mil p] més.'
Rus Uranos, 1397. srb., Tel. ..
30-5172 - CRECI 469.
PIEDADE - Vendo cm frente è
Estação — R. Gciás, 670. casa
velha em terr. 7,50 x 28,50 -
Praço 13 5uU. Condições a rim.
binar. Tratar N. Absalão — CRP*
Cl 1085 - Av. Nova York, 71,
gr. 301 — Tei. 30-5724.
GUT_IINO - Vende-se ap. 2 q..

vde. na V.' Penha, aps., 2
s| ccz., banh. e áreas

residência, vendo _a primeiro tf
3 0;0,CO £9 entrada na Rua Tn.
na-ra n. 40 - 30.4.03 - OR-
LANDO.

entrada parcelada, prest. móHi-
cas. Trat. R. 5ao Jcão Gualber-
to, 14-B — L. Eicão, dias úteis,
dcminycs e feriados.
ATENÇÃO' RAMOS -""Ap. 2 

'qtl.

grande e dependência. Preço ..
16 000. Entr. 6 000. Rua Ura-
Uranos 1170 -_Ap. 

J01. _
APARTAMENTO -Vaiio do fren'
ta, </ 2 qts., sala, ccz., banh. —
Vende-so na Av, Suburbana. Entr.

CIRCULAR DA PENKA - 3 mi-
lhees cnt. p| 120 dias. Vdo. ca-
sa 2 cts.„ sl., c-z., banh,, terr.
7x_0 e 1 terr. 8x15. Rua Ira-
pu5, 107. Vcr dom. 10 às 12

[e terças. Oro. Orlando Manfredo
— Barão Iguatemi, 86 — Telefo-
ne 480304 - CRECI 82.

•.«ií 
_<>?,?<_. Smp".NC;$ 

'fT.8S00 pr.st. 203. Tralar Av. Brás— r.\.r> 7 000 de entrada. Tratar'
na Trav. Barros Leite, 60, ap. 101

Vazio
RUA CAMARISTA MÉIER, 588, el
1 - Vdo. de 2 qts., sl., coz.,
banh. e área em terr. de 7,70x10.
Ver • tr. p! tel. 23-3368. CRECI
286.
REALENGO - Vende-se casa gran-
de ocupada em terreno de 11 x
£0 na Rua Princesa Leopoldina, n,
35 p. NCrS 12 000,00 c. melade
A vista. Ver no local e tratar
c. Góes. R. Alcindo Guanabara,
24-1 214. Tel.: 22-7812. CRECI
202. ________
RIACHUELO - Vende-se case va-
zia 2 quartos, sala, cozinha, bc-
nheiro ccmpleto e bom quintal.
Rua Francisco Bernardinc, 82, fun*
das — Tratar diret?mente com o
proprietário.
REALENGO — Vendo aps. vazios,
t sala grande, 2 quartes etc. Pa*
gar em 48 meses. Aceito Caixas
ou insti tules. Ver e tratar com
Sr. Coutinho, Av. Santa Cruz,
243.
SENHORES COMPRADORES, do.
imóveis, temes casas e aps,.
2ics, no Meier, Cachambi. Eng.
de Dentro, ~* Aceito Caixa, cu
IPEG, c| sinal. Trat. R. Fred
Meier, 15, l| 304. CRECI 1074
Tcl._ 49-8633. Dias.
SENADOR CÂMARA' - Terrenos
junto à Eitação. Vendo várío;
barahV.imo e a longo prazo ¦
270134.

TERRENO"'- XocDêraiivM • 
"Me'i.r

— Vendo 1 900 m2, próximo
Shopl.nng Center. Te!. 490265. _
TERRENOS 

"PRONTOS 
para cens.

truír GB — Ventícnv.c vários fo-
U-i, i t-dot marcades, dg 9 x 55,
10 x 95 o 20 x 95. Sem «ntrada,
prastaçõos NCr' 50,00. Pcsso ime-
_li.\.i na E:taç5*3 da Campo Gran-
de. tomar os ônibus 821 > 822,
sa.tár no local, na Estrada San.
Ia Marli, esquina da Estrad-i do
TinQUt, Iodes os dias. Tslafone
30-5487 r-VCRECI.232;
Tr.AHSr.RO ip. 3 qts. financiado.
Ca. Econômica - SOTIC. 32-1619.
CRECI 539.
VENDO - Encantado, cj" 3 qts.,
ótima aal3, grde. cczínha, banh.,
iccí a!, WC empren. pintado e
rcíormado p| NCrS 20 000,00 e|
£0*á à vista — Aceito Cxa, Ec.
ou Inst. e;1á vazio, marcar hora
pt ver. Tol. 34-4351, com o pro-
prietário. ______

de Pina, 96, loja (Largo da Pc-
nh..._Tol._30.5489._CRECI_232:_
ATENÇÃO*"-"" V7 Geral. Vendo
caia em final de constr. com 3
qts., s!., coz., entr. carro. Entr.
6 m. p. 230. Tratar Av. Brás de
Pina n._218,_sl. 205. - Penha.
Ã". BEBÍÁNÒ IMÚV_'ÍS - CRECI
787, ved- aps, 2 qts,, sl., còz.,
banh. e áreas. Entr. 3 500, prest.
150. Trat. Rua São João Guai-
berto n. 14-B - L. Bicão, V. Pe-
nha, dias úteis, domingos e fe-

ôdos.

CORRETOKA SUBURBANA LTDA.
Cempra — Vende — Administra
seus imóveis qualquer problema
recclva-o na hera. Rua José Mau-
rício, 101, s/ 212/13 - P.nha.
Tel. 30-1336.
CORDOVIL*"-'Vendo. Terreno' 10
x 24 c] 4 mei.is-áqua alug. si
conlr. 9 000,00 cl 3 500,00 ent.
Inf. 310957 - Cleuza.
CASA EM OLARIA - 3 qts., 2
sala, ccz., c, bali. var. área
coberta cem tanque, entrada p!
carro, pintura nova, de l.ij.__ —
condução na porta — Funcionário
transferido vende urgente, gran*
do parta financiada, na Rua Ta-
naqra n. 40 — 30 4383 — RE-
NATO.
CÓRDÓVÍl -' Cisa"" 2 qls.,' sl..
coz., sinteco. Entr. 4 000. p. 150.
Tratar Lôbo Júnior n. 1 238. T.
30-3311.
CORDOVIL - Vendo casa vazia,
modesta em terreno 10x25, va*

ATENÇÃO - BÕNSÜ: ?,___• .^ £$£. 
"* ^

Estrada M. Pereira — Tfttar na
Hua C__r.ce n. 3-Í8, fundos. 1.
Governador. __
VISTA ALEGRE" 

"-" 
Vendo 2""e__

sas, varanda, sa'a, 2 qtos., cc2-,
banh., íirca cada um;, tèrren:

0 x 30, murado. Eni. 6 500.
Prest. 250. Tr. Av. Brás do Pi-

EÍ9. Tel. 30-3062. - Preca
do Carmo.  _
yiQ/ÇRIO 

"GERAI - Vendo casa
cci. 2 qts., sl., ccz., rua calca*
da. Enlr. 4 m. p. 200 m.. Trat.
Av. Br.ís do Pina, 218. sl. 205.

Penha. ¦ 

VILA DA PÊNHÃ - Casa, 2 qte.;
sl., coz., banh., terreno 9x25.
Entr. pl carro. Entr. 6 000, or.
200. Tratar Lobo Júnior, 1 238,

TeL _30-3311.
VIÜTÒA PENHA - Ap. 2 qls.,

,, coz., banh. em côr. Entrado
000. Tratar Lôbo Júnior. »_238,

tel. 30-3311.
VISTA ALEGRE - Aps. do Ia. lo-
caçoo, com 2 qts., sa.a, ccz. «
garagem. Vendem-se com entrada
3 70Õ ¦_. prsst. 170 sem parcelas,

ratar na Av. Brás do Pina, 96,
loja (larga da Penha. Tilefont
30-5439 - CRECI 232.

VENDO casa vazia, Av. Nova
Iorque 284, 50 à vista. R. 300
rn. Piecisando reforma.

. prest. 100.
CESSO e HIGIENÓPOLIS ?',. J'-,^- Bris d« <•'">» <»«•

Tcl._30-3062_—_Pras.-_ do Carmo.
HIGIENÓPOLIS - Aceito IPEG
— Vdo. ap. vazio, frente, cem
2 qts., sla., ccz., copa, banh.,
deps. empr., varanda, jardim. —
Ver R. Fernandes Valdez, 41, ap.
102 - Tr.-t. Cxrillo Santrs Imó.
veis - CRECI 717 - Tel. 49-5217
HIGIENÓPOLIS"""-"'.^ últimas 

"ca"

sas frte. rua. Vd. 2 qts., si.,
cer., banh. cimpl., escrit. imedio
ta. Ver Félix Ferreira, 150 - 14
á< 17, dem. das 10 às 12 — Om.
Orlondo Manfred-, Rua Bar.ío do
Ipuateml, 86. Tel. 48-0804
CRECI 82.
H1GIENOPOLÍS -'Ent. vazia ca.
ra Tte. Abai Cunha 67 vd. 2 qt:.,
si., ccz., banh. ccmpl., laje, ta-
ces, terr. 12 x 30. Prest. 300
mll ii jures. Ver 14 às 17 hs.
Org. Orlrndo Manfredo Barão
iguat-mi 86. 

"fei. 
48 0804 -

Creci 82.
TÂABÃRÍe -~Ver_i~cfn_õ~Íõtés.
10x50 cada lote. Rua do lavra,
dio 103-F. D. Geórgia

PILARES - Av, João Ribeiro" 17Õ| KlÜIÇJ
ap. 203. Vendo vazio com salão
2 qts., etc. á visla NCrS 16 000,00
a prazo 20 000,00 a_ccm.binar.
ROCHA MIRANDA"- Vendo 

"ap"

vafclos. Perto da teda ccnduçâa
comércio. Tratar Praça 9 de

Maio_135 ap^JOl.
RÍO DOURO - 

"Agostinho 
Porto.

Junto a Pres. Dutra, casa com 3
q. s. c. b. ,qulntal murado 10 >.
50. Entrada pl carro, água «
luz. Tralar na Rua Cacilda, 1291.
Preço. NCr$ 7 000,00 com 3 000
o 100 por mês ou NCrS 5 000,00
íi vista.
ROCHA MIRANDA--'Vendo ter-
reno. Tenho 2 em ótimos locais.
Tratar Praça 8 de Maio 135 -
ap. 101. _ *^_

ROCHA" MIRANDA -"Vendo 2
essas vazias com 2 quartes gran-
des. Tratar Praça 8 de Mato
135 ap^_10l._
ROCHA MIRANDA 

" 
-_ Vend.-s.

urgente, cas<\ vazia de quarto,
sala, ccz., banh., .na Roa Varís*
simo Machado. Entr. 3 200. Prest.
120 sem parcelas. Tratar na Av.
Brás do Pina, 96, Icja — Telo-
lona 30-5489 - CRECI 232.
TOMAS CO.ELHÕ"- Caso vazia
de laje c| 1 qts., sl., coz., ba-
nheiro etc, terreno de 9 x 30.
NCrí 5 500 de entr. saldo cemo
aluguel. Tratar Av. Brás de Pina
110 - Loia R - Penha — Tel
30-1284 -CRECI 787.
TURIAÇU""- Vende-se um íerro
no do 12x30, 360 rn2. Preço de
ocasião. Tratar ceio tel. 23-5573
- CRECI 104.
VAZ LOBO — Vendo uma linda
residência, fechada moderno, va-
randa, saía, 3 quartos, coz., ba-
nheiro, área ent. p| carro cen-
dução na porta. Ent. 6 milhões,
Prest. 250 mll. Tr. Av. Drás da

1 NlltKUI — ll.tiürai - Vencln _i
lotes 12x30 cada prop 

'/ip 
COO,

ia c:mbinor. Tel. 42-9-85 l— D.

— Praia Piratininps —
leto 12x30 - Preço
42-96B5 - D. Julin.

Julia.
NÍlERÒr
Vendn 1
600 000 .-
NITERÓI - t Vende-so .m|Io|b' c!
rala, banheiro e V.itchneto Ed,
Nacional. Av. Cel. Gotnes Macha-
do esq. B. Amazonas, vazia. Acei
tn-se Volks em paqanicnto. Trn
tar tol.: 42-79B2-GB, das 11

vêm. Av. Oolfirn Moreira; ZOA.
Tol. 2593 *._t. 

cu GB 32-1296 a
22-1076. CRECI .39 - R.-.mcs.
VENDE-SE — Apartamen li 

"tenjú-

gado, mobiliado. Rua Melo Fran-
co, I 460. lei.: 36-4727.

CAXIAS - N. IGUAÇU •
NILÔPOLIS
ATENÇÃO .NILOPOLÍS ~~Vendo
ótimas casas, vazias, tedo c:n*
fôrto próximo da estação. Ver

_ ,R_a Corcnel Azevodo Júnicr, 275
Í5|Tm frento ao frigerífico entra-

13 e das 19 às 21. Sr. Edson. Ida 1 milhão resto c! aluguel
NITERÓI"- Urgenle -Vdo. At.'] JíiK^.i .?"Í-W. fí^"., 

\__1 saia i JU*. — Oo —* Creci 430
- Tel. 43-3878.

LOJAS — Urca, vendo ou alugo
2 Junrns ou sep. uma 35 milhões,
outra 40, juntes faço desconto,
esse preço h vista, prazo. Acei.
to proposta e posso vender pr6*
dio t_cb d_ 3 and. p| 120 ml-'Í1ÔC3. 

Pcdo crnjtruir mais 2 an*
dares r_46.9321 - Adriana
LOJAS — Copacabana^ entr.
imediata, com 30 m2, 60 m2.e
130 m2 cl jirau, juntas cu scr;a*
radar., vitrines, tapete etc. tel.:
37-2082, vendo cu alugo. Facilito
pagamento.
POSTO 6 — Arpcador -- Em cen"
rii.ee.; bem facilitadas vendo bcas
Icjinhas próprias para boutique;
htr'.c_ria. Icalhcria etc. — Ncvas
c1 hafcitc-sc. Rua Fco. Otaviano,
67. Falar cj o Sr.- Guedes — Lo-
io D. CTJECI 279.

ap. fte., qt., sl. sep.. dep. empr.
16 000 enlr. Ac. cfls. 38 3340 c,
42-1337— CRECI 650. 'CAXIAS — Bairro Primavera"u." Vendo casa vazia, varanda, sala,)VENDE-SE scbreícja "Miami Cen

.i 2 otes. coz„ eco. banh. área '°1'" ('Irial censtruçõo}. Av. Pradodem-se terrenos, sem entrada _t_$-,_V_,___'__~__'__?-a'__. „7ilJunior, 42 - Av. _'Ent. 2 milhõos. Prest. 100. milJ/unior.sem juros, apenas £0 prest. incn-U, f_ __ ¦ , _¦ ,,
.ii." ít» NCrS. 1(10(1 T,,t Tr._. ''• Av- Eras de Pina, 849.!__•,.._ NCr. 10,00, Trat. _Tray.|30.17BB_ p,.,a ^ _-__„,__sau
C/uvidor, 9, 4.0 and. das 9
12 e 14 òs 18 horas, Tel. 22-8777
e 22-8111. Sr. Antônio de Araú.
io. CRECI 1 047 - G3.

Tel.

PETRÕP. - CORREIAS -
ITAIPAVA
APARTAMENTOS diversos,
treya imediata. Entrada a partir
de 3 000 e 250 mensais. No Cen.
tro. Rua Washington Litts 103.
Chaves no local, sala 101 (pro*
prietário leis.: 3759, 5865 c
3079),
CORREIAS - Área urb. .5.000
pi2. Asf., luz, água _ to!, nn
perta. Vista espete. A vista ou
financ. Sr. Luelano — Av. Rio
Branco, 103 - 8.° andar _- Tol.
434)870. _.
ESTRADA R'lO PETROPOLIS -
Vende-se 1' terreno cem 1 250
m2 na Estrada do Contorno, km
52 da Rio Pctrónoljs, próximo
do Posto Esse, sendo a direita
quem vai. Tratar pelo lelcfcne.

Pina, 849. Tel. 30-3062 - Pra- 23-5573. Negócio do ocasião. -' '¦ CRECI 
104.ra dn Carmo.

VAZ LÕ30 —;.VÕiído-.caia;-; terre-
no 10x40 à vista, 7 milhões e
quinhantes. Rua Manuel Macha-
do --.53. V. L. tratar Rua Filome-
na Fragcso 12. Mídureira, trans*
versai da Rua JoSo Vicente.

VENDE-SE — Uma casa com te
lefone e um carro marca Citroen.
Rua Teresa Santos n.o 236 - Een
to Ribeiro, per motivo de via
gem.
VENDE-SE cu aluga-so uma casa
- 4^9845 -_J5_________.

VLNDÒ casas de censtrução no-
va, ponto final do ônibus Malet
na Praça frente esc. pública —
com 2 qts., 1 st., coz., banh.
Independente, jardim, quintal —
Toda condução — com o próprio
na Av. Suburbana n. 10 432 —
2.° andar —-_ Cascadura.
VENDE-SE um terreno com casa
t benfeitorias NCrS 12 OOO - Rua
Itaici, 440 — Ricardo Albuquer-
que — Aceita-se oferta.
VENDE-SE- CACHAMBI - Casa.
Rua São Gabriel, 267, c| 16.yDuas
salas, dois quartos, banheiro, co-
zinha e área. Tratar no local ou
42-2832.
VENDE-SÊ apartamento térreo cj
2 quartos, sala, banheiro, cozi-
nha, irea cem Iccal para guar-
dar carro. Ver à Av. Suburbana,
B984 casa 3 ap. 101. Chaves no
102*. Informações no____[. 306053.

LEOPOLDINA
Ã". ÇASSVAIHO . vende iunto J
Praça do Carmo, aps. de frente,
vazios, c| 2 qts., sl., ccz., benh,
e boa área. Ent. NCr$ 6 000,00,
prest, 300,00. Tralar Av. Braz de
Pina, 914, si 205. Tel. 91-1219.
CRECI £70.
A'. CARVALHO" vende na Vila" da
Penha, casa do laje, cj entrada pj
carro, Ií qts.. sl., cepa, co?..,
banh., ter. 10x30. Ent. NCr.
10 000,00, prest. 300,00. Trat.
Av. Brás de Pina, 914 sl 205. -
Tel. 91-1219._CRECI 590.
Ã. CARVALHO vende no Jardim
América, ap. nôvo, vazio, 2 qt
i., ccz., banh. Entr. NCrS 4
mil, prest. 180,00. Tr.it. Av.
B.-ás da Pina, 914, s| 205. Tel
91-1219. CRECI £90.

— Vende-se ma-jníficos
lotes residenciais no
Conjunto "Cruzeiro do
Sul", situado à Avenida
dos Democráticos, 306,
ao lado do Abrigo Cris-
to Redentor e próximo
ao Park-Way Faria Tim-
bó. No local, V.S. en-
contrará belíssimas su-
gestões no nosso stand
de venda, diariamente
das 10 às 17 horas. Pa-
rada de ônibus e elétrl-
co defronte ao loteamen-
to e estacionamento pj
carros no próprio lotea-
manfn T&rrf*r.r\<í a n»r_. ÍMBÃRÍÊ -- Vende-se 1 .terrenomen.o. lerrenos a par-no Est do R|0i |mbar|6 um.
tir de NCr$ 10 000,00, •"*¦» «•" z_o m_ p,e_ de

. _i _ onr- ocasião, tratar pe-lo té. 23-5573.com entrada de 30 fo e - creci iol
O Saldo em 40 meses. | IPEG - Vila da Penha- Exce"

len|pst aptes., 2 qtes., sala, de*
pend, Soluçõo rápida — Trata*
mes documentos. Temes cm todes
os bairrrr. Av. Graça Aranha, 333

Sala _202 ~Tel.-722.6217:-¦•?.
JARDIM AMERICA - Vendo ap.
CJ 2 qls., lata, cer., banh., área,
Ver Rua Plínio Barreto, 261, ap.

!01 - Preço NCr$ 13 000,00.
Ent. NO$ 4 200,00. Prest. NCr$
150,00. Tratar R. _c«pé,
201!202i Tcl. 30 0731 - Amilcat

CRECI 1138.
JARDIM AMERICA"- Vendo iín
do apartamento t .do cenfôrto
Deu vazio a qun ' :r hora. En*
trada 3 mil cruro -,s. Ver Rua
Tcn-clh-iiro Meireles, 228, junte

do prnto final do ônibus Jnrdi
América—Madureira. Tratar A
Marechal Floriano, 14?. sala 1304

Tel. 43-3B7B - CRECI 430^
JARDIM AMERICA - Vendo 

"pró

dio cl 2 ars. juntes cu separa-
dos. Rua Marechal Antônio Sou-
__a_n. B72.
JARDIM AMERICA - Vendo ca^
90 de 3 qts., sl.,-coz_, banh. em
côr, varanda, garagem, de laje
cl tirando quintal. NCrS 
10 000,00 de entr. o NCrS 
300,00 mensais. Tralar Rua Cris-
lieno Machado, 282, cu Rua dos
Romeiros, 211, sala 205 - Pe-
nha — Imobiliária Serve Dem
Ltda. - CRECI 340.

VILA KOSMOS - Av. Meriti,
vondo 1 bte de terreno em fren-
to ao DP. 12»30. Pre.o 11 ml-
IhÕes c| 5 de ent. e 200 p| mês.
Tralar Rua Uranos, 1 397 — Scb.
Tcl. 30-5172 - CRECI 469.
VILA KÒSMÕS — Atenção ven-
do à " Rua Alecrim, 764, junto
a Est. V. Carvalho, gde. casa
c] 3 qts., ».. c, b., comp!.
quinta!, entrada p] carro* Preço
27 milhões, Ent. 8 milhões e o
saldo restan to a cemb. Chave na
Rua Uranos, I 397, scb. Tel.
30-5172 - CRECI 469. ¦_]__

VILA'DA 
"PENHA"- 

V. 
"ap.de

2 quartos e um no Jardim Vista
Aterre, arribes vazies c b. faci
tadrs. Tr. cem o dono. _:trada
Vicente de Carvalho. 1568.
VISTA ALEGRE - Vendo casa 1
pavt. terreno 22x60 em 2 platôs,

ardn., 3 salefas, 2 salas, 4 qts.,
iGnh. etc. e paragem*. Inf. —

32-9206. Sr. Vtira de Mattos.
Creci 423.

Corretor responsável
Nílton Gonçalves Viei-
ra - CRECI 503 - 1.°
Região-— Rua da Qui-
tanda, 49 - Sala 116 -
Tel. 22-1314^
A 

"PARTIR" 
de 1 ÍO, 140, 170, 190,

200. Casas e aps. de Caxias, I'e-
nha, a Praça II. Tratar Rua Mig.
Couto, 27 sl 403 31-5855 o
52-1512 - CRECI 743. Um m6s
de depósito ou bom fiador. 5o*
ução no dia.
ATENÇÃO - V. da Penha vdo.
luxuesa casa de 2 pavtos. fren-
te de pastilh.s, 3 qts., salão,
cepa, ccz., banh. em cor, armo
rica embutidos em tedes qts..
dop. de empregada, lavanderia,
garagem, varanda ent. 25 000,
Aceito carro cu imóvel como por
te de pagto. da ent. Trai. Trav.
Brandura, 516 — Vila da Penha
- CETEL 91-0*95 ^-_Vitalinn.
AVENIDA MERITI - Vendo ap,
de qto., sala, coz., banh. var.,
ent. 4 000 p. 150. Trat. Trav.
Brandura, 516 — V. da Penha —
CETEL 91-0195 - Vitalino
lVrÂiTdÉ PINA -"Vdo. casa e|
I qt.. saía, coz., banh. e grando
terr. Ver R. Puriat.', 163. Preco
NCrS 15 000,00. Ent. IMCr$

4 500,00. Prest. 150,00. - Tratar
R. Içapó, 45 - Gr. 2011202. -
Amllcar _ CRECI 1138 - Tel
30-0731.
BONSUCESSO 

"-"Vendo 
terreno

cm rua calçada, água e luz. Eni,
500 p. 39. Trat. na Trav. Br.in

dura, 516. V, da Penha CETEL
9'-0195_-_Vita:ino. __
BONSUCESSO -,:fVdõ;: ap. sl„

qts,, deo. comp, Av. Itaoca
317, ap. 202. Entr. 10 milh. Sal
do comb. Trai. L S. Francisco
261515. :Tel. 23j0783._
BRAZ DE'PINA - Vendemos cíi"
celente ap. com 2 qts., grande
saia, banheiro completo, cozinha,
grande área. No melhor pento da
localidade. Estr. Vicente de Car-
valho, 1597, ap. 312. De Irenlu.
Grande occrtunidsde. Nao deixe
de vcr. Preço: NCrS 20 000 sen-
do £0% ã vista e saldo em
24 meses. Ver no local. Tratar
Rua Assembléia, 11, gr. 503, dat
12 às 17 horas.
BÒNSUCESSO, iunto"""Av. 

"Demo-

cráliccs — Vdo. casa de laje, va*
;ia, do fundes, toda indepen-
d:nte, está cemo neva cí var<_n-
da, sl., 2 qts., csz., banh., área

..  pl carro e quinto1. Ent».
A. CARVAlhO vende iunto oj7 OCO, pre-,1. 250 - Tralar R_a
Praça do Carmo, 3 casas de qt., dol R.-meirr,s, 211, sala 205 -
«Ií, co_., banh., ter. 10x30. -IPenha - CRECI 340.
Ofmo negócio pl renda. Ent. do!
tudo NCr.* 8 00*1.00, prest. 300,03'„
Tr_t. Av. B-é. de Pina. 914, _j|3
205. Tei. 91-1219. CRECI 590.

OLARIA — 2 últimos entr. vazios
lcopoldina Rêcio, 488, ap. 102,
202, de 2 c.!s., sl., cot., banh.,
ccmpl. C| entr. fac. rest. sj ju-
ros, Org. Orlando Manfredo —
BarSo Iguatemi n. 36 — Telefone
480804 - CRECI 02.
OLARIA ¦*-*> Aluga-se ap. de fren
te. Rua Angélica Mota, 3.° an
daf, p-édio sobre pilotis. Ônibus
Olaria;Cppacabana na porta,
leta entrsda, varanda, 3 qts., Ia
2 bahhèlros, rendo 1 social. Alu-
guel 280 per mês podendo guar
dar um c-.rro no pavímenlo tér-
reo. Tretar Run Dr. Alfredo Bar
celos 187, Telefone 30-1193
PARADA" DE LUCAS - Vendo

ALO V. FENHA - Vendo ap. tér-
roo, sl.-s_!ão, 2 qíes., copa-enz.,
caraejem c! 6 cnt. 300 pi mes —
Est. Vicente Carvalho, 1 5*6.

ERAS DE PINA - Av. Arapo-
6Gó — Vendo residência va*

zia ej 3 qts., safa, cr-pa, coz.,
bính. etc, centro do tarrena —
NCrS 12 000 de entr., saldo co-
mo aluguel. Ver no tacaí. Tra*
tar Av. Brás de Pina, 110 -
leia R - Ponha - CSECI 7B7.

ATENÇÃO Bonsucesso Vcnde-seJBCNSUCESSO - Ap." de 2 r,ls.
vm. casa em frer.t» n. Pr.».a dasinôve, de frente, 115 m2, de !u
Nações, cem 2 quartes, safa, co-Uo. Vendo na Rua Guilherme
linha, banheiro e quinlal. NaJMaxW__.il, 413. Chaves no 417.
Avenida dos Dc -ocrátiers n.° SOóJTratar na Rui México, Ul, or.
cl 4. Preço NCrf 18000,00. Cha-il 106 - -".RECI n. 47 - Teieto-
ve na c 6 todos os dias. 'ne 57-4609.

VENDE.SE - . Terreno
resid. no Jardim Amé-
rica, próximo a Rodovia
Presid. Dutra. Tfatar a
S.Q.S. 107, Bloco G,
apt.. 107 - Tel. 2-1674
Brasília.
VENDES.'—...Um. terreno, 10. x
25, na Rua Barros Saião n.° 73.
Irôjá. Rua calçadp, luz, água, co*
légic. Tratar Av. Automóvel Ciu-
Le 725, ap. 101 — Inhaúma — Sr,
Jcão,
VENDE-SE -, Confortável, rêsidliv
cia com 5 qts., um salão do 20
m2, saleta, topa, cozinha grande,
banheiro completo e mais uma
meia-água de sala, 2 qts., cozinha
o banheiro em terreno do 2Q_55

deis minutos da Estação de
Pavuna na Rua Comendador Guer-
ra n.o 295. Serve para Colégio ou
Casa de Seúde. A visla NCr$
25 000,00 ou NCr. 20 000,00 a
combinar. Tratar com Wilson na
Av. dos Italianos n.° 893 ou tel.:
90-0217 a partir de 12h.

ITAIPAVA - Casa do camrjp
Vendo tel. 26-015 cu Estrada
União Indústria, 14 704, cem Mu

CABUÇU - N. IC-UACU - Ven-
de-se casa 3 q. .2.$, 2 varandas,
ccz., b_.nh„ garagem. Terreno
2*1-33. Luz, água, ônibus o por-
ta. NCrS 15 000. Financiado cu
NCrS 11 000, a visla. Ver e trata^
Av. Severlno Pereira n. 710 ou
pelo tel._58-4!74.
CAXIAS c| 900 

"novos

ITAIPAVA - Casa compro ter. .
.00 m2 - Est. Unia.. Indúst.,

10 341 — Tratar Av. Paulo de
Fròntin/_124_-_102. _
ITAIPAVA"- Estrada União In-
dústria, 10 341 e 14 704, sities
c| 4 400 in2 e 7 000 m2, casa dc

e 4 qls., etc. Base: 32 mi-
lhões, com 50% ent., Jaldo com*
binar. Vendas PREDIAL MÔNACO.
Tcl.:_30.9641i__-_ CRECI_ 960.
PETRÓPOLIS - CarVn'gola.""Òpor.
tuni-fado — Casa com 3 quarios,
2 salas, 1 cozinhas, lareira, va-
randa, 2 qts. da cn.--rit--..dr,, co-
cheiras, estàbulo, pocilgas, água

. rincflsa Isa-
7 — Tratar local Sr. Jostbel,

Ado:

ZONA NORTE
BRAS 

' 
DE 

" 
PINA~-r~\_ndo""~ioÍa

montada pl qualquer ramo de
negocio c| 2 resd. e gar. Tudo
.'£-lo. Ver Rua Enes Filho, 266
Preço NCrS 35 000,00. Ent. .
NCrS .15 000,00. Prest. NCrS ..
300,00. Tralar R. Icapó, 45, gr.
2011202. Tel. 30-073Í - Amll-
car. CRECI 1138.

Ven-
e latf,

10 minutes a pé 
"o 

centro, res-
tanto a 70,00 mensal. Tratar dià-
riamente, Av. Rio-Pctropolis, 1626,
esquina Praça Pacificador - lan-
chonete Imperial, c/ Lisbca.
CAXIAS — Casa com ótimo terre*

. vende-se facilitada cu treca-
se por táxi* Kcmbi ou caminhão.
Tratar com Newton Ramos —
23-0643.
CASA" NOVA IGUAÇU' -T_".its7,
sala., c_z., bani., e dcpcndün*
cifisf entrada p| carro, nqva, cl
ígíta e luz. Pequena entr. e o
rest. o- longo prazr. Rua 13 do
Maio, 164 - Sala 204 - Tcl.
2010 - Nova Iguaçu.
CABUÇU" - N." lgua.u7"Vc"ndè"sõ
uma vila cem 9 casas erm I
2 quartci. sala, ccz., banh., área
cm pento çjrande, água, luz, oni
bus na porta construção de la„
Cita vila tom 2 blcc.-s, 1 de 4 b|_| _¦_.. Aceito cócio (a)'ou pas".

LOJA nos Pilares c. contrato .
anes medindo 5,00 x 12,00, ji
rau interno. Pesio o contrato. In
formações tcl. 29.191*4.
LOJA NOVA 57 mÜT vende ov
alugo em pleno comercie, Ben-
sucesso, R. Cardoso Morais n.°
173-G - Ccutlnho. 54-1990 -
CRECI__771. _-
LOJA -"Preca Vordun - 20 

~>

*,'0 — Financio.se ou troca-se pi
mal. een.truc_3_ -~ 42*3079.
LOJA - S.Tco. XavieryPaT-Ts.
contrato. 60 tn2. Tratar Nesler.
Sua Licínin Cardoso n. 286. Te-
lefrne 40-3120.
LOJA - R!"dcs Àraúios, 95"c... .¦15 m2 e cutra cem 30 m2. Tel.
C8.4726.
tOJA - TIJUCA - Firma cm
func. rcupas do sras. s| pas_ivo

outro de 5 casas, pcdeoi ser ven
dides blocos sc^aradcs,x todas as
casas são independem cs. Ver c
t.ater no Iccal, Av. Sove rim Pc
rira, 760 ou pelo tel. 58-4174 -
No Rio.
CABUÇU -
casa 3 qts

N. Iguaçu. Vende-se
2 sls., 3 varandas

tudo. Da pl outro ramo. Dr.
Sst.rnjne 161-D.
LOJA — Vendo-se no melhor pon.
to comercial da Rua Cardoso de
Morais 507-A cm Ramos, grande
loja servindo para qualquer ramo
ou banco. Vazia e livro é_,dcsem-
bàraçada* Tratar cem o proprieco:., banh., ^ragem lerreno 24 .„]_. pr,,ça das Nações 394-Ax 33, luz, água, ônibus na per-

ia. NCrS 15 COO. Financiado ou
NCrS 11 000 „ visla. Ver e trn.

Eonsuccrío. lei.: 30-7646. Hora
rio comercial,
PASSA-SE

c.mbinar. ADMINISTRAÇÃO Fl-
DEX LTDA. Av. Copacabana 709
gr. 501 — Tol. 36-4002, inclusive
domingos. CRECI 210.
PETROPOLIS"-' Crtntro.-'.palace-
te — Vende-se n Rua Coronel Vei-
ga, 185, p[ 63 milhões, a pra-
zo em 2 anoi — Ver domingo —
Tel. 31-2851 - Imob. Luií Babo
- Creci 466. 
PETROPÓüs' - mõstãrdeTro
vends caia no Bingen, Vai para.-
so, Ingelrieím Retiro, Itaipava e
Pot. Tel. 3770»- CRECI 377.

ILHAS

GOVERNADOR
ATENÇÃO -' Vendo no Jard. Gua
nabara, belíssima residência de

de 7 às 12 horas. — Te

PETROPOLIS - Va'para!so, Ave-
nida Portugal. Bela casa todas
as comodidades. Terreno bastan-
le plane. MOSTARDEIRO .- To-
lefcne 22-3708 — Pelrúpoiis -
lei. 3770 - CRECI 377.
PE1RÓPOLIS-' Independência -

IVdo. 4 ótimos lotes, plane, lájvat, de laje c tacos^' cfsí." qto".
_, ., . _. ,. .........I* 30 cada, fac. e -finenc. 1 £O0,!elc. a 3 minutes da estação. Oni-22.2393.- Hermes Borges. CRECIjentr.^38-3340 e 42-1337 - CRE-jbgs na porta. Varias e augadas.

tar A-.-. Se-erino Pereira n.o 7\0 ™.*'?t '"í"!" .dc b" loJ*'
ou pelo tel.: 58-4174 instalada, .no Graiaú, na Rua Ba.
-.,,. ., - , i'ao de Bom Retiro, 2 366. Tra-CASAS - Nova Iguaçu, vendo ||g, com Sr. César. Tel. 38-8490.

jas no,
E e F

própria, mebiliada c/g<ladaira o!°,i',,"" "'a-, cozinha em a™lo_oLFMnrM _/-, , 
'—,--, 

.
telefone - magnífico terreno!» cerâmica, banheiro em cotos, UeK2^'i£,i. li-,
com 35 000 m2. NCr! 90 000,00 "3U- • I".*- Tratar diretamente^-;*!^^?''"'1. ____>)_._
c/30% d. sinal e . saldo a «I • Proprietário, Sr. B.rnardino.l205 

~ Tratar Tel. 49-4644.
Av. Nilo Poçanha, 38 sala 5 —
N. Iguaçu, ,
IMBARIÊ _ 

"Tcrreriõ 
- Vendo óti"-

mo loto 12 x 30, centro cidade.
Fícilito bastante o pagamenlo.
Tel. 32-7742.
MELHOR OFER1A - 4 500* n.2 

"cj

prédio 3 and. Preci». reforma,
único na Est. Auslin — E. Rio.
Base NCrS 40 mil. Tralar pl tel.
32-3727 8 às 11 horas.
NOVA IGUAÇU. Vcnde-sc terreno
c. lur. Pr. 1000 000. Tr. Av.
Automóvel Clube, 1 855, Tomás
Coelho.
NOVA IGUAÇU - V. -um 

nova
I q., a., c, b., lerreno 11x35 c|
égua e luz próximo a esíecüo.
Preço 5 000. c| 2 500 000 - tel.
42-9685 - D.Julia.-
NILOPOLIS"- Vendo"

VILA ISABEL - Vendo loia Ãv.
23 Setembro, 181. 40 mil novos.
Anqel Esleve_, 42-459» - CRECI
367.^_

ILHAS
GOVERNADOR" - Lola situada no
melhor pento da Ilha, esquina de
çjrande movimento, condução à
perra. Vende-se c| facilidades e
financiamento. Vcr Estrnda do
Galeão n. 1470-B (em frente ao
C. Bombeiros). Tratar com Dr.
Guimarães. Tel. 42-2990.

casas no-

166.
ATENÇÃO Vendo no Jardim

VENDE-SE o ap. 305, da Praça das
•ícções, 394, de frente, cl salão,

2 quartes e demais dependências,
todas amplas. Ver e trater
ocal.

AUXILIAR e RIO DOURO
AT5NÇÃO - Vaz Lobo." Vendo
3, casas, uma com 2. qts., sl.,
cor., área, entr. pl carro, rua
calçada. Entr. 13 in. p. 300 m.
Tralar Av. Brás de Pina n. 218,
sl, 205. -Penha.

ATENÇÃO 
"- 

V. Kosmos' vdo .
ap. 3 qts., salão, copa, coz., ba-
nheiro, varanda, ent. 6 000 p. ..
220, Tr.^t. na Trav, Drandura,
516 - V. da Penha. CETEL -
91-0195 — Vitalino.
BELFORT" ROXO - Cara. Vende-
se uma cem 2 quartos, 1 sala,
varanda, copa e co2Ínha _ de-
pendência de empregada, cen.
água e luz e I terreno de 12x30

lado da casa. Negócio d.
ocasião. Tratar pelo tel, 23-5573.

CRECI 104.

CASA VAZIA-:-,Jto; ao SESI em
V. Carvalho c| var., 2 qts., ele,
garagem; Ent. 10 cu 15 à vista,
ír. c/Olívar, R. Rcmciros, 192-A
- Penha. Tel.: 30-3403. CRECI
n. 422; - V.
COLÉGIO - Vendo uma ótima
residência de laie, varanda; saia,
2 qte;., copa., coz., banh. em
cores, irea, terreno 10x50, Iccal
que não enche. Ent. 4 milhões.
Prest. 150. Tr. Av. Brás de PI
na, «49.. Tel. 30-3062. Praça dç
Carmo.
COLÉGIO--"Vendo casa do laje
vazia c| sala, 2 qtos., coz., co-
pa, banh., área,, terreno 10 x 50
n prédio está para terminar. -
tnt. 2 500. Prest. 100 mll. Trat
Av, Crás de Pina, 649. Tal. ..
30-3062. Praça do Carmo.
COLEGÍO - Otlmo terrono lOx
50 com água, lur e condução,
enl. 1 milhão prest. 100 mil. Ir
Av. Brás de Pina 849. Tolefono
30-3062 - Praça do Carmo.

Guanabara, 2 774 m2. fronte 58
m., casas e .terrenos — De 7 às
12h. 22-2393 - Hermes. CRECI
16B.
ANDRADE - Vde. terreno Coco.
tá per apenas NCrS 3 500,00, na
v, Pica Rua Beni, iuntD ao
112, Tcl. 42-3235 - CRECI 603.
COCOTÁ -i- Vendo terreno linda
vista. Rua J«lme Cabral. Tratar
Rua D. Gerardo, 461704. Telefone
23-2874 e 360149 r_5 mil.
CASA — Freguesia — R. Comdr,
Bastos v. 2 aps., terr. 13 x 40,
troco p| ap. Copacabana, Posto 4.
Anlunes. CRECI 651. Tel.: 52-6565.
COCOTÁ - Junto i Praia da Ban-
ceira — Vendo linda residência
do luxo, cem 4 qts., sala, copa,
ccz., banh,, dep. p 

' empreg., *_a*
ragem, ar cond., rica decoração
etc. NCrS 30.- de entrada, saldo a
i.mb. (aceito eferta * vista) —
Ver hoie após 14 horat — Rua
Capitão Barbosa, 471 •— Maiores
detalhas Tal.: 30-4284. - CRECI
787.

TERESÓPOLIS-f-RIBURGO

riONORlO — Vendo prédio com
3 lojas e 1 ap„ vazio. LccóI pr
viícyiodo. fac cl 10 milh., tude
Inf. Av. Democráticos, 792, .
203 — Bonsucesso.

dias.
Pua Jo;ó Maurício 101,
P.nha.

GOVERNADOR - V. ap. R. Prin
ce:a, 2 qts., sl., dep., garngem
etc. Frente e vazio. Guimarae*
Tel. 22-7913. _
GOVERNADOR - Vendo cas.. 2
qts,, sala, coz., banh., varanda,
12 000. Ent. 5 000. Rest. sl Iuros,
Tratar Rua Monjolo, 175 — Tels.
96-0338, _22-5643 c 22-8330^ _'ilHA~'DO; 

GOVERNADOR - Ven
de-te terreno cem 630 m2 nc
Jardim Guanabara. Tratar telefo-
ne 52-1954 de 9 _s 17 horas.
IlHA DO GOVERNADOR - Ven
de-se ótima casa de a!tos e bai
xcs, ern terreno de 705 m2. Em
baixo: 2 sa'as, 2 qls., copa, coz,.
banh. ccmpl.,' dep. compl. empr.,
área cj taftque e varanda. £m
cima: mesmas acomodações
mais um terraço cem ótima vista.
Ver no Iccal. R. Desembargador
Martinho. Garccez, 21 — J. Gua*
nabara — Tratar: Predial Paler-
mo, R. Senador Dantas, 117, sl
905 - Tel. 52-4325 - CRECI 455.
ILHA" DO GOVERNADOR - Vdo.
ótimo terr. Estrada da Porteira,
lodo 144, de 14x26. NCrS ....
12 000.. c| 6 mil ent. Telefono
52-0998. . ,

ILHA* DO" GOVERNADOR - VÕn".
do aps. frente, junto _ prata
(Bananal-Frerjuosia), cl sala a qt,
seusrados, banh. o coz., dep. dts
empregada. Ver aps. 201 o 207
do Trav. Costa Carvalho. 13. An-
ret Estives, 424599. CRECI 367.
ILHA DO GOVERNADOR - Vem

IRAJA' — Vendo o apt. 102 da do baralo, motivo mudança — Ca-
R. Juquerl, 130, _f 2 qt:., í!.---{sp ampla, acobat. palmeira —
Ia, cor., b., comp. p| 14 000, Salão s. iant. gab. 4 cits. arm.-' 3 £00 e 500 facilitado em 90.emb., 3 banh. sociais, çtoranem e

Ver no local e tratar na dcmali depend. ter. 12x40". Est.
204.J parcelnment. entrada a prazo lon-

do: 31-0547 -'Creci 953.
ílnda residência vazia c| varan- j 

IRAJÁ — Vende-so casa de quir-ütHA DO GOVERNADOR — Vdo.
da, sala. 2 qtos., ccz., banh.Jto, sala cozinha, banheiro, e ároa.lcasa cl vista maravilhosa plrnar,
_rca. jardim ent. p| carro, Iccal Entrora-s» vazia. Entrada NCrS jtendo 830 m2 c' tel., ap. de hós-
que não enche. Ent. 4 500. Prest. 3 800,00 e o saldo cm presta-pede, 2 naracens. Urcento. Pre-

ç-os do-NCrS 150.00 tem iurcl.lçc: 55 000, _"nlr. 15 Ó00 — Ver

CASCATA DOS AMORES - Ven-
do casa nova, a mais linda do
Dairro, 4 quartos, 1 salão, 1 sa-
Ia, 2 banh. em cores, grande
varanda, piscina, cascata, gora-
gem, casa para caseiro, constru-
ção de Ia. e terreno cj frente
para 2 ruas. Apenas NCrS 20 000
de entrada, o. saldo a cembinar.
Direto com b deno, Sr. Silva.
Dias úteis 22-6587 e 42-4388,
Casa Labirinto. Domingo. 45-9543.
FRIBURGO"- Vende-se poríNCtí¦ló 000,00. pagTo. financiado. Tro-
ca*se por Imóvel no Rio ou
aluqa-se belo palacete estilo suí*
ço com 2 salões, 5 quartos, 2
banhs. sedais, iardim, qaraqero
etc. Ver p| favor cem o Sr. João
Caputo na Rua Vicente Morais,
27. Tratar no Rio, tal. 57-6774,
cem o oropnetário.
FRIBURGO - Vendo urgente cm
plena serra, uma confortável ca-

varanda, salão, 3 amplos
quartos, lóO m2 de arco cons-
truída, terreno plano do 2 000
m2. Preço de ocasião, somente
12 milhões ci 7 à vista e o res-
tante a combinar. Tel. 52-5920
ou 36-2657.
1ERESÓPOLIS - Vendo 6 000 m2
ou troco p| posto gasolina, loja
S. Cristóvão ou Teresópoiis —
Diasútois. 42-1070 -_Pitanga._

tERÊSÓPOlIS- Sala e 
"dois 

quar-
tes, demais dep. sl pilotis, per-
to Praça Cascata des Amores —
Vendo, vazio, p! 15 mil cl 50%
cm 2 ancsl Chaves .e inf. cem
S,i Freire Imóveis. CRECI _88 -
Telefone 31-0497. _
TERESÔPOLIS - Casas cí 

"piscina

quadras pl escrito, jardins, tole
fone etc. Vendemos, na Gran
ja Gunrani e no Gucbra-Frascos.
Maio/es detalhes cem Sá Freire
Imóveis. CRECI 688 - Telelo-
ne 31-0497.
TERESÓPOLÍS - Vende-so casa
5 quartos, 3 salas, 2 banheiros
sociais, diversas varandas, gara
qcm, casa p! caseiro e piscina.
Tratar^ 46-2595.
TERESÓPOLÍS - Cosa mob. c| 2
qts. no Weel.-f.nd.- Vende-se,
Chaves ém leres. Av. Delfim Mo-
reira, 117. No Rio: 52-7852 <
32-8613' - CRECI 622. __±
TERESÓPÍÍlTs" - Ap. cm frente
à Telefônica — Vende-se, sala, 2
quartos, banheiro cl ba.x, cepa
a área coberta, c-zinha a WC
Av. Feliciano Sodré, 1020, ap.
101 - Chaves na R. Melo Frf,n-;65,00
co, 380, casi ó — Tratar Telefom*
42.7370 - 37-3893.
TERESÓPOIIS - Conjugado gran
de, c| divisão, cozinha, banhei
ro, de frente p| Pça. Cascata
des Amores, bem mcblMadcl 10
mll facilitados! Chaves cl Sá Frei
re Imóveis, CRECI 688. Telefone
31-0497.

NOVA IGUAÇU - Vendem-se ter-
renes, 25 000 por mês — Posse
imediata, sem entrada. Tratar na
Rua des Andradas, 96, sala 1 101-
C ou_pelo_tetefcne 43*8ó90.
REFINARIA DE CAXIAS""-" Arãã

Vende-se. 8 500 metros. Tel.:
54-0485. _
TERRENfo - Nov. IgúacuV--Veí.
do próprio p| sitio cí 400 CCO
m2. plano, próprio pl . grànf-J
gado Inf. Av. Rio Branco, 81-1105

(CRECI Ó28). 43-7445

150. Tr. Av. Brís de Pina, 849
Tc!. 30-3062 - Praça do Carmo.
?ENHA CIRCULAR" - Ven~do~ótí.
nu caia de frente c/ 2 qts.,
sala, copa, cor., b. completo,
jardim e quintal, fica próximo
à R. lobo Júnior, p| 17 000, Cl
7 000 mensal, 250. Tralar na Rua
l.sé Maurício, 101, s| 204 -
Penha.
PARADA DE LUCAS"- Vendo no
centro casa vazia cf. 2 rt
dcp. Ent. A mil, prost. 150,
tra d 3 qi
5 r
ma

Vor na Rua Almiranto Oliveira Praça Amazônia, ló — Fica fina
Pinto n.° 197 — fundas. Tratar!Estr. da Bica — I. Guanabara

Entrada a partir d» 1
tralar R. Geni, 1162.

íilhão

ESTADO DO RIO
LOJA — Passa-se o centrato di
uma leia cem instalação de luxo;
no centro de Caxias. Av. Mi Io
Poe&nha, 18'?.
SAO LOURENÇÒ"^" _]_~Z"A~p"s~!
Áreas — Torrencs — Cosas — Ven-;
de e treca. Candal. Ed. Cen-
Irai, 2410 - Tcl. 22-0611.

ESCRITÓRIOS
e CONSULTÓRIOS

CENTRO

MA-NGARATIBA -
ANGRA DOS REIS
MURIQUI -""NCr*. 

"4 
OOO.OO"""-

Vendo casa em cüntro terreno,
sala, 2 quarios, co/., banh., va-
randa. Tralar João Bonfim, 32,
Rio, Av. Rio Branco, 18, Gr.
602 - CRECI 1113. 23-5407._
MURIQÜf - Cas"a com 2 qls., sl.,
coz., banh., qt. empr,, granido
varanda, moblliada, fogão a y£s,
em pequeno sítio de 4 000 m2.
2 nascentes, piscina, próximo à
Estrada de Rcdagem onda Infor-
ma no Armazám do Breves e pro*
priclário esta no locol. 6a., sab.
o dom. Tel. 540064, sinal e
rest. 60_ pagamentos.
VENDO ca:a"Praia .Mannara.Iba,
por terminar cj luz, apua, laje,
lindai vista mar, colinas. Não per-
ca bom neqecio. Sinal NCrS ,.
2 000,00. Tel. 45-2502 - Sales.

AVENIDA CENTRAI - Ccniunlo
p/ escritório. Vendemos belo
cenjunto todo atapetado e òtirn.-*
mente bem didivida. Andar al-
to. Entroga-se vazio. Precr:

__ NCrS 33 000,00, parta facilitada
Ga-I0 parte financiada em 12 meses.

ORLANDO MACEDO - Av. Rio
Branco, 156, gr. 2 310. Tclofone:
32.6120, 32-0510, 32.7164. CRE.
Cl 120._
CENTRO - Vondo 2 excelentes
salas ecuj., cj banh: privativo, de
frento om and. , alto. — Entrega
imodiata, Io!. 52-9Q.9.
CENTRO — Rua Uruguaiana —
Vende-se 2 salat de' frente, cm
final de constr. Tratar ALIANÇA
IMÓVEIS - Praça Pio X, 99 -
3.0 and. Tel. 23-5911 CRECI 16.

LOJAS

CENTRO

TERESÓPOIIS - Shia, 2 quartos,
dep, de empr., cozinha- banheiro,
mobiliado cl çjôsto, ílntcco, cot-
tinas etc, na Várzea. 19 mil c)
£0% em 2 anes. Sá Freire Imó-
veir. Telefone 31-0497.

em MELLO AI'FCNSO EN3ENHA-I Junto Inrcia N. S. Narsró - Tra- tFprírtpni I _""-T r... n_ p .,. _.

5&"DA-. f«RUa C0n__r5'II-ar,.^RÍ0 Br<n"' ,331'204 -!(Vá™°r- Vendo duas em 1-,
_? _?_. JoZ_. 

*!.-~r - "is diferenles, 60 mll-'_) 50%
TolMi29-2092 »,4>JM1 —¦_•_.«.¦¦ UHA DO GOVERNADOR - Casai em 2 anes. Chaves em Teresino
IRAJÁ — Av. Meriti — Vendo!do laje cem 2 qts., sl., coi., lis cl Sá Freire Imóveis — (Rua
ótimo lete 8x42, pranto para re* bonh., var., em centro de ter- Jcrqe Lósslo, 316) — CRECI 68B.
cebrr construção. NCr? 7 000,00 reno. Entrada de 5 000,00, prest. - Tcl. 31-0497.

Í_['SÍ*_!:. 
__!__?_ Çc-'"en'l?.*'. l00 ."., 

Ru\ A!ii.d?_,_,d_-_.F,*i*í TERESÓPOIIS"-: _-l_"e"doi_ quar-
tos, ampla cozinha, demais dcp.

'evôdor e garaqenil Vondo> qua

te em 3 anes. Hennann de Fa- ta* n. 140 — J. Guanabara
rias - CRECI 536 - Tel. 52.4455. Tratar na Rua M. Ccuto n. 27

terr. 8*40'entr. IRAJA'- Ve.do'2 casas na Rua" '"l" 10,3 T 3!-5355 - DANIEL

,nPr.",' -í0; .!'"• R- Par|-IFerreira Canlão, 374. 2 qts., s., °u -30.4.83 - RENATO.
19. Tel. 9,-172, - P. dele, „.,_,.. quinl.,1.; ____ ,6. dl,*_tÍA^_»- ÕOváilHÀDtiltl- Ven-J6 e 300 rnensel. tratar no Iccal

PENHA - Otlmo terreno lOxiOjc' S"ndovrl, ou tel. 30-5172. -
Eua ealç.çla, «guá e lur, c-ndu.|CPKI 469.

cnt. 2 mllhV*"
Av. Br£» d-.

òortrí, cnt
50l mil. Tr.

ã.a d
prest. 1001
Pina 849. Tel. 30-3062. P
Carmc.
PRAÇA DÕ"" CARMO -'V. cai!
de 3 quartos de !a'ie- ótimo- tir
ronn e uma na Praça da V
Cesn.'

CENTRO - Vendo o 12.° andar
da Avenida Prós. Vargas, 463,
cem 500 m2. Vario. Tratar dire-
tamente (om ò proprietário. —
Tol. 42-6617. __
CENTRO — Vende-se conjunto de
aala, de frente, com telefone e
ar condicienado. Vor no local
diariamente na Rua A.éxíco, 70,
sala 804 e tratar tel. 22-0977.
ESCRITÓRIO - Av. Cenlrnl. Pa's-
so c[ telefono, mobiliado, c| lu-
ío^ atapetado, armário do aç_)
otc. Trator cí Joaquim, 54*2759.
¦zSn-"JJj'y_ 

ESCRITÓRIO MONTADO, e| tel.
e ar * refriserado, no Centro —
Aluguel antigo, contrato 5 anos.
Tol. 42-2038, c| o Sr. Pereira.
SALAS - Vendo e| 55 m2 no Ed!
Banco Comércio Indústria — R.
Branco esq. Ouvidor. Última opor*
lunidado. Delalhes: 37-1922.
SALA — Vnnde-so vazia, Centro,
entrada 4 000,00 o o rostantg {a-
cilitado. Tcl. 43-1658.

LOJAS - CENTRO DA
CIDADE - Vendemos
lojas em edifício com
mais de 120 residências,
movimento excelente de
passagem constante, me-
tragem desde 40m2 Pre-
ço NCr$ 12 000,00, en-
trada única de NCr$
400,00 e mensalidades
SEM .JUROS de NCr$ . .

Tratar' no local
diariamente entre 8 e 20
horas, RUA CARLOS DE
CARVALHO, 52, ou no
Depto. de Vendas na
Av. Graça Aranha, 174,
s| 516, tel. 32-5353 -
CRECI 442.
LOJ A CC M"SOBRADÕ - Vende.e
no Centro perto do Largo S. Fran-
cisco, entreqa-se, vaz'a. Tratar cem
Álvaro — Tel. 23-4085.
VÉNDE-SE prédio no centro,' V» _CÕMPR"Õ !al»- »<i loias pequenaszio, livro e desembaraçado, lo-iZcna Sul ou Centre. Mesmo alu.
ia o d.-.is_ pavimentes, zona ban-\rrd_. Tcl. 45-7620, das 15 is

Tratar tel.

SALA - Vende-se a saio 807 da
Rua Irineu Marinho, 30, de fren-
te a O Globo. Trat. no local, In*
fo/mações: Tel. 4B-9088. Men-
dônra.
SALAS — Vendo 4 juntas, -frente,
cada unta cem 2 banheiros e área
útil de aprox .35 m. Novas. Tra-
tar no local: Prós. Vargas, $_.,
na sala 1 620, Ed. [t_i.ita de Tó-i
quio. — Também alugo, Paulo Va-|
[tinto 

— Croci 1 144. Tenho salas!
isolada.:.

VENDO NA RUA DÒ
ACRE SALAS COM 100
M2. Tratar na Rua do
Acre, 55 — sala 304
com' Sr. Mário das 14
às 15 horas. Preço —
25 000 facilitados com
50%.

ZONA SUL

c.ria, 480 m2
58-1753

ZONA SUL

•••1*9 heres, Sr. Umherto
ESCRITÓRIOS 

"prentos 
no meder"

nlsstmo e exclusivamen to comer-
cíal Edif. Pancreto. Conjuntes co-
mercir.js de 44 m2. Sala, vesti-
bule, eleset d banheiro. Pcdei

•.¦""'S.VJS-;.1"",: Preí0- * M'»„|Mr usados, também como cônsul-
da lo-00,03- Pa.am.nto om 2 ,4r(cs; Av, pr;nccsa |wbc|, 323;anos. Ver na Rua SenctJ;r Voi-

de-se ap. c 3 qts.- ssla, cepa
cer.. serviço do. tn;-r. completo, TERESÜPOLIS
f.arancm em írente ao mer — R

IRAJA - Atenção vendo uma p_.eira Alves, 241, ap. 202 cu
casa na Rua Ferreira C.-.nt.ro, o70 tn__a._e per cutfò. na Zonr, Sulc| 3 miihoes de ent. . 2 qto., cu Nirte - Traf. no Iccal.
... c, h., tratar no Iccal niària-i ..-r,,,. r...... __, .n : * - .. ,
mento. Tel. 30-5172. CRECI 469.1JARDIM GUANABARA - Vende-
,...•, n.. a ~ -r"" _"_ __ -__ __ sc CJ troca-ro o ap. na Praçe dai ¦-"-—-*¦¦—t.** — icnu.-.! w.n air. . .
INHAÚMA;- Ter.-eno 9,C3_20.00; Bandeira ou ad|ac, casa c| salão Rua Mafor Carvalho. 164, .Várzea,|0-_ .ira1'*
Rua B.--.-r6 ,un!o a. n. 3^, qaU;3 o., 2 var., qar., const. luxo em13 qts.. saüo. 2 bani... l-rracn.l 10JINHA- Ambas mr.ra o, pro-.p?.-, a der.¦-.,!, e Rua Miaba 16,50| ter. de 580m2 na R. Greq.-ri^rcranem. centro iarrlim. estuda-iBotafogo, NCrJ 6 000

ori-. B fachitaca. Tr Estrada x 25 sinal e 70 pa_ito. - 1>I. |de Castro M-ra-s. £0 - Tralar c; so permuts. Tratsr Jayme. telefo- Ouvidor, 183, «I 303. Telefonado. Preco a partir de 9 80O mlV.cente de Carva.ho, ls48. 1540064. Gorini - Tel. 22-7930. Ine 22.1639 e 42-3574. 43-5340. Ver ne sala 612. Tel, 36-3032.

FLAMENGO - loja., pequena
se prento, ha Av. Oliv. Botelho,'
141. (Bel Vera! p| 20 mil fac.
Ocasião! - CÜEC1 688 - Tele-,
fone 31-0497. _' Ijeelro 21" alé III hrías. Vendasaj*"^; £m 5a|j ,,„„ bBnhc

Vale das IÕS'fM1??^ f 7, ___'?"""_>, „_?,'"> « "V6^- ^ pl «"K5"
Vendo cisa c| 2 salões, 3 .uai. 9._^Si__:'___ "'"si *** "-3°--|imediata - Informaçòes tembém

tes, 2 banheiros, pilotis, ciara-em,|~ .''fc_¦*..-'_ ... .. jno Iccal. Construção e aer.bem_n-
linda cozinha, moblliada el gosto.(LOJAS com ou sem te!efone. to de Gemes dc Almeida, Fer.
Terreno plano, iunto à sodo. 70,Vendem-se, tlugam-se. Estuda-se nandr*i, Av. Almirante Barroso.
mil. CRECI 68B. Tel. 31-0497. Iparticipação. Ver Rua Silveira n. 90, ors. 5171519. Telefones
ÍERÍS6PÕLI_'--V_nde.s.yasa--iiXa',;-:. ''.-J^. f,J' «• _ \__:^_i________' __lr 

- 
J?*-

c:q. de Barata Ribeiro, Lrjas de

32-6986:" jté Administratora. CRECI 84.
Box"- Junto àPraiaiRUA SANTA CLARA 33 - Ven

50.- fin.icem-ie salat (varias) frente fim-j

LOTERIA — Saiu para a Guanabara o prêmio deNCrs G00 mil cruzeiros novos na dobradinha da
extração do ontem, da Loteria Federal. Resulta-
dos: 1.» prêmio, NCrS 300 000,00, bilhete 20 509,
Guanabara; 2.° prêmio, NCr$ 50 000,00, bilhete ..
0?,422. Santa Catarina; 3.° prêmio, NCrS 15 000,00,
bilhete 15 240. Bahia: 4." prêmio, NCrS 8 000,00, bi-lhete 31833. Guanabara; 5." prêmk), NCr$ 6 000,00,
bilhete 3!) 744, Santa Catarina. Os cinco prêmio»de NCrS 1 000,00, tiveram a seguinte distribuição:
32 930 (Minas Gerais. 2 021 (Rio Grande do Sul),
3 285 (Rio Grande do Sul), 4 670 (Guanabara) e32 439 (Brasília). Bilhetes premiados com NCrS
1000,00, correspondentes ao milfiar íínal do pri-meiro prêmio: 00,509 — Guanabara, 10 509 — Gua-
nabara; 30 509 — São Paulo. Foram premiadoscom NCr$ 1000,00, cada um, 18 bilhetes correspon-
dentes, às nove aproximações anteriores e nove
aproximações posteriores ao primeiro prêmio, ven-
didos nos Estados de São Paulo, Guanabara e Mi-
nas Gerais. Todos os bilhetes terminados com _
centena 509 íinal do primeiro prêmio, estão pre-mlados com NCr$ 58,00. Todos os bilhetes termi-
nados com o algarismo 9. final do primeiro prê-hiio, estão premiados com NCrS 58,00.

EXPOSIÇÃO — A Socleçjade Rural do Triângulo
Mineiro inaugura no dia 3 de maio, no Parqus• Fernando Costa, a XXX Exposição Feira Agro-Pe-
cuárla de Uberaba e IX Exposição Nacional de
Gado Zebu.

FESTIVAL — A Oso.uestra Afro-Brasileira promo-
ve, dia 23, às 20 horas, no Palácio da Cultura, um
Festival de Arte em comemoração ao seu Jubileu
de Arte.

ESPEG — Operador de Som — para a Assembléia
Legislativa — a prova Prátieo-Oral será realiza-
da ás 9 horas, na Rádio Rociuette Pinto, á Av.
Efãsnjo Braga, 118, 11° andar. Candidatos com
inscrições de 2 a 58 íarão prova dia 22 e inseri-
ções de 61#em diante, dia 23. *** Marceneiro —
para a Assembléia Legislativa — a prova Prático-
Oral será realizada às 13 horas, nas Oficinas da
SURSAN —' Departamento de Saneamento, à Av.
Pedro II n.° 67. Candidatos com Inscrições de 1
a 15 farão prova dia 24, inscrições de 16 a 36, dia
25 e de 37 em diante, dia 20. *.* Professor de Ensi-
no Médio, disciplina de Química — a prova Escri-
ta será identificada no dia 22 às 9 horas, na
ESPEG. ,;" Téenico'de Contabilidade — contra-
tação para a Comissão Estadual de Energia, a•prova escrita de Contabilidade Geral-Noções de
Contabilidade Pública será identificada hoje, às 13
horas, na ESPEG. "** Acesso à Ciasse de Oficial
de Administração — a prova prálica será idéhti-
íicada no dia 22, às 9 horas, na ESPEG. *** Mo-
í-lsta — contratação para a Comissão Estadua'. de
Energia — candidatos habilitados nas provas Por-
tuguês-Aritmétíca e Prátieo-Oral deverão compa-
recer dias 21 e 24, das 13 às 18 horas, na ESPEG,
para serem encaminhados ao Exame Psicotécnico.
REVISTA — Está em circulação o número 313 do
órf_ão cientifico dedicado _ Odontologia e à Far-
macia Eob a direção de Aristeo Leite,, que é órgão
oficial co Instituto de Odontologia da Pontifícia
Universidade Católica do Rio de Janeiro e da As-
socir.ção de Farmacêuticos do Estado do Rio.

TELEFONES — A Companhia Telefônica Brasi-
letra entregou à Zona Sul, duas mil novas linhas,
cumprindo uma etapa de seu plano de expansão
na Guanabara. Os novos terminais atenderão an-'
tigos pedidos de transferência e foram fornecidos
pela Standard Electric — ITT.

MUSICA — O programa Variações Novas Par»
Velhos Temas, apresentado às quintas-feiras, às
21h30m na Rádio Ministério da Educação e Cul-
tura, está apresentando uma série sobre a música
norte-americana de.sde o folclore às composições
de Gershwin, com gravações inéditas no Brasi!.
Na audiçãcj dts hoje, um recital no ópera Housé
de Chicago com o Modem Jazz Quartet, o Oscar
Peeterson Trio e Judy Garland, que cantará dois
clássicos da música popular dos Estados Unidos.
-s* Intérpretes Famosos, programa transmitido pe-
Ia Rádio Ministério da Educação e Cultura às
quintas-feiras', ás 16h30m, focaliza hoje? o pianis-
ta Sviatoslav Richtor e o violoncelista Matisla
Rostropovitch, interpretando a Sonata N-** 3, cm
Lá Maior, Op. 69, de Becthoven.

POSSE — Dia 26, às 21 horas, no Salão Nobre da
Escola de Belas-Artcs. toma posse da Cade'ra n.°
9. sucedendo o Arquiteto Rino-Levi, ç acadêmico
Lucas Maycrhofer, que será recebido pclo-acadé-
mico Gérson Pompeu Pinheiro.

iSTICA — O Presidente da Associação dos Fisio-
terapeutas do Estado da Guanabara, Dr. Çleuton
Leal, prorrogou até o dia 18 de-maio, a data para
recebimento dos Fisioterapeutas no sentido de au-
xiliar a Comissão designada para a elaboraçüo do' 
Código de -tica Profissional.

DECRETOS — O Presidente da República assinou
os seguintes decretos: nomeando o economista
Rubens Vaz da Costa para exercer o cargo de
Presidente do Banco dó Nordeste do Brasil S/A;
nomeando o Marechal Odilio Denis para membro
da Comissão Permanente do Livro de Mérito e
designando-o para Presidente da mesma Comis-
são: concedendo exoneração, de Diretor do Insti-
tuto Brasileiro do Café, a Luis Gonzaga Murat;
nomeando, no Quadro de Pessoal do MIC, Paulo
Sampaio Correia para o cargo, em comissão, de
Inspetor-Gá-al cie Finanças; concedendo exonera-
ção, de Presidente do Banco Nacional de Crédito
Cooperativo S.A., a Antônio Arnaldo Gomes Ta-
veira e nomeando, para o mesmo cargo, José Pi-
res de Almeida; e, de membros do Conselho Mo-
netárlo Nacional, a Casimlro Antônio Ribeiro «
Aldo Batista Franco da Silva e nomeando, para
substituí-los, Germino de Brito Lira e Hé'.io Mar-
quês Viana; conferindo a Ordem Nacional de Mé-
rito, no Grau de Grã-Cruz. pelos relevantes servi-
çbs prestados à Nação, ao General-de-Brigada Jal-
me Portela de Melo, Chefe do Gabinete Militar da
Presidência da República, ao Deputado Rondon
Pacheco, Ministro de Estado Extraordinário para
Assuntos do Gabinete Civil da Presidência da Re-
pública, ao Deputado José de Magalhães Pinto,
Ministro de Estado das Relações Exteriores e ao
Professor Luís Antônio díj Gama e Silva, Minis-
tro de Estado da Justiça;* nomeando membro da
Diretoria do Instituto Brasileiro de-Reforma Agra-
ria, Missins Junqueira; e removendo, de Barba-
cena _ Minas Gerais, para Conselheiro Lafaiete
— Minas Gerais, o Juiz-Presidente de Junta de
Conciliação e Julgamento, Heros de Campos jar-
dim; nomeando o Engenheiro José Ribeiro da Sil-
va pnra Presidente do Conselho Deliberativo do
Departamento Nacional de Obras e Saneamento,
acumulando com o cargo de assessor do Ministro
do Planejamento.. i

MISSA — O' Comandante da Baí-e Aérea de San-
ta Cruz convida os ex-integrantes, seus família.

•res, autoridades civis e militares, e demais amigo.
do 1.° Grupo de Aviação de Caça. para a missa
que será rezada ãs 9h30m de sábado, no hangar
cia Base, em memória dos mortos em serviço.

LEILÃO — Sábado, a partir das 12 horas, o pri-
meiro leilão de jóias da agência Madureira, nò
próprio recinto' daquela agência de penhores, ã
Rua Carvalho de Sousa, 233 — 1." andar. Serão
vendidos ao correr do martelo vários lotes de
jóias penhoradas com os contratos vencidos em
março e abril de 1904. Prossegue assim, a Caixa
Econômica no programa dç descentralizar os lei-
lões, visando a proporcionar aos "seus clientes
maior conforto e atrair o interesse por parte de
uni público usualmente freqüentador de leilões,
mas que por diversos motivos não freqüenta os da
Caixa. c

INCORPORAÇÃO — O Banco Brasileiro de Des-
contos incorporou'à sua rérie o Banco Mercantil
do Pernambuco, do qual já tinha adquirido o con-
trôle acionário. O Bradrsco tem 4 agencias ope-
rnndo na praça de Recife e neuocia a compra de
três outros bancos de São Paulo.
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SAIA COMt.CIAl - Vondo, Rua ARAKU AMA - Vendo cim, tens-I CENTRO - KAIC «lusa na Ruo
F'i.eÍreclo Mfl$ta!h_io_, 286, sJ30ó crucia li.rmini.ndo om Icrraro de do Riachuelo n.° 2)7 o np. 907
- Hr.çs: NCr$ 10 000. Sinal NCr$'l 000 m2 - Cnlrago, cm 33 cli» cl tl-qt. top., coz., bnnh, Arca
10 000. Chovoi psrtirl»', Teleío-; - Pronla ccm ague o luz. Pu-çolcl tanque. Chave» cl porleiro e
na 46-3W4 •• CRECI 340. _ Ide NCrS 14 000 - Telefonar pa- tratar no Rua do Carmo 27-A
SALA" COMERCIAL - Vend.,1. ________£<_______ l-el.i 32-1774. CRECI 583.
na Av. IM. S. Copacabana, 435, tMARARUAMA — Vendo terreno de
207. Tralar na Av. Prado Júnior,; 1 OCO ni2 dentro da cidade coi
145,_ap._408.

ZONA NORTE
MEIER — Passa-sobca sala no
coração do Meter. Ver e lratar
PuB__UcídÍo Lago, 138, s] 6 — ido-se^ caia com sale, quarto, de

pendências, grando varanda, gn-
ragem e quintal, áren canstrutda:

CENTRO - KAIC aluçía na Rua
Ubaldino do Amaral n.o 14 o ap.
205 frente, mobil indo t «tapeta-
do, c| vest., sl-qt. sep,, coi.
banh. Chaves c| porteiro, Sr. An
tônio. Tratar na Rua do Carmo

ARARUAMA - RODOVIA AMA- 27-A. Tel.: 32-1774. CRECI 283
RAL PEIXOTO - Km. 84. Ven- CENTRO - Aluga-se para uma

projeto aprovado para conste ....Áo
de apartamentos — ^reço NCr$
•l 000 — Telefonar uara 
22-4864.

49-9907.
SENHORES DENTISTAS - Ven-
de-se facilitado, gabinete dent A-
rio completo, com Raio X, mon-
tndo ent um np. de 3 ql»., sl.,
coz. • banheiro completo, dep.
empr. e área. Próprio pera cll-
nica. Praça Mnlvino Reis. Pua
Itabaiana n. 261101. Ver o tratar
yjtjArjamcnte d oi 8 às 12h. _

SÍTIOS,
CHÁCARAS,
FAZENDAS

CHÁCARA - Com 4 052m2. Ven
do em Queimados, com benfei-
torias a plantações, no final li-
nha "Ônibus Vila Americana". —
Vor com Sr. larangeira.
GRANJA — Jacarepaguá,. Taqua.
ra, Instalação nova pl 19 mil
cabeças, 2 grandes casas, terreno
c1 árvores fru.íf. etc. — Det.
42-7750 e 52-2596 - CRECI 497,
SITIO 10 500"m2, a 10""m"ta. da
Praia Campo Grande, com con*
fortável cnsa, nag. ocasião —
Coutinho. Tcl. 54-1990 - CRECI
771.
SITIO — Vendo com cercado
30 000 meírcs quadrados, todo
plantüd-, cèm ótimo palacete e
de*" r. empregados. Tem
te!: . E:'r. João Mello n. 482
t-l C. r-jinde. Tratar cl Pinheiro
r '- -íZ\ 513. Tol. 22-9384;

ESTADO DO RIO
ATENÇÃO — Vendo espetacular
sftio-granja cm Miguel Pereira —'
Impossível descrever num enún-
cio es belas e úteis benfeitorias.!
Mais detalhes 37-1990. CRECI,
971. ;
FAZENDA - ótima", vendo 48
elqueires geométricos no asfalto
em Silva Jardim a NCr$ 120 000
cada. Tel. 46-6836.
FAZENDINHAS - Glebas _"maF-
gem da Estrade Rio-Friburgo des-
de 30 000 m2 ccm e sem lavouras
terras férteis, nascentes, mata,
ótimo clima a 80 minutos do Rio
Vendas a praio - Tel. 42-0081.
Virgilíno.

de 60 m2. Pre.ot NCr$
12 000,00, 50% à visla. saldo
combinar. Conjunto Marema. Ver
no local com D. Maria» Tratar no
Rio. Tol. 42-8561. Sr. Waldyr.
ARARUAMA - ÍGÚÀBA GRArí
DE — Km 102. Estrada Amaral
Peixoto — Realize seu sonho de
fim de semana. Ambiente selo
cionado. Exclusivamente parti-
cular. Conjunto Bela Iguaba. -
Apartamentos promos, com tele-
fone, sala, 1 ou 2 quartos. —
Churrascaria — Play-ground, cam-
pos de esporte, iluminação de
mercúrio. Ate-ncão; nno é cota-
parte. Escritura definitiva. Ver
no local. Tratar no Rio. Tels.
52-0978 e 42-8561. Sr. Waldyr.
BARRA DE S. JOÃO - Est. do
Rio. — Perto da praia, vendo pe-
quena casa por terminar, com es<
quadrias colocadas e água. NCrS
3 500,00 ò vista. Tratar no Rio,
tel. 54-3674 ou no local com
Sr. Waldir, 6a. e sábado.
BARRA DE SÃO JOÃO - Vendo)
casa cl mob. e ótimos terreno» —
Tel. 33-1477, na Barra, dia 22 até
7 de maio com João Pajunk.
CÃBCTfRiO - Vendo aps. el
sala i qt. separados» Iunto à
Praia do Forte, Rua Francisco
Mendes, 342. Vicente Coelho, tel.
32-8695 - CRECI 358.
CABO FRIO - Zona salineira -
Vendo 2 milhões de m2 corta
dos por estrada. Frente pl lagoa
e oceano. Pimenta, 36-6122
CRECI 336.

FRIBURGO - Vende-se sítio, 5
minutos do Centro, ampla casa
mobiliada. Tel. 47-9946.
ITAGUAÍ —'• Vendo no Pouso
Frio 75 sítios de 20 000 m2 a
SO 000 a corretores preço espe*
ciai. Tel._52-3344.__'ITATIAIA - Penõd"o" - Colônia
Filandeses — Vende-se sítio
10.000m2, duas belas casas, ca-
•eiro, gramado, pomar em for-
mação, água nascente e córrego,•frente rio. Estrada Três Cachoei-
ras, após Igrejinha. Sr. Oswaldo.
Rio -_38-4642_-__.r._Olavo.
LOTEAMENTO" de la. Para"" cor.
retores - -282 sítios, 5 000 m2,
«m Silva Jardim. Vendo cm óti-
mas condições. Tel. -12-6cL*6.

CASA DE CAMPO - Pirai
Vendo urgente c| 60m2 — laje
ter. 2 800m2 — Rodov. Pres. Du
tra Km 83 - NCrí 9 000,00 Ac.
Autonac C| parte. Terreno Magé

525m2 - NCr$ 1 500,00 -
Tratari tel; 56-1179 - Sr. Orlando.
ÍTANHÃNGA" - Vendo" vários fo-
tes muilo bem situados. Paga-
mento facilitado. Evaldo Muller —
57-6855 - CRECI 1 0B4.
SA FREIRE IMOVEIS - Vende
imóveis há mais dc 10 onos.
Tradição e referências à sua dis-
posição em seus escritórios, no
Rio à Av. Rio Branco, 151, sl.
1 602. Tel. 31-0497 ou em Te-
resópolis, R. Jorge Lossio, 316
[Junto ao Igino). CRECI 688.
TERRAS — Vendo 54 alqueires
paulistas, próximo ao km 223
da BR-2, entre Sao Paulo e Curt*
tiba e por preço excepcional,
Excelente para quem quiser es-
conder-se da vida. Tratar com o
Dr. Lima. Tel. 48-3)30.
TERRENO - Pa. sitio. Vendo no
Km 37 Av. Pr. Dulra, com 3 mil
n.2. Com facilidades. Telefone ..
45-8988.
VENDE-SE — Um terreno, grania
Guanabara, lote 15. Est. do Rio.
Tratar Rua Heitor Carrilho n.° 60
— Jorge Correia. ^_

Vendo
Zona Sul

270, mil cruzeiros novos casa
de chopp e restaurante. Movi-
mento acima de 25 milhões.
Casa para 3 ou maís todos.
Fone: 57-4366.

VENDO na margem Rod. P. Du-
tra, km 66, Caiçara, áreo de ve-

IT,. raneio. 1 800 ro2., com água, luz
olIlO para weok-end. vendo cs- e força. 4 mil NCrS à visla. Tra-
taçao Japeri, casa água nascente, tar cf D. Zulm.r. Tcl. 29-2847
todo plantado J7 000 m2 Antunes
CREÇI651. Tel.: 52-6565.
VERANEIO, í 

"PESCA"-"Vende-se,

__ margem do Rio Suruf, a uma
hora do centro e a dez minutos
da Baía da Guanabara, ótimo si.
tio para veraneio e pesca, e es-
portes aquáticos. Casa bem mo-
büiada em estilo rústico cl elecf,
água encanada, fogão fl gis, ge-
ladeira e iodes cs utensílios. Ca-
nai e redes^ para pesca, 2 bar-
cos m] Columbia c| mot. Jon-
son de 40 e 25 HP. Dois cava-
los e respectivos arreioí, 2 bici-
cletas novas, mesa da Plna-Pong,
redes para repouso, viveiro com
pássaros, canil e capoeira. Ver
no local -,\ Rua Martins Ribeiro, 2.
Suruf, Est. do Rio. Tratar pelo
telefone 37-2421.
VENDO MAGNÍFICO sítio no
km 45 da Presidenta Dutra com
casa grande, de 3 andares, com
4 apartamentos, mais 3 essas pe*
quenas, piscina, tudo plantado,
com fruteiras já produzindo em
umn área de 12 mil m2. Infor-
mações no Frango Dourado. Km
45 ou pelo telefone: 42-3682 de
2e. s óa.-feira.

ZONA RURAL

C. GRANDE - SANTA
CRUZ - SEPETIBA
SEPETIBA T Prera - Vendo ex-
eclentes aps. novinhos com d o ir-
qtes., sala e dep. 6 mil enlrada,
saldo 40 meses. Tel. 32-5855 —
Daniel.

DIVERSOS
ARARUAMA — Cass de campo— Vende-se ccm amplos quartos,living, dependências completas e
garagem, amplo salão de jegose a beíra-nur. Tratar peles te-
lefones 2-4838 ou 3226, Nit.
AVALIO imóveis grátis sj com-
promisso. Aceito p[ vendar vilas,
edif., aps. Também compro. —
Orn. Orlando Manfredo — Tel.i
___9£0_J______I_______ empresada. Tralar c| Armando.
ARARUAMA - Terreno dc 600jTesl.: 43-9909 - 43-5924 ou

Galpões em
Bonsucesso

Depósito ou Indústria
Vende-se em conjunto ou «e-

paradamenfe 3 galpões novos.
Construção de "primeira. Ponto
excelente. Área: 420, 490 e 550
ma. detalhes eom Artur ou
Pedro, telefones 32-8338 ou
32-9064, horário comercial.

Vende-se
Apartamento de frenie, vaiio,

4 qts., 3 eis., 2 bonh. toe,

iard. inverno e dependências,

c| 2 qts. e banh. p. emprega-
dos. Ver à Rua da Glória, 190
ap. 401 c\ o encarregado Abi-

lio e tralar pelo tel. 23-9499.

móça com direito a Telefone
banho quente, diariamente, Tol.
23-3975.
CENTRO - Aluoa-se ítlmo an-
dar, com elevador, è Rue Sete
de Setembro 139.
CENTRO — Aluga-se — Quarto
para rapaz solteiro NCrí 60,03.
Tratar pelo telefones 43-6645, Sr.
BRITTO.
CENTRO — Aluga-se um quario
em casa dt família» tem tel,
32-149B.
CENTRO — Alugo vagas a moça
aue trabalhe fora, com direito —
Pelo tel. 52-5983.
CENTRO - Alugo op. o Ru» Frei
Caneca, 148-208 sala, quarto, co-
zinha e banheiro. Servo p| -fins
comerciais. Tratar 28-8693.
CINELÂNDIA - Apartamento -
Quarto, sala, banheiro. Evarlsto
da Veiga, 21.
CENTRO - Av. Rodrigues Alvos,
Alugo — 2 andares, Rua Pedro
Alves, 163, Informações Av. Gra-
ça Aranha, 174 s] 807. Telefone
42-0789, Antônio José Cepeda
CENTRO - Peq. qt., moblllado a
rapaz. 52-4624, diariamente.
CENTRO - Aluga-se «p. 1006 R.
André Cavalcanti 13. Chaves ccm
porteiro. Tratar Rua México 158,
sala 310. Dr. Vale.
CONJUNTO - De frente, de es-
quina com Rus Debret, com sale-
ta, 2 salas, 2 banhs., excelente
iluminação, 70 m2. Rua Anfilófio
de Carvalho 29, si. 63014. Tratar
sala 605. Tel.: 22-9524.
CENTRO - Alugo ap. Av. Mem
de Sé, 253 ap. 205, quarto, tala,
coz., banh., copa, área c] tan-
que — Ver de 9 às 17 horas -
Tratar <cl. 48-2790.
CENTRO - Alugo na R. Ria-
chuelo n. 119, ap. 415 eom ves-
tíbulo, saleta, quarto, sala, {ar-
dim de Inverno (praticamente
outro quarto) etc. por NCrS ,.
250,00 — Três meses em depó-
sito — Tratar no local ou pelo
telefone 38-8148.
CENTRO — Aluga-s» om sobrado
na Avenida Mem de Sá n. 194

Contrato comercial. Marcar
hora_pelo telefone 22-4697._
CENTRO — Alugam-se quartos
para casnls ou môças. R. André
Cavalcanti tt. 110, perto da Rua
Riachuelo.
CENTRO - Aluga-se qts., mobi-'"ados-ê rapazes. Preços módicos

- Rua Sacadura Cabral, 45 —
Hotel SanJút^JW.^S-SUS.
CENTRO — Ãíuge-ss um quarto
em ap. de casal, para uma móça
que-trabalhe fora. Tel. 43-0132.
Sr. Martins.
CENTRO - A~i.gi.m-se os ápT.
210, 304, 508 e 711 da Rua
Marquês de Pombal n.° 172, con.
jugado, corinha • banheiro. Ver

focai das 15 às 17 horas.
Tratar na Travessa do Paço, 23,
qr. 1 112 (atrás da Igreja São
José).
FÁTIMA — Aluga-se ap. 807 da.
Av. N. S. Fátima, 74 com qto.
e sela separados, cozinha e ba-
nheiro. Chaves no ep. 701. —
Tratar 22-2838.

ESTÁCIO DE SA' - Quario, elu-|
ga-so a casal, p. lav. e coz. —
NCr» 85,00, ambiente familiar -
Rua Mala .Lacerda n. 221.

IMÓVEIS - COMPRA E VEND/ © IMÓVEIS - ALUGUEL

FÁTIMA — Apartamento pequenoedifício moderno final ônibus
Maué—Félima — Rua Guilherme
Marconl, 74.
FIADOR — Para catas, aparta-
mento, • la|ai. Irrecusiveii. Te-
mos proprietário*, cem vários
imóvei». Solução em 24 horat.
Av. 13 ie Maio n." 47, tala
Lí_?_____{___. k!_2___ __
FIANÇA — Dou pnra prédios,
apartamentos, lojas. Pessoas idô-
neas. Mão cobro taxa d» infor-
mações. Nada 'adiantado. Inf.
tel. 52-1557.
FIADOR ALUGUEL IMÓVEIS ca-
sas, aps. • lojas — Proprietários
• comt_rcÍan_cs cradanclados porBtncot • comércio — Solução
fM hora — Avenida Rio Branco
n.« ISS - tala 604 - Edif. M».
quêt ie Horval.
FÁTIMA - Aluga-se ap. 207 na
Rua Riachuelo, 133, c| hall, sl.;
2 qts., banh., coz., qt. pl empr.
banh. p| empr. e quintal. Cha-
ves c| oort. e trotar no PREDIAL
CANADENSE LTDA. - R. Álvaro
Alvim, n. 21, qr. 1 206-B - Tel.
22-7808, das 9 às 17 horat de
2a. a óa.-felra.
HOTEL NOVO RIO - R.cím-
aberto, «luga apirtam_nloi • quar-
tos. Preços . módicos, masmlnho
n> fraca Crut Vermelha, Av.
Mem d. Sé, 5*2 — Centro.
HOTEL — Alugam-se quartos o
apartamentos, Av. Gomes Freire,
151. Tel. 42-4321.
LAPA — Alugamos na Av. Mem
de Sé, 215, ap. 902, com va-
renda envldraçada, sala e qto.
separado, banh. e kitch. Chaves
porteiro. Tratar CIVIA — Trav.
OuviSor, 17 — 4." and. - Tel.
52-8166.
LAPA — Aluga-se ap. 1001, da
Av. Augusto Severo, 202, eom
sala a quarto separado, kit. e ba-
nheiro. Chaves com porleiro —
Tratar cj Administradora Sion.
Av. Rio Branco, 156, t| 1714 —
Tel.i 52-5917, d* 12 às 18 ho-

LAPA — Alugo ou vendo prédio,
loja a «obr. 3 qtos., sala, coz.,.
banh.,. loia e| força e tel. R. dal
Lapa n. 113 das 10 às 17 horas
PARA TEMPORADA 3, 6 ou 10
meses. Ap. mobiliado cl telef.
no Castelo. NCrS 250. Tcl. ..
22-2486.
PRAÇA MAUA - Aluga-se na
Rua São Francisco da Prainha, 41,
grande prédio de 2 pavimento»,
em concreto armado, com 2 salões
para comércio ou indústria. Ver
diariamente no horário de 8 às
16 h=ra_. As chaves estão nu
Adro de Sáo Francisco n. 15.
QUARTO, Al. no Estácio, pinta-
do a óleo e encerado. Otimo am-
biente. Rua São Diniz, 12. Tel.
34-6250.
QUARTO - Áiuga-se, mob., de
frente, a cav. de resoeito. Av.
Henrique Valadares 98, ap. 33.
Fátima.
QUARTO - Alugo em caso de
fam. cj móveis p! 2 senhores ou
rapazes de resp. NCrS 100 cada
lm. adiantado. Rua Rezende, 10,
QUARTO — Aluga-se a senhor de
trato ou casal sem filhos, traba
lhe fora, á Av. Henrique Vala
dores, UO ap. 51.
QUARTO - Aluga-se com direito

lava-r e cozinhar — Por NCrS
70,00 com depósito. Rua Laura
de Araújo, 106 — Centro.
UM CASAL aluga um quarto inde-
pendente único inquilino. Av. Go-

mes Freire 225 ap. 301 — Centro.

ZONA SUL
GLÓRIA - S. TERESA
ALÜGAM-SÉ apartamentos na Rua
Monte Alsgre n. 482.
ALUGA-SE uma casa grande a R.
Aron Reis, 38, Santa Teresa-
Tratar no local.
GLÓRIA — Querto — Alugo para
dois rapazes ou duas môças que
trabalhem fora. Referências. Rua
Benjamim Constant 60, ap. 608.
GLORIA — Aluge-se na Rua Ben-
jamim Constant, 135 apartamento
com bom quarto, sala separada,
varandinha, banheiro e cozinha.
Ver com o porteiro João.
GLÓRIA - KAIC «luga na Rua
Cândido Mendes n,° 253 o ep.
708 c| sl., 2 qts., coz., banh. área
c| tanque. Chaves cj porleiro, Tra
tnr na Rua do Carmo 27-A. Tel.i
32-1774. CRECI 283.

Vende-se apf.°
Excluslvamenle residencial, 2

GlORIA - Aluga-se tl., qto., ba-
nheiro, kitch, vista p| mar. Cán-
d:do Mendes, 16, ep, 1002 -
Tratar 52-8166.
GLÕRlÃ~- Aluga-se ap. de três
quartos, salão e dependências na
Rua do Russel, 32, ap. 903 —
Chaves com o porteiro, Infor-
mações tel. 43-3113.
GLÓRIA — Alugam**.e qtr. psrs
casais ou solteiros cl móveis. Rua
Taylor 36. Tratar das 7 às ten.
HOTEL — Alugam-se quartos e
apartamentos. Preços módicos e
convidativos. Rua Monte Alegre
n. 6 - Fone 32-1220.
SANTA TERESA — Rua Joaquim
Murtinho, 802, op. 202 — Sala,
quarto, banh., enz., dep. empr*
NCrS 210,00. Chavet no local.
Adminlstradcra Nacional — Av.
Pres. Antônio Carlot, 615, 2.»
pav. Tcl. 42-1314.
SANTA' TERESA" - 

"Alugo 
-op. 3

qts., salão, copa, coz., área cj
quartos, sala, saleta, dep. dei".-.' dfP- .e,mP,-,_Y«r Ru" í°"-'quim Murtinho, 756 ap. S-304,

m2 no Parque Soledade, Junto
a hotéis e praia. NCrS 3 500,00.
Aceito oferta. Regina. 45-7097.

2-2698 Niterói à noite.

- ALUGUEL

VAGAS em apt. confortável —
Alug. a 2 môças ou senhora de
respeito c/ direitos — 25-7653 —
(Santa Teresa).

ZONA CENTRO
CENTRO
APARTAMENTO NO CENTRO -
Bem mobiliado. Aceita-se sócio,
senhor de responsabilidade. Car-
tas com telefone para o n, 10 477
na portaria dêste Jornal.

ALUGA-SE ap. tipo casa c! sala,
quarto, cor.., banh., área c] tan-
que. Ver André Cavalcanti n. 84
— Tratar Senador Dantas n. 1181
610.

ALUGA-SE ip., quarto, sala, ba-
nheiro completo, cozinha, tem ar-
mario, c! casai, mesa, aeladelra,
taxas Inclu. 200,00 — Ãv. Mem
de SS, 72 - 1 114 - Tratar t.l.
22-3002 -_Nelsco.
ALUGUEIS? FIADOR? - Fornêjõ
o melhor fiader da Guanabara —
Garant? sua açoitarão cm leda

ALUGO quarto grande e pequeno
a rapsz ou casal sem filhos —
Silvio Romero, 63 - Tel. 22-9373.
ALUGO ótimos quarlos e vagas a
partir de 65 mil com refeições.
Edifício novo. Rua dos Andra-
das 161.
ALUGO na Rua ¦ do lavradio ,70,ap. c| 2 salas, 2 quartos, jirau, ba-
nheiro, cozinha, irea c\ tanque a

,, _.-¦;- - -. .,.- terraço. Chave na portarlB, ap.luqar — Solução na hora. — Nao.n.0 105.cobro adiantado - Rua M.xicoi .. ,„... ,. ,
n. 74 — Sala 1 103. jALUGA-SÇ ca:a de sela, quarto,
ALUGUÉIS* d«-casai- e.apsT
partir de NCrS 150,00. Fornece
mes fiadores — Rua do Resende,
í9'-?.'".'11 .1103 - Tel.: 52-9447.
AVENIDA N. S. FÁTIMA 67/601.
Alugo ap. 2 qls. etc. Telefono
56-1729.
ALUGO qto. sl., coz., írea"

. cr.-_.inha na Rua Barão da Gam-».boa n. 17, c| 1 - Centro, com
ARMANDO.
ALUGA-SE um 6timo quarto lh-
depend. a 1 ou 2 rapazes na
Rua Barão da Gamboa n, 17, cl
Armando - CENTRO. .

c| zelador.
Cl 835.

Tel, 43-9798. CRE-

CATETE - FLAMENGO

ALUGO ap., 3 quartos armários
embutidos, sala a dependências.
Rua Martins Ribeiro, 12 ap. 803— Flamengo. Tratar Civia — Tel.
52-8166 - Ver c| porteiro.
ALUGO ql. mS.a, 35, casal 65
mil 3 meses depis. Ladeira do
Russel, 39, próximo Hotel Novo
Mundo --_Flamengo.
ALUGA-SE ótimo apartamento três
quartos, 2 salões, varanda, demais
dependências e telefone. 159, Rua
Senador Vergueiro ap. 502. Cha-
ves com o porteiro.

ALUGA-SE um quarto, a um se-
nhor-- Tel. 45-6479.
ALUGA-SE ótimo apartamento na
Rua Pedro Américo, 466, ap. 203
— 2 quarlos, tala, coz., banh,
completo, varanda envldraçada,
Jrea c| tanque e dep. de empre-
gada. NCrS 300,00. Chaves no
ap. 102. Administradora Nacio-
nal, Av. Pres. Antônio Carlos
n. 615, 2.o. Tel. 42-1314.
CATETE — Alugo quarto mob. a
2 rapazes ou 2 moças e, uma va-
ga para môçs com referências
trab. .ora. R. Bento Lisboa, 4.
CATETE — Aluga-s* otlma casa
com varanda, 2 ils., 2 qts..; t
demais deps. na Rua Catete n.
99. Chaves na casa 6. Tratar na
Ru» <ja Relação n. 15, com o
Sr. Carvalho — Aluguel NCrS .
315,00.
CATETE — Rua Pedro Américo,
166 bloco "B" — Aluga-se o ap.
1 020 cj sala e quarto conjugado,
banheiro e kith. Linda vista p|Bala da Guanabara. Por obséquio
chaves c| D. Eudoxt» no ap. C-01.
Tratar 22-8387 de segunda a scx;
ta-feira.
CASA — Ap. aluga-se sala; 3
quartos, depend. Rua Orlando
Rangel, 32 - Catete.
CATETE — Aluga-se um quartoa dois rapazes, do comércio. Rua
Catete, 247_c| 7_.
CATETE - Ãluga-se o an. 401
na Rua Bento Lisboa n. 97, ccm
sala e quarto conjuqado, amplo,
banheiro e kitch. Chaves no lo-
cal. NCrS 230.00 e encargos. Tra-
tar na Rua Buencs Aires n. 50,
tl. 707. Tel. 52-7344.

ALUGÍÜIl
ZONA SUL

.'BOTAFOGO
1 Faranl, 3 — Ap. 506 c| quartoI o sala con|., chaves c| porloiro a

1 lratar na Av. Erasmo Braga, 299
gr. 503 - Tol. 52-5008 - Crecl
814.

LEBLON - qto. • tale
conj. kít-í-li Q V:r c/ cortl-
nas. Timóteo da Costa, 541

ep. 107. NCrS 180,00. Cho.
ves c/ porteiro.

COPACABANA - e. sl.,
3 q., 2 b., Coz., área c/
tanq., o dep. empreg, Rua
Leopoldo Miguez, 28/1002.
Chavet c/ porteiro — NCrS
£77,50.

O COPACABANA,- paracomércio sala e banheiro.
Rua Sta. Clara, 33 tala 816.
Chaves c/ porteiro — NCrJJ
160,00.

O COPACABANA - tala,
2 qlos., banheiro, coz., érea
c/ tanque. Av. N. S. de
Cop., 1079 ep. 203. Chavet
no ap. 202 - NCrS 320,00.

COPACABANA - 4 ta-
las, 4 qlos., 3 b., coz., 2
áreas c| tanq:, 2 qto:.,
empr., banh., piscina priv.
do apto,, e garagem. Rua
Sta, Clara. NCrS 1.890.00.

COPACABANA - «ala
e qto.' conj., b., coz. Rua
Anchieta, 19|803. Chaves c|
porleiro. NCrS 210,00.

COPACABANA - Sl. e
qto. con|., b. < coz. Rua
Décio Vilares, 300 aptos.
305 e 402. Chaves c| por-loiro. NCr$ 210,00.

COPACABANA - Oto.
sl, conj., b. o coz. — Rua Fe-
lipo do Oliveira, 4/311. Che-
vos c/ porteiro — NCrS ....
210,00.

BOTAFOOO - Sl. e qto.
ccn|„ b. e kitch. Chaves c/

fiorteiro. 
— Rua Conde da

raie, 619/306. NCrS 210,00.

0 BOTAFOGO - Mobília-
do tl.. 2 qtot., I)., coz.,
área-c) tanque, dop. empr.
garagem. Chaves no local.
Rua Vise. do Ouro Prelo,
71 ap. 202. NCrS 525,00.

FIAMENGO - Qto. tl.
conj,, b. e kitch. Rua 2 de
Jezcmbro, 73/102. Chaves c/
porleiro — NCrS 240,00.

CATETE - Oto. e tala
coni., b., kit. Rua Pedro
Américo, 166 Bl. "B" aps.
120. Chavet
NCrS 150,00.

cj porteiro.

ZONA NORTE
• GRAMO .- magnífico
apartamento c/ entrada, sl.,
2 qtos., arm. emb., b., cor,,
área c/ tanq. e dep. empr.
Rua Graiaú, 64/202 - NCrS
300,00. Chavet no' ep. 201.

O V. ISABEL - SI., 3
qtos,, b., coz., érea cj
tanque, dep. empreg. cj ar
refrigerado e telefone. Av.
28 de Setembro, 312 op.
603. Chaves cj porteiro.
NCrS 450,00. *

9 ENG. NOVO - tl., 3
qtos., !>., coz., área com
tanque e dep. empreg. Rua
Barão de Bom Retiro, 388/
203. Chaves c/ porteiro —

NCrS 280,00.

• ENG. NÔVO - Sala.
4 qtos., b., coz., írea c|
tonque. Rua 24 de Maio,
919 — sobrado. Chaves na
mesm» rua n.9 913. NCrS
280,00.

SAO CRI5T6VÃO - sa-
lota, sl., 3 qls., banh,, coz.-,
área c/ tanque e banh.
empreg. Rua Abdon Wila-

nez, 12. Chaves mesma rua
n. 10 c| 2. NCr$ 230,00.

SAO CRISTÓVÃO - 2
salas-, 2 qts., banh., coz.,
área c/ tanque. Chaves c/2.
NCrS 180,00 - Rua Abdon
Milanez, 10, c/ 1.

0 M. HERMES - sl, 3
q., b., coz., dep. empreg.,
jardim cl enlrada pj carro.
Rua Emílio Baurrígart, 507
— frente. Chaves na casa
dot fundot. NCrS 157,50.

O JACAREPAGUÁ - SI.
e qto. sep., b., c. área c{
tanque. Rua Antônio Cor-
deiro, 4&2 c| 4. Chaves na
casa da frente. NCrS 105,00.

« PENHA - entrada, st..
2 qtes., b., coz., área c/
f3..que e dep. empreg. Rua
Jequiriça, 426/302. Chaves

c| porteiro. NCrS 160,00.

Aluga-se na Run ALUGA-SE ap. cle quarto, sala COPACABANA - Aluga-se, tom-
separado, Rua Símia Clara, 352,| porada, ólimo ap. do sl„ qt,, j.de írente e nôvo. Ver chaves o ínv„ dop. comp, emp,, mob,, gol.,
preço com 0. Vjtória, na Pom-'colei. motos, na Av N S Copaca-
peu Lourolro, 31 cata 2. Ibnna, V) ap 503. Inf. Telefone:
ALUGO ^rT^-iTrtT_h^_?»;pB-5333.--NCrt;41)0,00,pazes, colchão de molas — de COPACABANA -- Alurj.i-.i_ ap.
frente - Rua Bolívar n. 61, ap.|833 da Rua Sá Ferreira, 228, com-
703 — Copacabana.  lugado, com ou som mobília. Cha-
ALUGA-SE em Copo parte de 

*^? V--?l*aflocal. Tratar..-22-2838....
com tol. a moço — será única COPACABANA — Aluga-se 1 Rua
Inquilina, 170. Alfredo. Telofones;;Sa Ferreira, 138 ap. 706. Ver cem o36-5053, 42-8912 • W-llll. .zelador, tralar com o proprietário'ÃLUGÀM-SE"- 

Aps. para tempo-'-.**'• .Ri.°._B_"n_:?_ J_os> "l" 203.

BOTAFOGO - Alugo, ha Rua
Hunwití 249 o op. -802, fronte,
3 qts., 2 banh.. etc, telefone
o garagem. NCrS 800.00. Mar-
car visita 46-1917.
BOTAFOGO - Alugo-se ap. 1114
dà Praia de Botafogo, 360, com
2 quartoi, sal,. * dependências —
Chaves na portaria com o Sr.
José Fernandes. Informaçães tel,
I43-31J3.
BOTAFOGO - Alügo"ã'p. c/ 1 al.

fl q., banh. a coz. Ver o ap. 708
da Rua Voluntários da Pátria,
329. Chaves c| port. Tratar F. P.
VEIGA - ENGENHARIA LTDA. -
Av. Alm. Barroso, 90, :| I 108.
Tols. 42-7144 - 42-5321. CRECI
832._ _ 
QUARTO - Âiúgò. PrataW.fò

;tafogo. J_e!.__56.J_l51_.
QUARTO, banh., coz. com tan-
que. 150 mll. R. Pinheiro Gui-
marães, .__8____-_Oop6sito 2_meses
QUARTO - Em" case 

"de 
fomíííà

alugo para moça ou senhora q[
trabalho fora. Rua São Clemente,
127/301. Tel. 36-2657.
QUARTO — Em casn de família,
em Botafogo — Alugo para se-
nhor ou senhora. Preferência que
trabalho fora. Tel. 26-68B9.
RUA SENADOR VERGUEIRO, 81.
ap. 101 — Frente, sala, saleta,
4 quartos, living, jardim Inver-
no, 2 banhs. sociais, coz., 2
quartos pj empr., árc-9 c| tan
que. Chaves cj porteiro. Admi-
nistradora Nacional, 615, 2,°
pav. Tel. 42.1314.
RUA GENERAL POLIDORO, 55,
ap. 204 — Sala, 2 quartot c]
arm. embutidos, banh., coz..
varanda, dep. empr.. — NCr$
350,00. Chaves c| porteiro. Ad-
mirtistradera Nacional, Av. Pre*.
Antônio Carlos, 615, 2.° pav. —
Tol. 42-1314.
TEMPORADA - Con|. ft. praio.
Tudo nôvo, móveis, pint., sin-
teco. Lindo. 300 mil a t,.x. —
263677.
URCA - Alugo ap. sl 102. Av.
S. Sebastião, 99, c| 2 gr. qts.
sl., dep. compl. cl o port.

LEME - COPACABANA

ADMINISTRADORA DE IMOVEIS

. RUA DEBRCT, 79 • 4.o Anà..-,S/407 •-410 
';

. TEIS.N2.S728 -32-ÍÍ3I7 - 42-1335 ,'-

RUA SENADOR VERGUEIRO 207,
ap. 502 — Sala e quarto canis.,
banh. e kitch. NCrS 220,00.
Chavei el porteiro. Administra-
dora Nacional, Av. Pres. Anto-
nio Carlos, 615, 2,^ pav. Tele-
fone_42-1314. _
RUA CORREIA DUTRA N> 26,
ap. 201 — Sala, j. inverno, quar.
to, banh., coz., garagem. NCrS
300,00. Chaves c| o porteiro
Administradora Nacional — Av
Pres. Antônio Carlos, 615, 2.°
pav. Tel. 42-1314.
SAIA DE FRENTE - A"luga-se nã
Rua jlo Catete, 92 c| 25.

ALUGUEL? FIADORES? Nio n..a
favores, venha buscar um boi
fiador proprietário, comerciante
para aluguel de casas, aps. ou
lojas. Solução ni hora — Vis-
condo d. Pira|i, S72, <| S, das
9 is 208, inclusive sáb. • dom.
em fr_>nt»_TV_ExeilsÍor, lpin_>m_..
ALUGUÉIS de"casas' e"~êps. a
partir de NCrS. 150,00. Fornece-
mos fiadores. Run do Resende,
39,_salaJ 103 - Tol.: 52-9447.
ALÜGAM-SE ílimos" aps. mobi
liados, geladeira, utensílios etc.
temporada perto praia. Temes
diversos à sua escolha. Basimor
Ltda. Barata Ribeiro, 90, coni
203._Tels._36-3822_e 36-2972.
ALUGA-SE, na Rua Viveiros '•¦ de
Castro n. 87, o ao. 42, com
sala, 2 quartos e dependências
de empregada. Aluguel NCr$
350,00. Tratar na Rua Álvaro
Alvím n. 31, 8,° andar

LARANJ. - C. VELHO
AIUGAM-SE dois quartos, saleta,
cozinha, banheiro. Ver e tratar
Rua Cosme Vajhg^n. 412, casa 3.
ALUGO amplo q. para 3 rapazes
ou moças, c| ou i| refeições. Tel.
25-1737 - Perto Largo do Mo-
chado.
GENERAL GLICERIO n. 156, íp.
802, com 2 salas, 3 quartos, er-
marlos embutidos, 2 banhs. so-
ciais, area, quarto e banh. de
emp. Tratar tel. 36-4867.
LARANJEIRAS — Alugam-se aps.
de tala, 1 qt. ou 2 qts., banh.,
eo7., -fi roa c] tanque e demais de-
pendências. Ver na Rua Prof.
Luís Cantanbede 265, aps. 105,
305, 102, 301, 302. Tratar pelos
tels.i 234362 - 23-3897 ou ....
43-7472 ou na Ruo Mayrink Vei-
ga, 4, 11.° andar^
LARANJEIRAS - Apartamento
402, Rua Soares Cabral, 63, de
2 quartos, sala e dependências.
Ver no local com o porteiro.
LARANJEIRAS--"" KAIC 

"aluga~nã

Rua Estélita Lins n.o 20. o ap.
101, frente, c| sl. 3 qls., cor., JLTbanh., írea c| tanque, é«p. compl.
empreg. Chaves c| Sr. Severino
na Rua das Laranjeiras n.° 475.
Tratar na Rua do Carmo 27-A.
Tel.. 32-1774. CRECI 283.
LARANJEIRAS ~. KAIC" aluga o
ap. 604 da Rua das Laranjeiras
n.o 328 c| vest., 2 sls., 3 qts.,
coz., banh., varanda dep. compl.
empreg., itea c[ tanque e vn.,
garaoem. Chaves no ap. 404. Tra-

ALUGAM-SE quartos, a vagas,
ambiente étimo, pensão. Parque _ 
Real. Rua Sao Clemente, 403 -jALUGA-SE etima viga para ca-Tel. 26-6906. Botafogo. Ivalheir» de fino trato. Av. Copa-
ALUGO ap. confugado, banh. ].«bana, 1 0S8,_ ip___904.
comp. coi,, 10 às 14 ou 18 àslALUGO-ap. mob., sala e ql. sep.,
20 h, diariamente. Tels. 46-2367J2 varandas, banh. e cor. - 250
ou 26-0112. Vendo guarda-ves- mil e taxas, dep. 3 meses. -
tida, ¦ ÍDjalma_Ulrich, 217. Chaves 401.
ÃLÜGAM-SE 2 vagas a môças que; ALUGÃ-SE. 

"pintado 
dê novo,

trabalhem fora. 60 mil cada, rc-|»P>o. 1222. Ruo Barata Riboiro,
ferências. Praia de Botafogo n.|2Q0, sl. e qto conj., banh. e kit.
340, ap. 724 — Um mês adian-!Tratar ccm proprietário. Rua da
tado. jQuitanda, 83-A, 6.° endar. Tel.
ALUGA-SE vagas pi mó.as emi3,'!4<7'
Cosa de fômíf.a que trabalhem
fora. Pode lavar. Rua Mena Bar-
reto n. 107. Tcl. 26-4362.
ALUGA-SE uma vaga para rapaz

ALUGO quario mobiliado, inde-
pendente. Av. N. S. Copacabana,
403, ap. 201.
ALUGAM-SE aps. mobiliados p|

em caia de família. Preço: NCr$['B,nPO'ada longa «u curta.
40,00, um mês adiantado. R u a ADM. BOLÍVAR - Avenida N.
Fernandet Guimarães n. 33. - s- <f« Copacabana n. 405, tala
Botafogo. |l 004 - 36-5565.
ALUGO vaga em qto. pj moça cj ALUGA-SE op. mob. quarto, sala
direitos. Praia de Botafogo 360, ~ Temp. curta ou longa. Serze*
ap. 226, 3-.° bloco. 50 000, Idelo Correia n. 15, op. 1001.
ALUGA-SE ap. boa talar2_cI__r-|-A«v«_P0_L''i___J____ __:____:
tos, dependencias completas, pre. ALUGA-SB um apartamento na
dio pequeno c/ elevador. NCrS Avenida N. Senhora de Copaca-
300,00, Taxas. Ru» Theodor Herzl,|bano n. 702, apartamento 1 002.
42-402. _|0e frente. Ver com o porteiro e
BOTAFOGO - Aluga-se ap. 1 236 _"".r "m Alvar°, CosU M Rua
na Praia de Botafogo, 460, Côp,
sl., qt. conj., kitch. e banh. VeríALUGA-SE ap. Sala, quarto con-
no local — Chaves cl port. eíjugado, banheiro a kílchet, na
tratar na PREDIAL CANADENSE R"a Barata Rjbciro n. 200, ap.
ITDA. - R. Álvaro Alvim n. 21, 721. Trator pelo tel. 42-8155 -
gr. 1206-8. Tol. 22-7808, das 9jSr. Adelino.
-s 17 horas, de 2a. ; 6a.-fcira.ALUGA.Sg "l.a 

locação R. f\-
BOTAFOGO - Aluga-se na R_afe.il0 ..?Ai?-'__!!_L___,,-,/!???
Humaitá ap, c| 2 qts,, sela, co-
zinha, dep. empregada, parcial-
mente mobiliado, e| telefone. —
Tratar na Rua Alcindo Guanaba-
ra. 24 - 1 214. NCrS 400,00,
mais taxas. Tol. 22-7812, com

Crecl 202.

(esquina Av. Copacabana), sala,
quarto conj., saleta, banheiro
comp. kitchnete. Preferencia con-
sullorio comercio etc. Chaves tf
porteiro;-' Tralar tcl. 52-3317.
ALUGO, Posto 6, ap. do frente",
bem mob., com gel., 1 a. e qto.separados. Serve para 3 pessoas.
Inf. 101^47-7438.
ALUGO ep. mob. ou não, 2 qts.,
sl. etc. R. D. da Rocha. Visitas
37-6366 ou 37-7382 - R. Ss.ia

112 (atrás da Igreja São ci!"°- 33, sala 1206^
| ALUGO ap, Pôslo 6, mobiliado,

BOTAFOGO - Aluga-se op. 406q,o-,e tl.'separado 300,00. Tra-
Rua Vol. Pátria, 415 - sala, 2 '".!?_"" CJ.r.'-J3' •'¦ ,20S ~
qts. c| erm. emb.. con». _o..J3.7-6.3áò ou 37-7382,

BOTAFOGO - Aluga-se o ap.
457 da Praia de Botafogo, 356,
ccm sala, quarto, cozinha e ba.
nheiro. Chaves com o porteiro.
Tratar na Travessa do Paço, 23
gr.
Jcsé)

copa, rn.:, w'.-h-"" ¦»-
EM APARTAMENTO~__""2^yçaT,:^i??4RurnrACor,r.'° 2?'A' Tel*!|?eP* em-'09- Chaves c|'p_rtelro".'|ALUGA:s"Ê quarto mobiliado, a 1
alun...» v«n« . 

"„(,. t;.."-^:!'132-1774.;CRECI, 283, | Trator Lowndes Sons. Pres. Var-.ou 2 cavalheiros. R. Santa Clara,aluga-se vaga a outra qua tra- --

FLAMENGO - Alugo R. Marquês
Abrantes, 197 — 2 qts., tala, de-
pendências completa», tudo am
pio. Tratar_26-3989. ^_
FLAMENGO - Alugo ap. prédionôvo, sala, 2 quartos e depenòên-
ciat completas — NCrS 400,00. P,
2 de Dezembro, 62, ap. 1 006.

frente, e.m saia, 3 qtos.. 
"bánh.. 

I BOTAFOGO - Aluga-se magnífl-lf0"?''1' }?' c|. 9"lUmlJ ?,s-mt Ann «mr-r _.._._. r-«m 4_,. I _-__ ._,_..•_.__.__»»_. _:_._.___ J.  * SIS., C^p3 9 CCZ., BTCa COm

balhe fora" c| refer-ncfaV Rua!LARANJEIRAS - Alugamos na R.lfol' 
29°* Td'' 23"9525

Marques de Abrantes, 92 ap. 1004 des laranieiras, *95, ap. 502, dei 
'

2.0 bloco. A noite. ...
FLAMENGO" - . Rua..-.Cruz llnií
331101 — Alugo apartamento mo-
biliado, 3 quartos, ar condicio*
nado, 2 banheiros sociais, 2 ia-
las, cozinha, dep. empregada, ga-ragem.^-WWj^ CRECI_414^
FLAMENGO - AÍuga-se apfcon-
jugado, 704, Senador Vergueiro,
106. Chaves c| porteiro. — Tels.
32-3675 e 25-3271.

CRECI ;36, ap._100l.
ÍAIUGO âo. 301 R. Raimundo

_?,_' ___: tT.P.r„'Jrca _.-.m ,,_'/.'.-|___f?,_!?_ne_,*_-'sÍ?ís_.0 .e.no.° Ianque", dep. completa',, 
"arm. "em

buts. Frente, lad_> sombra, 2 poí
andar — Chaves c| portelr'). —

que, vaga garagem. Não falturondar alto e do frente, lado dali?,,., c,„„,„ i.j- .„„.„„ , _._.•._¦._.:... _ E-.___l.i-__ >,_¦ j» íen _o ci- "uís, rrente, lad_t sombra, 2 porsoniura, area de 150 m2. 5alaoiancjar ._ rh "com 60 m2, 3 grandes quartes,!t„i t>-ikoj2 banheiros sociais e demais de-'•„,,r^í.-— ¦:—
pendências. Vaga privativa nalALUGO "- Ap. 304, Barata Ribei
garagem. Rua Voluntários da ro' *3"< <w'« quartos, sala, dc
Pátria n. 220. Chaves na porta- pendências completas. Chave c
ria - Informações pelo tel 'porteiro. NCrS 400,00 e taxas.
26-7669. Tratar Cia. Brasiluso. Uruguaiana

24, l.o andar.
BOTAFOGO - Alugo bom quarto 

~
mobiliado p| rapaz c| ou sem ga-ragem. R. Mar. Franc. Moura 141

ALUGA-SE i Rua do Resende, 21

ALUGO - Quarlos mobiliados,
vagas com peladelra com todo
direito. A solteiro cu casal sem
filhos. Rua Pedro Américo, 42 ap,
1 — Catete.
AlUGUEISI FIADÓRÉSI - Fornetã.
Irrecusável. Solução 24 horas. —
Ótimas InformaçÓM bancárias.
Ru» do Máxlco, 111 - Sala 1 403,
ÃLUGA-SE - Ap. tl„ qt., cõzT,
banh. Rua Bento Lisboa 184 ap,
1 001 - CBtete.
ALUGO - Quarto moblllado paracasal ou cenhoras que trabalhem
fora. Na Rua do Catete. Trator
pelo tol.: 25-9429.

/.l__u qto. si., coz., írea Com ep. 404 ap. t0n|. c/banh. e coz. ALUGO - Apartamento 703 Rua
heiro" _„?a.._sndT,'_' 

'£& 
^W K° •jUk4DVÍ?,Í CU W* d« A"'»»'« ¦ 5°- «_

-u_0._r,í_a,l"_k..'?_J_2x* _V- * __________!_ «<" 1 i» 12 horas. amplo tala coniugada. 3 auarlos.

vramento n. 151.

nho Inglês. NCrí 130,00. ,„,..,,"ÃlTiWa*i _•_- tt-1ALUGA-5E ctirro quarto para re-ALUGAM-SE quartos na Rua do Li- sidência. Poda lavar o cozinhar.
R._ Estáclo_de Sá, 88, tobrado.
ALUGA-SE sala de frente e quar-to mobiliado a casal em casa de
família, podendo lavar e cozinhar— Ruado Senado, 279, sob.

ALUGAM-SE quartos ne Rua dcLavradio n. 159.
ALUGAM-SE quarlos e apartamen-
tos_ — Rua da União n. 30.
ALUGUEISI FIADORESI - forneço.
Irrecu.ável. Solução 24 horas.
Ótimas informações bancárias. —
Ru» do México, 111 - Sala 1 403.
ALUGUEI, FIADOR, com 6 imi.
veís — Irrecusável — Forneço -
Pra.a Tiradontot n. 9, sala 802.
Junto ao Cin.ma São Joté.
ALUGO quarto pequeno c| mó-
veis p| diária moça e vagas R.
Riachuelo 325 «p. 310. Elev. fun-
dos.*
ALUGA-SE ap. 312 à Rua Car-
los de Carvalho 60, com 2 quartes, sala, c„ b. Somente descon-
to em fólhq.
ALUGO — Grande quarto inde-
pendente para depósito o maís I
mobiliado para 2 rapazes ou ca-
sal que trabalhem fera. Rua Hei-
tor Carrilhos 64, esquina de Sal-
vader de Sá — Estácio.
ALUGO para temparada 1

ALUGA-SE por 220 mil, sola, ba-
nheiro, kit., tel. à R. E. Veiga,
45-504. Chavet c| zelador. Tra-
tar Dr. Alvino. 43-4820.
ALUGO VAGAS - Sete de Setem-
bro, 211, l.o andar.
ALUGUEIS" - Fiadores irrecuti-
veis — Av. conjugado nl Fátima.
Tratar Lg. S. Francisco, 26 s/1119.
Um mès depósito ou bom fiador.
Outros n| Zcna Sul, Tiiuca, Meier,
Ilha e Niterói - Creci 743.
ALUGAM-SE quartos a casal sem
filhes. Rua Visconde Maranguape
n.o 13, sob.
CENTRO - Alugo-se o ap. 404,
da R. Riachuelo, 70, com tala
e quarto separados, banheiro c
cozinha. Chaves com porteiro.Tratar com Administradora Sion.
Av. Rio Branco, 156, sl 1714.
Tol.t 52-S917; de '12, it 18h.
CENTRO

amplo sala conjugada, 3 quaitos,banheiro em còr, cozinha, depen-
dências de empregada, área e tan-
que. Chaves com o porteiro e
tratar no Av. Pres. Antônio Cor-
los, 51 - 504.
ALUGAM-SE — Vagai para rapa-
zes do comércio. Rua Silveira
Martins 164_ap. 403_-_Cate!e.
ALUGAM-SE - Quartot tem* mò-
veis NCrS 120,00. Senador Ver-
gueiro 250 ap. 302 — Flamengo.
ÀLÚGA-SE — Amplo ep. frento,
de linda visla, largo Machado
11 ep. 1 102, tala, saleta, 3 quartos grandes, demofs depend.
completas. Chavet portaria. Teh:
56-1399. .
ALUGO 1 quarto mobiliado ca-
sal, mâca, rapaz. Marquês Para-
ná, 1281403 — Flamengo.

ALUGA-SE quarto para casal sem
filho, na Rua Dois de Dezembro.
135 - Tel. 45-8945.

Aluga-se na Rua Go-
meres ãp, de frenie, qto., sala, mes Freire, 315, saia 701, comer-
banh., kitch., var., mobiliado, r. ciei, chaves ci porteiro — Tratar
cama, limp. até 4 pessoas. Diá-jna União Imobiliária Ltda. — Av,(
r-> NCrS 10,00. — Trazer cart. ,Erasmo Braga, 299, gr. 503. Tel.l ALUGA-SE grando quarto em ap
ident. — 15 dias dep. 1 m0s'_2-5O-8 — CRECI 814. .- ja duas pessoas que trabalhem
«d-ant Tralar foie 52-7681 -JCÈNTRO""- Aluga"-s.*_ Rua Lcan-1 _0rr?__1„ 75 °°0,00 "*>. Telefone
37-2857 - Praclnha Bairro Fáti-ld.,. Martins, 22 an. 1 209. d sa-|•_-_!____-ma.

ALUGAM-SE — Vagos e quarto
ap. de rapazes 45 000. R. Marques
de Abrantes n.o 25 ap. 803.
ALUGAM-SE vagas para môças —
Ru. Bento Lisboa 159, ap. 104 -
Tel.: 45-7702£_elé 12 horot.
ALUGO vaga em ap. de moçaT
outra. Ver Paissandu, 162, ap.
405. Tr. Aurélio, 32-2493. Crecl
569.

FLAMENGO - Ruo Dois de De-
zembro 35, ap. 1 006. Alugo
c( qt. e sala separados, varan-
da envidr. etc. Chaves c| por-

água e lu?. Chaves porteiro
Tratar CIVIA -- Trav. Ouvidor,
17_- 4° andar - Tel. 52.BJ66.
LARANJEIRAS' - Aluga-se" a~p.
201 da R. Pereira da Sllva, 143,
c| sala, saleta, 3 qts., cozinha,
banh., dep. cempt. empreg., va-
randa, área cj tanque, garagem e
de frente. Chaves c] porteiro —
Tratar Predlol Palermo, R. Sena-
dor Dantas, 117 sl 905. Tel.
52-4325. -CRECI 455.

BOTAFOGO - URCA

rada, todos tamanhos tomos do- ô1"?1"! NCrS 200,00 . laxas -
zenas moblllado! c| todos per- Fiador preprlolérlo.
tences. BASILIO _ CIA. Barala COPACABANA - Aluga-se :op
Riboiro,_87_s| 202._TeU 37-U33.I218 da Av. Copacabana, 1150, du
AVENIDA" ATLÂNTICA' Posto 3 u',.1* P <Wil° ccn|ugado o depen-
melo. Aluga-se temporada de 6 ?-onc„'"-..chav,oi, "."! 0.Jia.'!í'"°'

educado, Ambiente familiar,
moça
Tel.:

meses a partir do maio, ap. mo*
biliado, 2 tis., 2 qts., acomoda-
cães de 2 a 4 pessoas c| todos
os pertences, marcar para vê-lo
polotol.: 56-0103.
ALUGAR??? FIADOR? DÍrotoFile
grande gabarito abona com mói
adiantado depois de aceito — Av.
Rio Branco, 185, tala 1819 —
T.l.i 32-2503 - Ed. M. do Herval
ALÜGA-SE o apartamento 501 Ua
Rua Toneleros n. 73, Copacabana,
com 3 quartos, hall, 2 banheiros
sociais, sala e dependências, va<
qa na garagem. Aluguel: NCrS
600,00 e encargos. Ver com
porteiro e tratar na Praça Monte
Castelo n. 30, 3.° andar, com o
Sr. Antônio, das 9 ..s 12 horas
a dat 14 òs 18 horas.
ALUGA-SE ótimo ap. de luxo
201 R. Alberto de Campos, 74
c| sla., 2 qts., ccz, banh., irea
serv., dep. emp., saleta, mobí.fa^
do cl telefone. Tratar APSA -
CRECI 253. Tv. Ouvidor, 32, 2."
de 12 às 17 horas. T«I
52-5007 - COR. RESP. M. GUER
RA - CRECI 4.
ALUGA-SE op. 802, R. Gal. RI-
beiro de\ Costa, 79, e| sl., 3 qts.,copa, coz., banh., área dep. emp.
v, garagem, frente, cl arm. emb.
Tratar APSA - CRECI 253 -j Tv.
Ouvidor 32, 2.» ond. de 12 òs
1-7 horas. Tel. 52-5007 — Cor.
Resp. M. Guerra - CRECI 4.
ALUGA-SE Cop. no Posto 2 opor-
tamento de saleta, sala grande
quarto, dependências completas,
vazio ou mobiliado com teleíone
a garagem — Tel. 36-5397.
ARPOADOR — Rua Francisco Bhe-
ring, 7, ap. 72-2 salas, 3
quartos, grande varanda e de-
maís dependências. Chave* c| o
porteiro. Administradora Nado-
nal, Av. Pres. Antônio Carlos

615. 2.Q pav. Tel. 42-1314.
AVENIDA COPACABANA N. 360,
ap. 605 — Sala, quarto, banh.,
coz., NCrS 230,00. Chaves no
local, das 16 às 18 horas. Ad-
mlnistradora Nacional, Av. Pres.
Antônio Carlos, 615, 2.o pav.Tel. 42-1314.

Sr, Peixoto. Inf, tel. 43-3113.
COPACABANA"-'Alugo ap.' 913
saleta, sl.-qt., banh. coz. Rua
Figueiredo do Magalhães, 219.Tratar_42-6201.
COPACABANA 

'"- 
Aluga _e com

garagem, apartamento de 2 quar-tos, sala ».. demais dependência..
Ruo Santa Clara, 294 ap. 102.
Chaves com o porteiro. Aluguel
CrS 400,00 - Trotar com Dr.
Bolivar — Telefono 42-3424.
COPACABANA - AlugaVõ-_
pessoa de fino trato, quarto naRua Barala Ribeiro, 638, ap. 302.
Tem leletone.
COPACABANA - Aluga-se è Av.N. S. Copacabana, 395 ap. 1 101,c| sala e quarto, banh. e coz.
Chaves no local e tratar na Av.
Erasmo Braga, 299 — Gr. 503~ Tel. 52-5008 - Creci 814.
COPACABANA - Aluga-so S~fs7.
N. S. Copacabana, 830 ap. 1 202,
c| sala, quarto, coz., binh. edep. emp. chaves c[ porteiro. —
Tratar à Av. Erasmo Braga, 299
Gr. 503. Tel. 52-5008. Creci 814.
COPACABANA - Ãíu"-
ga-se confortável quar-
to em excelente aparta-
mento. Tratar: 57-5447.
COPACABANA - KAIC aluga na
Praia, Rua Dialma Ulrich n.o 57,
ap. Ó02 frente, qt. conjg., coz.,
banh. compl. Chaves c| porteiro.Tratar na Rua do Carmo 27-A.
Tel.: 32-1774. CRECI 283.
COPACABANA - KAIC aluga na
Av. Copacabana n.o 1 066 a s|
809 c| saleta, coz. c banh. Cho
ves cj porteiro. Trtar na Rua do
Carmo 27-A. Tel.: 32-1774. -
CRECI 283.
COPACABANA - KAIC aluga o
gr. 407 da Rua Santa Clara n.°
33 cj sl| e banh. Chaves c| por-teiro. Tratar na Rua do Carmo
27-A. Tcl.: 32-1774. CRECI 283.
COPACABANA - Posto dois -
Alugo quarto amplo, mob. com
varandas, roupa de cama a 1 ou
2 rapazes educados. Av. Prado
Júnior 186 ap. 401. Tel.: 57-3015.

A.YEN7?nA C°PACABA';'A' 
_Í10,|COPACÂBANA - Aluga-se mobi.

1 íi'. u :, AluAa„"s„e„'_.','' bi,nh;lliodo o op. 604 da Ru» Sousae kitch. MCr$ 120.00 Chaves-cl LlSia, 363, c| qt., sala o deps.
porteiro. Administradora Nacio-chaves cl porloiro. Tcl. 42-3373.nal, Av. Pres. Antônio Carlos VnSírTí,

QUARIO AMPLO, lio., mob. -
Alugo a cav., cotai au moto qur.!.í.b.i!..o íor*, p. 2 — Tcl.
3W214.* ' 

'

QUARTO" o vaga para uma-mòji
educada. *
37-8670.
QUARTO grande, .moblllado, ' 

dtfrente. Cavalheiro ou dama. Tra-
tar 36-1036. Copacabana.
RUA SANTA" CLARA, 157~~ÃIÜ.
gn-Se apartamento 403 l.a loca-
çiio. NCr$ 315 mais taxas e fiador'e ^,Ji'er tem voga do garagem.NCr$40 — Chavei com zelador.
S C N H o'R 3"» ¦ responsabilidade
procura quarto vazio, grande, plalugar ru associn-se em ap. —
Tol. 42-4M6 — Sr. Mário.
TEMPÒRADA~-~CÒPACT~~""Ãiu-
no por 3 ou 4 me:es conj, mo-billado c| luxo, na Rua Barão
de Ipanema n. 53 — 605. Chi.vos com o porteiro — NCr$ ., ,3£0,00 - Infs. lel._3_.1208.
TEMPORADA - Ap. lalelo,"'qio7.
coz,, banh., mobil,, gel., roupa
carne, uleni. Rua Constante Ra-
mos, 53, ap. 607 — Chaves c|
port.
T_MPORADA;,.~_-Mo_llladò; alu-
go-so ap. quarto, sala, outro 2
quartos e sala, dep. com tel.,
oel., roupa dc carna e utensílios,.
Tcl. 37-7428 - Edina.
TIMÓTEO D ACOSTA n. 215, op.
203 - Sala, 3 qtt., 2 banhs.
soe., dep. compl., garagem.Chaves cl porteiro. Tratar. Agên*
cia Anglo Americana 36-2761 —
Leblon.
TEMPORADA - Copacabana. Alu.
go ap. sl. qt. conj., kitch., gel.
e móveis. Av. Prado Júnior icl:
25-5390
1EMPORADA - Av. AtlSntica n.o
2 516, ap. 1001 — Aluga-se tp.
marávilheso, mobiliado c| 3 quar-
tos, 2 salas, banheiro, cozinha •
garagem. Tratar tel.; 36-6812.
VAGA para moça. Alugo. Rue
Henrique Osvaldo n. 3, op. 310-
Copacabana. Tratar com túcia pe-
Io tcl. 37-7797.

IPANEMA - LEBLON

... 615, 2.0 pav. Tol. 42-l314."";S£PA,CA..ANA, ~ Aluga-so o ep.
TõYítãTTEÍÍíí; -,~— B03 »* Av. N. Sra. CopacabanaAPARTAMENTO - Temperada -,„. 71, _0m 2 qts., sala e dep.
.Inimen»,.decorados, telefona, ar|Mobiliado. Chaves c| porteiro,condiaonado etc. Av. N. S. do,Vor de 2a. a sábado somente. -Copacabana n.° 1085 ap. 1115.
CRECI _J. 247. _
BELFORT ROXO, 587"ap.—f207~
Mrbiliado, frenie praia, quarto,sí!a, coz., banh., mais outro
quarto. Inf. 57-5720.
80NS FIADORES: Ofero.o paraaluguéis om toda * Guanabara.
R. Alcindo Guanabara, 24 t/702.
Cinelândia - Tel.t 42-2667.
COPACABANA"""- Aluga-siTTp!
1 003 na Rua Barata Ribeiro n.
668, e. sl., qt., kitch e bonh. Vor
no local. Chaves c[ pert. o tra-
tar na PRE D-l AL CANADENSE
LTDA. - R,. Alvaio Alvim, 21,
qr. I 206-8. Tels. 22-7808, das
9 às 17 horas de 2a. a óa.-feira.
COPACABANA - Aluqa-se, paratemporada, ap, mobiliado, com
qto., sala, coz., banh., nã Rua
Prado Júnior. Tralar na Rua Al-
cindo Guanabara, 24 — 1 214.
Tels. 22-7812 e 22-0020. NCrS
350.00. Creci 202.
COPACABANA - Aluqam-so os
aps. 632, 711, 602, 839 e 527
da Rua Sá Ferreira n.° 228, con-
jugado, cozinha c banheiro. Cha*
ves com o Sr. Julio. Tratar na
Trav. do Peco 23, gr. 1 112
(atrás da Igreja São JoséJ,
COPACABANA - Quarto"" empíõ,
frente, Aluga-se a 2 ou 3 rapa-
zes fino trato c| ou s| refeições.
Troeam-s« referências. Tel.i ....
57-0270.

COPACABANA - Aluga-se op. de
frente, quarto e sala sep., banhei-
ro, cozinha e área. Ver Av. Co-
pacabana, 379-701. Chaves com
o porteiro .Tel.. 32-2624, das 14
âs 18 horas.
COPACABANA - Aluga-se ótimo
quarto ccm refeições. Av. Prín-
cesa Isabel, 412 c| 9.
COPACABANA - Ao. mobiliado
ccm gelad., sl., 3 qts., deps.
completa, garagem, Rua Barata
Ribeiro n. 62, bl. fundos, ap.
}p4-Je\.J}7:064<).
COPACABANA POSTO CINCO

Tel. 42-3373.
COPACABANA - Àíug"amõs~nã
Rua Domingos Ferreira, 31, ap.
401, ccm snla, 2 qtos. (3 arma-
ries embutidos), banh., coz., dep.
empr,, arca ccm tanque, vaya
gar.-ir.em. Chaves porleiro. Tratar
CIVIA - Trav. Ouvidor, 17 -
4.0 and. Tel. 52-8166.
COPACABANA - Alugamos na
Rua Pompeu Loureiro, 56-A, ap,
203 com var., sa'eta e qlo. cen-
jugado, bnnh. e kitch. Chaves no
ap. 204. Tratar CIVIA - Trav.
Ouvidor, 17 - 4.o and.-- Tel.
52-S166.  __
COPACABANA - Aluga-se apto',
conjugado. Rua Souza Lima, 363
310 — Tratar no local.
COPÀCABANÀ"~"-"~"ka"ÍC iíügã
mobiliado, -frente, o ap. 1 002 da
Rua Figueiredo Magalhães n. 663
com vest., sl. qt. sep., coz,, ba-
nheiro, dep. compl. empreg., áree
com tanque. Chaves c| porteiro.
Tratar na Rua do Carmo, 27-A —
Tel. 32-1774. - CRECI 283.
COPACABANA - KÀJC rtuga na
Rua Viveiros _'e C:stro n. *J4
ap. 808, c{ saleta, qt„ coni., ba*
nheiro e kitch. Choves tern por
teiro. Tratar na Rua do Carmo,
27-A. Tel. 32-1774. - CRECI
283.

APARTAMENTO - Alugo. Sala,
3 quartos, cozinha, tanque, ter-
raço. Av. Ataulfo de Paiva n.°
1 001. ap. 305. Ver no local.
ALÜGA-SÈ - Av. A"taulfo de
Paiva, 143 ap. 304, fte.. sala, 2
qts., dep. Chav. port. Trat. T,
Otoni, 72 -'23-1915. CRECI 183.
ALUGA-SE em essa de família í
quarto a uma moça que trabalhe
fora na Rua Nascimento Silva n.
120 —__ap._ 104 — Ipanema^
APARTAMENTO rV-Casteliílho -
Aluga-se mobiliado, quarto, sala,
banheira, cozinha, varanda, írea
cie serviço ci tanque. Tratar Ma-
ria Lúcia - 25-0300, > parlir das
13 horss.
ALUGO ólimo ap. frente, 3 qts.,'
sala, saleta, coz., banh., dep.
campl., vaga na- garagem. Ver
R. Almite Saddcck dc Sá, 26, -.d.
104. Chaves c! port. Tratar tel.
57-3013, Ipanema.

COPACABANA - Posto 3 alugo
quarto cu vagas Com direitos para
moça ou casal trab. fora, Tele-
fcne_37-9078.__
COPACABANA - Posto 5 - Alu
(.«-so qt. mob. para rapstes -
NCrS 60. Rua Aires Saldanha,
72_ap._804:
COPACABANA - Aluga-so perto
do Lido, em cass de família de
trato, um quarto para duas mô-
ças que trabalhem fora. Telefone
57-5772.
COPACABANA - Aluga-se o ap,
301 da Av. N. S. Copacabana,
74, salela, 2 salas, 3 qts., 2
banh.., coz., dep. empr,, gara
gem — Chaves c| porteiro. Tra-

., ... -. —|tnr cm Lowndes Sons — Pres.Magnif.co ap. com 2 ta.oeslV_rros, 290. Tel. 23-9525 - CRE-4 bens quartos, 2 banhelrcn em'ci 204côr, boe area, cozinha empla, r?™i.rrs7-rn; r, •
quarto, dependências de emnre-!C0PACABANA - Aluga-se npar.
sada e garanem - Tel. 36-5430I,ímen,°. °-, lux0. "T1 lr« ampla-

Sá Ferreira n. 204.
COPACABANA — Quarto para 1
ou 2 meças em bem apartamento.
Café, mcb. tel. trab. fora. Si-
qucira__C_mpos 2101504 - Tele-lcmprcgad-rSofcnerã^tc^cIic^

nado, qrragem. Ver no local —

salas, [ardim de inverno. Ire;
quartos, tedes ccm armários em
but ides. dois banheiros seciais.
ccmpletcs, cezinha, dois quarto;
de empregada e ' banheiro d

fene 37-9165.

A 1 OU 2 RAPAZES -"Akigo e. ,mob. c| roupa, bom ambiento _la' 2 .l'5
no melhor ponto da Botafogo. Pre?" '«">
Muita ..gua. Passos: -46-3945 —
Peço rel\
JALUGO- Praia"" Urca,"~qt.

- Tel. 52-8166.

FLAMENGO - Alugamos na Ruo
Senador Vergueiro, 128, ap. 801
de frente, c| saleta, grande sala,
2 bons jquartos, ]. inverno, sala
de1 almoço, coz., banh,, dep.
empr., area com tanque e gara*
gem. Aluguel NCr$ 630,00. En-
trega-se pintado. Tratar CIVIA —
Trav. Ouvidor, 17 — 4.0 andar tocial completo, 1 irea de ter-

banh., c| oa s. garagem, ent
ind., 1 ou 2 cav. trato. Otávio
Correia, 53 — Tambim outro
menor.
ALUGAM-SE 

"ã"pí7~n"a_Ru_~V"olin-

tórios da Pitria, 416 - Botafogo,
em Ia. -locação, constando da
ampla tala d. jantar, 2*3 gran-dei quartes, cozinha, banheiro

ALUGA-SE - Quarto mobiliado a
senhor ou 2 rapazes, com café.

-_- tn-> t i ,.,,_,, ¦.-¦|Rua Santa Clara 251 ap. 3.ap. 302. Tel.: 46-1193, próx. da ,,.,--._,._ r; T—,Vol. da Pílria. ALUGAM-SE - Vagos àmôçat fl
hVffli^r-X" "Ti _--lreferencias. Quarto mobiliado deBOTAFOGO - Aluga-se ap. 208kfrente, roupa cama, banho, caféd» Praia de Botafogo, 428, c|. completo manhã.de noite luch.dep. ccmpl. em- Por favor D. Ceei 37-4327. NCrS

! tanque, co_. el 150,00 mensalbonh. Choves c| porleiro. TrotarTÃTiTr a ccPalermo. R. Senador1 AlU0A'5E ~Predial
Dantas,
CRECI 455

Na Rua Santa Cris
Dantas, 117 s 905. Tei. 52 4325. ""•', 35' >?;,$ ,02' Um "T° «""'casal sem filhos ou a tenhoras.

Tol.: 57-8422.

FLAMENGO - Alugamos n« Rua
Augusto Severo, 202, ap. 100", .-¦,-- - -..—...,
com saleta, aala, banh. e Vi*ch.inB herírlo dat 8 lt 16h30m ou

vi.o e dependSnciat d* «mpr»
nada. Tratar na Avenida Lôbo
Júnier, 1 672 — Penha Circular,

Chaves porteiro. Tratar CIVIA
Trav. Ouvidor, 17 — 4.° and. —
Tel. 52-8166.

pelot telefones 30-7168, 30-1947,
30-6862 • 30-6865, eom o Dr.
Eduardo cu Srtt._' Mtnoelita.
ALÜGA-SE vagas para môças com
telef. e a combinar. Tratar Ruo
da Passagem, 78 ap. 704. Tcl.
26-5872.
ALUGUEI? FIADOR? ;Fornecemos
fiador idôneo. Informações rápi-
das, inclusiv» domingos. Telefono
26-1249.
ALUGA-SE_qr__ób'r"a~_atal'ou 4rapazes. Conforto, ambiente fa-
miliar. R. Álvaro Ramcs n. 84,

ap._101 — Botafogo. \
FIAMENGO - Ãluga-se ap. T 204 jÃL_G"Ã-SE— R. Marquês Paraná, sala, quar- 

"

FLAMENGO - Aluga-se o ap.
802 da Rua Silveira Martins n.
157, com var., qto. e saía sep.
Aluguel de NCrS 250,00. . Ver
com o perteiro Sr. José. Tratar
na Rua da Relaçno n. 15, corn
o Sr. Carvalho.
FLAMENGO - Álugam-so 2 vagas
para rapazes, em confortível ap.
móveis novos, colchão de mola
e roupa de cama. Ver Rua Buar-
que de Macedo, 69 ap. 402.

BOTAFOGO - Alugo óTimo ap.,¦403, la. locação. R. Real Gran-j ALUGA-SE — Copac. uma vaga em
deza, 74, de 1 sl., \ qt,', ban.Jó.imo quarto mobil. à moça queco?.., qt. e WC de emp. Chá-|trabalho fora. Casa família com
ves cl port. Tratar F. P. Veiga'dir. café manhã, banho quente.Engenharia Ltda. - Tel. 42-7144 Tel.: 57-3754.
e 42-5231. CRKI 832. |ALUGA-SE'- Um quarto ou vaga
BOTAFOGO - Aluga-se ótimas'"a Av. N. S. de Copacabana, 308,¦ ap. 1 007.  ______

ALUGA-SE mobiliado, inclusive
._. _ geladeira, sala, .quarto separado,

BOTAFOGO - Casa - A"lugB-so crzinha. Tratar Rua Inhangi, 27,ccm dois quartos e solas. Rua'«p. 504. '
Arnaldo Quintela, 105 - Tratar ÃLUGA-SE Atlmo quario mob. c|

de

vagas a cavalheiros cj refeições.
E_iç;_.so referência, fi. Voluntá-
rio da Pitria, 97. Tel. 46-6472.

to separados, cozinha- copa, de<
pendências empregada. Chaves c|
porteiro. Tratar R. Conceição, 19,
sob.
LARGO DO MACHADO - Aluga-
te ap. tala, qt., banh., kit. Ver
Rua Bento Lisboa, 184 ap. 313 —
Chavei c| porteiro. Tratar tel.
23-0290.
MUDANÇA? GATO PRÊ
TO armazena, transpor-
ta e embala desde 1940

Tel. 45-8128.

_ _ ap. 104 da Av.Portuguol 520. Dois quartos e
demais dependências. Chaves _
porleiro. Tratar cl Luis — Tel.
32-9702 - Crecl 260.
AIUGO - Sala, 2 qts., cõpã~é
dep. comp. bem. moblllado citol., gel., e garagem. R. Vol. da
Pátria 389 ap. 414. Ver 13!l6h.
Inf. 45-8177 - Nadir.

PROCURA-SE apartamento, senho-
ra estrangeira, «m serviço diplo-
matico, necessita alugar, por 3
anos, ep. com sala-living, dois
quartos grandes, varanda ou ler-
raço, demais dependências e ga-ragem. De preferencia na Glória,
Flamengo, Botafogo ou Santa Te-
resa. Chomor Sr. Roberto, tel.
52-8055 - R. 434.
QUARTO - Catete - P"ara casal
que trabalhe foro c| direito, la-var s cozinhar, único inquilino —
Catete, 38-A, fundes 303.

tala, I. In-
c| tan-

ALUGO ap. 2 qts
verno, banh., coz., irea 
que. NCrS 270,00. Ver R. Aníbal
Reis n. 88, ap. 202. Cometa R
Real Grandeze n. 3óo. Tal. ...
46-8296.
ALUGA-SE quarto mobiliado com
telefone, para 2 rapazes ou 2
meças, em apartamento familiar,
dispondo de banheiro, cozinha,
geladeira etc. Rua Voluntários da
Pit_a_n. l,_«p. 503._
ALUGAM-SE quartos a môças edu-

_^>T_^i-~0?-- |iei.r'ed"." d", luxo, em ap. _.BOTAFOGO - Aluga-se uma gde.'sra. Direitos a combinar. 57.8349.
rato" Pref50-!!:.? ^_!°7nd'> 

fino!AVÉNIDA Copacabana,"610," Ed.
Ra'a,r._..- FC_.._La,én,70_ \neC|Nj«>*- AP- de qto. e banh mobi.,ei* tiado, geladeira, temporada ton^

ga. NCrS 170,00 e taxas. - Tcl.
R. Martins Ferreira,
26-6899.

81

BOTAFOGO - Alugamos na Rua,37-4900.
-_m°ns»l, 

Cr„i_V '_„;h""-. 601 ALUGA-SE perto .dalprál. lindei
deo ê__r íl'.". co2-' quarto a tenhora de fino trata-
1_P"l_-ari_" <-_r_."m ,,.anquc'1 mento quo trabalho fera om ap.
Tn.ar0CC.V.Ã,C.rr5 .Sdo? ,7:<_. v'-..^3 

^ '""'"^ ™°h"'
-__4__ andar. Tel. 52-8166. fjS-
pr.TAFr_r.rS^ ~^t,7Z__7_n_rV.~ô~r ALUGA-SE quarto para uma ou
de Bota_.?_ 1 .] B o?? P""" duas moças, em Casa dc fam.'.
seleta ato 

' 
__»__.,_. _,__"n\li4' Rua Mini!"° Vi«if°» *> c«saieta, qto. separado, banh. c »,« ha _« *;n_ikitch Chaves porteiro. Tratar !^'J'-'. ._P-..5_.4.;___-. _-__

ALUGO 1 vaga c| cefò, podendo
lavar, em ap. de 2 môças. Car*
valho de Mendon.a, 2911203 -
Copacabana.

CIVIA - Trav.' Ouvidor, 174.Q and. Tel. 52-8166.
BOTAFOGO Aluga-se — Rua
Goneral Polidoro, 185, ap. 802,
qto. e sala separado, área ser-viço, dep. empregada com leio-
Fone, ar refrigerado, armário cm*butido. Aluguel NCrS 350,00 maistaxas. Tratar ACIR - Adminis-

ATLÂNTICA - KAIC aluga mobi-
liado, boa qualidade, ap. 210m2.
1 por endar, cf 2 sls., 4 qts.,
sendo 3 c| arm,, copa, coz., 2

 banhs., deps. compl. empreg., ga-tra.ão. Tel. 32-9738. Chavet e|iragem. Marcar visitas o tratar na
Porteiro. Rua do Carmo n. 27-A. Telefone
BOTAFOGO - Aluoa-se n» R__ 32-1774 - CRECI 283.
Guilhermina Guinle, 18, ap. 403.IALUGO quarto grande, mobilia-
ç 2 quartot (um reversivel), sa-ldo, a senhor. Rua Domlngot Fer-Ia cozinha e banheiro. Ver por-reira n. 15-701. - Copacabana.
,_J;rT°: 

'"'°rm»-°_^_J__L____ |ALUGAM-SE" _uaTv_ç7«TPa,a~mò:BOTAFOGO - Alugo ap. sl., 2 sa de respeito. Ru» Conttante Ra-
K_Í» 5,5*1!?' emf>-' ,a loca.ão mos n. 131, ap. 207. - Copaca-NCrS 350,00 mais taxes Dr. Je- bana.
tus Tel.: 37-3378. CRECI 424,...,...., —., ALUGO mobiliado quarto com

„ .,., -, . .BOTAFOGO - Alugo frente ap. kitchnete, irea e banheiro priva-cadas e vagos. Rua V.uva Lacerda]dois qls., sl., banh., coz.. dep.jtivo. Entrada Independente. Alu-26, Botafogo, Humaití, etquma da empreg. Aluguel 400 mll. Rua'guel 170 mil. Tratar 43-3932Churra-cana las Brasas. Marques de Abrantes, 92 ip.'7iiV. .c' 7.—. ;—ÃTÜ^Mrs'E-Vai^r"7r^,T^r,;?S2/„_.v» -*¦¦«!*». T'atar ..P.!Íl„U°5„SÍ,.aP-..!L'.,nd_L'.._.L.us,.,.05J

Falar com
1Ç0.00.

Gr. 503
Creci 814. chado.

trabalhem fora.-casa f.mlli_,-__j^201. 
 "- W$™l%tí&l "we^íhtT,

Rua General Polidoro n. 304 -.BOTAFOGO - A!u^e7.!_r_!com 
'°D. *Vi...i, 

na' Ru." M_£_casa 7 - Tel. 46-6497. qts., deps. emp. Rua S. Clé-loureiro, 31 casa 2
ALUGUEIS - Fiadores irrecusi-:™""', 98 - '°0 ap. 703 - Cha-' aluru.Í. F;_"__,__~.7__.7_iQUARTO - Flamengo, alugo um veis - Ap. conjugado n/ Fátima.i«* <=•". o pnrteiro. Infs. com *;"Gr'L ~.mFlcd°r" 

£S2£amplo quarto para uma eu duas gado. lateral. Um mès depósito i a*l_emini:_23-4__9. ; £'>- .*?• em 
£°P«- 

»nlug£
mocas, , um d, empregada com! ou bom fiador. T„„r R. Mig. I BOM. CGC> - Alí^uí.7^ Tem fi^r^TraTa" SttlMii dep. compl. emprec. areajmcla,; 1(2 armorie. 70 mens,vagas a môcaj_que tral.-alh.m fo- .ranço. 185, s .019 Í7 Ss 17,30'. jçí tanque.. Chaves ci pcrteiro.lcu c/iantar e cafè.inho, 120. A-

COPACABANA — Aluga-se 1 flp.,Rua Ministro Viveiros do C_iít.o(
de quarto e sala separados, co-'12-1, ll.o andar, erm Walter ou
rinha e banheiro, na Rua Bara- telefanar para 43-1721.
_!__!_. i.4 V90. 

"-„,%• 
^ü9"0' iCOPACABANA" -" Alug7_apT_4

£_.?'•' 
de„^Cr$ 265'00' Ch0VC5 oles., sala, bnnh., moblllado, in-com o porteiro. ..clusive utensílios domésticos. Ver

COPACABANA - Ap. pera tèm.-|à Rua N. S. de Copacabana, 112,
porada, aluna-so de um quarto c.ttp. 504. Chaves c! porteiro. Tra-
sala separados e de dois quar-ítar ALIANÇA IMOVEIS, Pça Pio
tos mobiliados, com todos uton ÍX, 99, 3. and., tols.: 23-5911 esllios na Rua Barala Ribeiro n. 157-6725.
96 - Informações cora o por-jeiADOR "^Fornecemos~.i_d_r
-..____— jidôneo, proprietário. InformneÕcsCOPACABANA - Alugo ap. 2: locais e rápidas. Tel. 47-4096.
!_!___ 3o.?.,Ck.!.!_'.aJ ___!__ íí.!FIADOR""-"Forn«.mos fiader

Informa-
rápidas. *17-4096.—

ragem. Rua Constante Ramos, 99|!ja„_„ „-„„,:_,,_,.„op. 601 - Tratar Silvio Batalha it„H___;.P !__!,<Imóveis Ltda. Av. Cop. 540 qr.|!oos_!0.-!íi_*_r.0-'"d .
1 108 ou Praça Saens Pen.., 55 FIANÇA - P| residências ¦ cosas
Gr. 302 - Tels. 36-1795 ou 54-2759 comorciafs. Administradora abona
-_Creci 744,
COPACABANA - Alug". R. Prof"
Gaitâo Baiana, 58, antiga Dialma
Ulrich, ep. 604, 2 qts., sl., dep.
empr., do frente. NCrí 350,00,
mais taxas. Veja peta manhã c[
porteiro. Tratar Silveira, 46-2392.
C_ECI_9J4_
COPACABANA - P6sto 6 - Alu-
ga-se na Rua Gomes Carneiro

em 4Q heras. Sta. Clara, 60, sala
3, esquina ds Av. Copacabana,
das 9h_às 12h.
FIADOR??? ótimas 

"ref. 
bancárias.

Proprietário — Resolvo na hera.
P_. Floriano 19 s/76 - 62 678T,
FIGUEIREDO MAGALHÃES 219 -
1 005, s„ saleta, b. kit. Aluga-
se 240 • taxas. 37-0465 e ...
32-2687.

o ap. 207 com sala. quorto, coz. FIADOR para «sas, apartamentos
o banheiro. Aluguel NCrS 285,00,0 bias, irrecusáveis. Tomos pro-a encargos. Chaves c] porteiro «• nríetário «cm vários imóveis —
Tratar na Rua B. Aires 90, s: 707. Sslu.õo em 24 horas. Av. 13 de
Tel.: 52-7344. JMaio, n. 47, sala 1 603. - Tel.
COPACABANA"- Pôslo 4'/i, alu.,42-"5L
ga-se ap. alto luxo, 2 grandes j HOTEL — Áíugam-se quartes
qts., 2 grandes salas, 2 banheiros bens, máximo asseio e. conforto,
cores, stnteco, deps. completas, perto da praia, diariaj módicas,
garagem, 1 por andar. Chaves cj R. Saint Rcman, 74, tel, 27-5700.
porteiro_T.alar tel.: 43-3669. |esquina Sá Ferreira.
COPACABANA-- Aluga-sevítt. LFME r- Aluga-se ap. 2 q. e tala
mo ap. temporada, frente, sela mobiliado p_r temperada. —
e qt. mob., geladeira, coz., ba-1320,00. Gustavo Sampaio, 520.
nheiro. Tel. 37-1185. !- Porteiro Antônio.
COPACABANA — Aluga-se gran-.LEME - Ap. Rua Gustavo Sam-
do e luxuoso ap. saíão, living,'paio, 142-204. 2 quartes, sala e
st. jantar, 3 quartas, 2 banhei*|deps. Alug. 330000 mensais. Ver
ros sociais, corinha, área e dep.'c| porteiro. Tratar 26-4016.
completas, com armários embu- «ai |r-\ a Mr ÃQ C.TAPtidos, garagem. NCr$ 980,00 mais 'VlUUAINLj.Ai) <!|AK ~
Mxa,R. cinco de julho, 236 op.;]2,00 a hora. Telefone201. Chave, no 202,  

22-9264.COPACABANA - KAIC eluqa ol' „-
comércio ou residência, por" 280 MUDANÇA? GATO PRE-cruzs. novos mais encargos, o ap. ivnda Rua Aires Saldanha n> 124, TO armazena, transpor-
frente, qt., banh. kitch. Chaves ta 0 emhala rlpçrip 19/10c| porteiro na Rua Dialma Ulrich ,ã 

_? ÇlTiDaia 
aesae IV'tU

n° 49. Tratar na Rua do Carmo'— Tel. 45-8128.
'COPACABANA '"\ 

T" . ~\^™r* OCMW072*2TMi-
5?._£m.„_Í£ 

~...ApL°- Ccniu?.- oa-se apartamento nôvo, doisdo,_ mobiliado, perto da praia do qu_„0_, ?,_ „ dependência. Ver
ccm D. Vitória, Rua Pompeu Lou-Castellnho, para curta ou longa

temooroda. Tratar Sr. Ricardo ouD. Eliana - Tel. 37-6085.
COPACABANA Alugo qto.mo*

reiro, 31 casa 2.
POSTO 4 Rua Domingos Fer-

biliado e| tel? ou pequeno apTa rei,r"' ,l°-?< V 902 ~ v""bul°.
moça ou tenhora que frabalho fo-1 ,' 'a,d- mv" 3 ouilrtc!, "">_
ra - Inf. 56-1425. jemo- «lc Pode ter. visitado.

_ii.'..o,_7.,,,_, z, ..I.: sc i'-^ ™ ¦-4-2-^4-
completa, .Chavat t\ porteiro. POSTO 6 — Aluqa-se
Tf -_9_____71 \ 1 *lotiino apartamento de
Tcl. 42.3373.

ap°PA5oSABdA,NL-c!n.oCdae,l7ua,h.;quarto, sala separados,
n.o 63 t| ti., 3 qts., coi., banh., varanda e dependen-dep. comp. empreg., arca cltanq. ..,.,., r
Chaves c| perteiro. Tralar na Rua!ClaS. Mobiliado e COm
creom.. 27-A- TeL: ^'""-ígeladeira. Tratar telefo-

íne 27-2330.COPACABANA - KAIC aluga n?
Rua Felipe de Oliveira n.o }7 olQUARTO — Bem pequeno (empre-
ap. 1001 cl sl., 2 qts., cot.,| gada), confortável colchão do

.13 e quarto separado, bonh. e! ALUGO qt. mob., c| 18 m2,!
ALUGA-SE grande apartamento. - klfinette, chaves c; porteiro e'por 120,00. 1 ou 2 môças traba-!
Rua Nabuco de Freitas, 110 el I8.:tratar _ Av. Erasmo Braga, 299 he_ fo-a, ref. Bento Lisboa, n.» entrada independente. TÍa-aí pelo! Couroi 27 

"s'/"4C3 
- Creci 743Sr. Ju;io — P-eça -- Gr. 503 — lcl. 52-50C- —.1/5-804, esqquina Lorgo do Ma-'i_lefo_e 45-5849 »t« Klw milOutrrí nn r_„i„- T,;.,e. r-™,. :,." f-f <* .7-7- -> «' _. '

dcpol. de. 20 hora-. Gávea! ' ' ' P"',nos, 
155 - Usa ís. GlórTa" 

"" S°,,<°*°- C,le" *ií :' ... .!'. 7.' -" ; ' '-"'" ' • " ': 
.-<¦"¦ <" :- ' !

AVENIDA EPITÂCIO PESSOA
N.o 356, ap, 202 - Frente, 2
salas, 2 quartes, varanda, ccz.,
copa, bnnh., dep. cmnr., área.
Chaves c\ porteiro. Admini_lra.
dora Nacional, Av. Pres. Antô-
nio Carlos, 615, 2.° pav. Tele-
fene 42-1314,
AVENÍDA ATAULFO DE 

"PAWA

N.o 944, ap. 701 — Frente, sala,
quartes grandes, sinteco, cer.,

banh. social, -irea c| tanr.ue,
dep. empr. Chaves cl* porteiro.
Administradora Nacional. — Av.
Pres. Anlònio Carlos, 615, 2."
pav. Tcl. 42-1314.

AVENIDA-VISCÒNDÉ~DE ALBU-
QUERQUE, 1 274, ap. 303 - Cl
sala, 3 quartos etc. Chavei cj
porteiro. Administradora Nacio-
nal, Av. Pres. Antônio Carlos
n'__61_5£_ _-° pav- Tel. 42-1314._
CASTELINHÕ - Aluga-se ap.""c|
tel, mob. frente, tudo novo —
sala, 2 qtos., dep. emp., gare*
gem. NCrS 500,00. Bulhões Car-
valho, 238, ap. 505. Ver local,
tel. 47!9522. 
CASA — Leblon — Alugo com ou
sem móveis na Rua Carlos Góes,
constando ds jardim do inverno,

salas, 4 quarto*, 2 varandas en-
vidri-çadas, 2 banheiros sociai:,
1 lavatório, 2 quartos de empre-
gados, lavanderia, quintal, gara-
gem para 3 carros. Preço som
móveis. NCrS 1 600,00. Tel.
27-1665.
FIADOR??t Ind. Ótimas rof. bon.
cárias. Dou todos documentos. —
Não cobro adiantado. Resolvo ni
hora. Av. Rio Branco, 185 s/18.9.
Telefono 32-2503.
IPANEMA - Vaga, alugo clima,
quarto do frente, NCrS 40,00 —
27-0477 - Rua Farme de Amo»,
do n. 135.
-IPANEMA — Alugo perto pral*
ótimo ap. sala, 2 qts., dep. e
garagem. Ap. 804, Av. Henrique
Dumont, 68, esq. Vise. Plra]íi
Tratar F. P. Veiga Enoenharia
Ltda. - 42-7144 e 42-5231. -
CRECI 832.
IPANEMA — Aluga-so excelente
apartamenlo ha Rua Gemes Car-
neiro n. 161 op. 1002 de 'renle
ccm saleta, salão, 3 climes qusr-
tos, banheiro, cepa-cozinha, de-
ppndíncias compltjtss de em-

pregada o serviço. Aluguel Cr$
700. a ccmbinar diretamente ccm
o proprietário no sp. 1003.
IPANEMA — Ãli-ga-so o an. n.
603 da Rua Viscrndo do Piraiá,". Cj 3 qts., 2 salas e dop.
completa*. Chaves com porloiro.
Tcl. 42-3373. :
IPANEMA - Aluga-se sobrado
esquina. Rua V. Pirajá, 183, I
sl., 4 qts., tudo frente, serve pare.
comércio. Aluguel NCr$ 750,00.
Tralar 52-7971.
IPANEMA .TvKAlCraluga paíRuaAntônio Parreiras n.° 51 o ap. 304
c( sl-q(. coníg., banh. e co_:..
c| tanque. Chaves c| sindico no
ap. 104. Tratar na Rua do Carno
27-A, Tel.:_32.1774!_CRECIJ_83.__
IPANEMA - Casa - Rua Farre
de Amoedo, 108 — Alugn-se rl
comércio. Tratar pelo tet. 4o-0_-è°
Dr. Salame, di.iria mente, des i 10
àt 12 horas.
IPANEMA""- Aluga-se 

"op. 
202

da Rua Alie. vPeretra Guimarães,
72, com quario e saia separados,
banheiro e cozinha. Chaves na R.
Ataulfo de Paiva, 31. Informa-
ções tel. .13-3113. _
IPANEMA — Alugamos ap. de
fronte c[ qt„ sl., coz., área, armi-
rio emb. etc Chaves na Brilhante,
Hilário Gouveia, 66, qr. 516 —
57.5187 e 57-2086 - CRECI 243.
LEBLON - Alugo ótimo ap. com
sala, qt., bonh., kit. Aluguel 280
— Ver ap. 306 da Rua Cupertino
Durão, 147. Chaves c| porteiro.
Tretar F. P. Veiga Engenharia
Ltda. Tels. 42-5231 e 42-7144 -
CRECI 832.
lEBLON - Av. Ataulfo de Paiva
50-A, 2 ap. 303. Mobiliado, c/
sala, 3 quartes, demais dep. Inf.
Administradora Nacional, Aveni-
da Pres. Antônio Carlos, 615, 2.°
pav. Tel. 42-1314._
lEBLON - Alugo-"se"o""ap.""_0'_
na Av. Ataulfo do Paiva, 1 560,
sala, 2 quartos, cozinho, banhei-
ro, dep. empregada. NCr$ ....
400,00. Chaves cl perteiro, Tra-
tar na R. Buencs Aires n. 90, sl.
707,-Tel.-52-7344.
LEBLON - Aluga-se 

"op. 
2 qtt.,

2 salas; deps. compl., qt. emp.
e área bem grande, sinteco, to*
do nôvo. Ver Av. Ataulfo de
Paiva, 1174, ap. 805, com por-
teiro. Tralar: 22-2833,
LEBLON - Ahtga-te ap. 806 dã
Rua Goneral Artirct, 375, c' 2
qts., 2 talas • dep. Chaves «i
porloiro. Tol. 42-3373,

LEDLON — Alugo apt. novo, c/
2 qts., sala do 17 m2 — Cozinha
grande, dependências do*" em-
preg., de frente, 6." andar com
garagem — Trat. na Av. Afranio
Melo Frajico, 131_ -_ 27-5366. _
LEBLON" -"""AÍug. ej 2 

"qtos.,' 
ti

coi., banh. cemp., dep. de
empreg., área c Itanaue. Ver à
Av. Ataulfo de Paiva, 932, ap.
603. Chaves c perteiro. Tratar
na ALIANÇA MOVEIS, Praca Pio
X, 99, 3.0, tels. 23-5911, 57-6725

Mudança? gato prê-
TO armazena, transpor-
ta e embala desde 1940
-Tel. 45-8128.
_l/Ã"jOÂO lÍRÃ7~-05, ap. 201
— Frente, sala, 2 quartos, banh.,
coz., dep. empr., área c! tan-
que. Chaves c! parteirc. Adm*
ntstradcra Nacional, Av. Pres.

I Tet.-. 32-1774. CRECI 283. 19 horat. Tcl. 42-13)4.

V
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O IMÓVEIS - ALUGUEL

¦ .*."¦'*' iCÍ

CIASSIFICADOS - Jornal do Braill, 5.°-fclrn, 20-4 67 - 5

CÁVEA J. BOTÂNICO |awgo o ap.
um Octavio n,

AIUGA-SE sp. c] .«lio, 3 qtos.,
banheiro em côr ei bcxe, coii-
nha, dep. e garagem, R. Mini»,
tro Artur Ribeiro, 384, ap. 303,
Tal. 48-3831.

NADOR IRRECUSÁVEL - Infor-
tiio*so p«lo__To!ejFcnt 46-0538,
GAVEÃ -- Áiuyo-se o ap, 401

02 tia Av. Rodri-
26, do Ircnto, c

sala, 2 qt»., bnnhelro e coz. --
Chavei porteiro, Inf. 26-4665.
GÁVEA -~*'.KAIÇ íluoa ¦ nn Ruã
Padre Leonel Franc» n. 146, o
ap. 405, com ll., qt. sep., col,
banh., vaqa garagem. Chnves c!
porteiro; Tratar na Rua do Car-
mo n, 27-A. Tol. 32-1774. Cro-
cl 283.

da Rua Marquei tio Sabará, 100,| JÓQUEI CLUBE - AI.io.vte ap. s,
com sala, 3 quartos; banheiroj dupla, 2 qt$., banheiro.ti\ boxe.
completo, coilnha e banheiro cícicot. qt e dep. empr. Rua Jòse
empregada. Chavos no ap. lOl.iRcherto de Macedo Soares. 12 np.
Tralar na Trav. do Paço n, 23,:203. Chaves pj favor no 201. Inf.
or. I 112 (atros da Igreja SÃoi 2A-1233. Aluguel NCr* 280,00
Joiè), m.ils laxas.

ZONA NORTE
PÇA. DA BANDEIRA
S. CRISTÓVÃO
ALUGO r,p. 318. fronte, - Rua
¦Mouráo Vn!e n. 15, cí dois quar-
tos, sala, co/inha, banheiro, área
e. tánçiõe. Aluguel: NCrS 
200,00 mais taxas. Chaves no np,
322. trator 43-969IL_—_VI1l*jr. _
ALUGAM-SE - Quartos na R: Bela,
224 5; Cristóvão, a rapaz solteiro
ou de preferência a casal cl fi-
|ho< 90 000. Ver e (Jçpoíi trntnr
cl Sebastião de Jesus na Pça.
Floriano 55 — 6." coni. 601 l|
4. — Cinelândia, das 17 às 20K.
ALUGAM-SE — Quartos a casa!
íem filhos que trabelhe fora. Run
Antunes Maciel -296 — São Cns-
tóvão. 
ÀLUGAM-SE qunrtos na Run Fcn-
seca Teles, 145 - SSo Cristo-
vã*. ______
ALUGA-SE otimo quarto a rapaz
ou senhor em casa de familia.
Rua Sõo Luis Gonzaga, 1 135 —
São Cristovão.
OUARTO -- Aluga-se para sc-
nh=,-a de fino trato em ep. de
Casal, na Rua Barão de Iguatemi,
46, ap. 306. P. <i Bnndeirn.
SAÕ" CRISTÓVÃO"'-" Alugam-se
Varirs qtes. independentes para
rapazes, em casn de um senhor
só, 1 mes adiantado. Rua São
Luís Gon?aga, 1064.
SÃO CRISTÓVÃO -""pidr-gulhçf.
Aluqo Apartamento. R. São Luís
Goncaga, 13S9„ dias 19-20. Te-
lefone 28-8041, ríepoi» das 8 da
noite.
SAÕ CRISTÓVÃO -**. Alüi«-se
ap. R. Visconde de Niterói, 1092
snb. Ouves no loca!. Tralar Pre-
diai Pelermc. R. Senador Dan-
1as, 117 t| 905. Tel. 52-4325.
CRECI 455. :_
SAO CRÍSTOVA'0 - Alugo terre"
no 5C0m2 . Rua Ferreira Araújo
iunto oo n. 12. Tel. 43-9798. -
CRECI 835.
SÃO CRISTÓVÃO - Aluga-re, gr.
aa.a, banheiro Ind., t. 2 043
— rfip-izes cu casa! q'traba!hem . ; E ... .>,- .^ „,..., ,.„„,
fora. R. São Luiz Gonzaga, 658 ,0f *?'*?¦ 62°- ,8P* J°3' 

™m
sala, 3 qtos., banh,, coz., dep.

TIJUCA - Rua Gon. Roca, 426,
np. 304 — Sala, 2 quarto», ba*
nheiro, coz., dep. empr., Aroa
cl tanque. NCrJ 300,00. Chnves
com 7elodor, ADMINISTRADORA
NACIONAL - Av. Pies. Ant5-
nio Carloa n. 615, 2.° pav, —
lei. 42-1314,
.IJÚCA — Áiuga-se amplo aparta-
monto c! 2 salas e 3 quartos e
demais dependências cl garagem.
Ver ap. 302 da Rua do Bispo 288,
c[ zelador c tratar ci Dr. Mcisés
peloi_teJs.:_22;5522_e 52:1906._
TIJUCA -"""Aluga-se na Rua De-
sembargndor Isidro, 147, ap, 103
com sinteco, sala, qt., coz., ba-
nheiro e qt. e dep. empr. Base
NCr$ 260,00 o taxas. Ver c o iti
porteiro. Tratar tcl. 52-7514
Dr. Lulz Moura, diariamente, das
13 às l^_horas.
TlJÜCA — Rua Dr. Satamini
la. Iccaçiía. Otimo ep., sala, 3
quartos. Tralar ,«i,__22*'?8:"--..
TIJUCA — 

"Quarto 
— Aluga-se o

casal, p. lav. e C02. NCr$
75,00, ambiente familiar, na Rua
do Bispo n. 210, dai 12 às 17
horas. ___
TIJUCA — Alugo op. quarto, sa-
letn, coz., e banh. Ver R. S.
Miguel; 338 ci zelador. CRECI
835.

GRAJAU - Rua Viic. de Sanla
Isabel, 559,, ap, 104. Snla, quar-
to, banh., coz. Chaves cj porte.-ro. Administradora Nacional. Av.
Pifs. Antônio Carlos, 615, 2.°
pav. Tel. .42-1314.
GRAJAU — Alufln-se quarto gran-
de em casa de família. Tel.i....
38-1277.
MARACANÃ — Aluga-se quarto p|
senhora'móça. Tratar Rua S. Fran-
ciico Xavier 567, casaj), ap. 101.
MARACANÃ — Alugamos ótimo
ap, cj 3 qts. Rua SSo Francisco
Xavier, 427, op. 302. NCrS ..
500,00 incluídos condomínio e de-
mais taxas. Vor no local das 9

17 horas.
MARACANÃ - AÍügaíe" ep.' 603.
da R. Marir • Barros 1 146, cem

ala, 2_ qts., varanda e demais
dependências.* Chaves cl porte1

Tratar e| ADMINISTRADORA
SION. Av. Rio Branco 156, s'
1714. Tcl. 52-5917, do 12 a' 

Ju,
GUARTO — Aluqo a senhor com
movais, em frento ao portão 20
do Estádio Maracanã — Eurico
Rabelo n. 37 y -ap. 2.
QUARTO — Alugo, c| crianças, 45
mil, Vor Rua Barão de Vassouras
36. Trat. R. Marcílio Dias 20 »l
401.

TIJUCA — Aluga-se casa com 2
quartos, sala e cozinha. Rua Ba-
rão de_jtapegipe,_n. 302 casa 2.
TIJUCA — Quartos; alügam-ee óti
mos pode lavar e coz. à Rua Lú-
cio de Mendonça, 46 — Exige-se
depósito.
TIJUCA"- KAIC aluga na Rua
Maris e Barros n. 1 021 o ap
103, com sala, qt, sep. c| frni;
embutido, banh., coz., área
tanque. Chaves no lo*:i'. Trator
na Rua do Carmo n. 27-A. Tel
32-1774.__- CRECI 263.
TIJUCA -"KAIC aluga-na"Rua
Cnmaraqíbe n." 9, o cp. 215, c*
sl-qt, conj., banh e kitch. Chaves
cl porteiro. Trntar na Rua do Cur
mo 27-A. Tel.: 32-1774. CRECI
283.
TIJUCA — Alugamos na Rua Hei

e! 15.
SÃO CRISTÓVÃO - Aluga-se casa
c} 2 quartos, si., coz., banh. e
quintal. Ver e tratar na Rua Co-
ronel Brandão, 36.
SÃO CRISTÓVÃO - Ãlugom.so
vagas para moças • rapazes. Rua
Mons. Manuel Gomes, 2, Campo
S. CristovSo. 2__
SAO 

"CRISTÓVÃO 
- Ãiugãm-se

quartos para cnsal cem ou sem
moveis. Rua Mons. Manuel Go-
més,' .2, Campo S. Cristóvão.
SAO CRistOVÃCT- Àíúgí-soap.
grande. Rua Gel. Bruce, 445 —
Chaves porteiro Nilton.

TIJUCA - R. COMPRIDO
ALUGUÉIS? Of.ncemos-lho bom
íiad=r • trotamos pessoalmente
da fiança. Solução rápida. Ttl.
48-3574 - Tijuca.
AIUGA-SE ótimo ap. frente, ti.,
2 qtoii, arms. emb., qto. e banh.
empreq. R. São Miguel, 185, ap.
102. Chaves c! portoiro, de 2.8-f.
a séb.
ALUGA-SE, Ind., quarto, banh.,
pessoa trab. fora. R. Des. ki-
tiro n._133._
ALÜGA-SE ap. -fte.", 2 ol_s., 1 sl,
« dep. empr., ptrn residência ou
escri tóriet. Rua Antônio Ba» f fte
n.°_4,_ap.Jl. Pça. S. Pena. _
ALUGA-SE excelente quarto de
frente independente * casal sj
filhe, nío exijo depósito. Rua
N'---r_r:.__206 r;hrad-. Catumbi.
"A1' "O — r* - para 3 moças
ir.*'* , (*>•> sala 30 000,00. R.
Gshralvei 119-f. sapateiro — Ca-
ttjmoi,
ALUGA-SE — Quarto ind. para se-
nhores cu rapszes de respeito, 2
janelas, Rua Dr. Satamini 61.
ALUGA-SE — Um quarto peque-
no, para moça que trabalhe for,,".,
Rua Barão de Mesquita 478 cj 3
— Tijuca,
ALUGA-SE — 1 quarto na Tqura.
¦TeUf. 54-0485;*; _____
ALUGA-SE - Tijuca Colégio Ml*
litar ap. sala, 2 quartos cozinha,
banheiro e dependências de em-
pregada na Rua Oto de Alencar
31 ap. 204. Chaves com porteiro.

empr., área cem tanque e gara*
qein. Chaves porteiro. — Tratar
CIVIA - Trav. Ouvidor, 17 -
4.o and. Tel. 52-8166,
TIJUCA - Aluoo-s. o ap. 407
ri» Rua JoSo Alfredo n. 45 com
3 qts., 2 salas • deps. Chaves
cl lelador, Tol. 42-3373.
TlJÜCA — Aluga-se sala de fren
le, parn 2 rapazes de respeito, _
únicos inquilinos. R. Professor 52-5008
Gabiso, 52, ep. 101.

Cl 183.

ALUGAM-SE — 1 ap. 2 quartos,
sala, cozinha, banheiro; 1 ap.
quarto, sala, cozinha," bnnheiro.
Rua V. Santa Cruz n. 480 - En-
genho Nôvo. Informações 58-3357.
ALUGA-SE quarto, sala e coz., a
cnsal — DecconCo rm folha. Inf.
na Rua João Vicente, 11 — Ma-
dureira.
ÃLÜGA-SE quarlo com cozinha
na Rua 24 do Maio, 167, Pro-
curar d. Juliela.
ALUGO casa, sala, qunrto, de-
pendência. Run Jaú, 1. Eng.
N6vo, _TeI._49-9833.
ALUGUÉIS? Cforé»mas>th* bom

SALA p/ guardar móveis. Alug.
Ipiranga, 46 - F, 23-0484.*^
VIÍA ISABEL -""Rua" Alexandre*
Calaza, 115 e 115-fundos, ap.
201, 2 salas, 3 t 2 quarlos, ba-
nheiro, coz., dep. emp., quintal
e área. Chaves no local. Admi
nlstraciora Nacional. Av. Pres.
Antônio Carlos, 615, 2.o pavto
Tel. 42-1314.
VILA ISABEL - Alugo apl c| 2
qtos., sala, coz., banh. completo,
area c/ tanque. Dep. empreg.
Ver ü Rua Alexandre Calaza, 153,
ap. 202. Chaves c| porteiro. Tra-
lar ALIANÇA IMÓVEIS, Praça
Pio X n, 99, 3.° andar, tolefones
23-5911 c 57-6725. _
VILA ISABEL — Ãluga-se excelen
te ap., sala, 3 quartos, banhei-

social, cozinha, área, quarto
e banheiro de empregada — Em
rua sossegada e no melhor pon-

de V. Isabel — Rua Herbert
de Bôscoli, 144, ap. 101 — Cha-
vos aps. 302 e S-102 - Tels.;
480627. dias úteis, 28-1699, do-
mingo. _
VIÍA"ÍSABEL~-~Àlug8'-sê",""Rr"Vls-
cende de Sta. Isabel, 481, ap.
305, com qto. e sala separado.
Aluguel NCrS 130,00 mais taxas.
Ver de 8 às 10 horns. Chaves
no local. Iratar ACIR — Admi
niitr.tção. Tel. 32-9738.
VÍLÃ ISABEL - Aluga-se no Av".
28 de Setembro, 411 - Cosa 6,
cj 2 quartes e sala, banheiro,
cor., dsp. emp. Chaves no local
e tratar à Av. Erasmo Braga, 299
- Gr. 503 - Tel. 52-5008
Creci_BJ4.
VILA ISABEL - Alugo"se iunto
a Praça Bario. de Drumond,
np. térreo de frente, 1 salão, 2
quartos, cozinha, banheiro, 1
çrande área — Tratar na Rua
Luiz Barbcsa, 94.
VILA ISABEL - Alugamos ria R.
Torres Homem, 1 007 o ap. 303,
c' salão, 2 amplos quartos, coz.
banh. completo, copa, coz.
dep. emp., chaves c| o_ zelade
Silvino e tratar na União lmo-
biliária Ltda. Av. Erasmo Bra-
qn, 299 - Gr. 503 - Telefone:

Creci 814.

TIJUCA - Alugo ap. 101. Cor- issje _ ROCA DO MATO
valho Alvim, 551, qto., sala, U1" o<J\.f\ UU mMIV

vestibulo, cozinha, bnnheiro, qt.
dependência «npreqada, à:e& de
erv. Ver local. Tratar na Rua

Teófilo Otoni, 117, 3°. Telefo-
ne 43-8132.
TIJUCA - Alugo ap. s!., 2 qts.,
banh. empreci., sinteco, garagem.
Rua D. Maria 104, ap. 302. Cha-
ves (fom porteiro. Tei.: 38-7487.
TIJUCA - Aluga-se op."l04,"d"a
Conde de Bonfim 890, com sala,
2 qti., e demais dependências.
Chaves c| porteiro. Tratsr ci Ad-
ministradera Sion. Av. Rio Bran*
co 156, sl 1714. Tel.: 52-5917,
do 12 às 13h.

ALUGA-SE subsolo casa, qto., sl.,
coz., banh., área. NCr$ 130. Rua
Cândido do Oliveira n.° 93, c| 7,
Rio Comprido — 48-8241.
ADMINISTRADORA 

~IMOB.~L.T7T.

— Aluno Ia. locação. Rua Had-
dock Lobo 4191202, sola, 2 qls.,
dep,, 2 áreas, írente. Chav. port
_T_Kt_52-C9S2. CRECI 636.
ALUGÒ - Ap. 301. RÚe Barão
de Petrópol|s 194, sala, 2 qts.,
dependência empreg,, frente, óti-
mo. Ch. zelador Fernando. Tcl.
36-4791 - Cr$ 300 tx^
ALUGA-SE cara de quarlo, sala e
ceps., aluguel 130, fiador, Rua
franca Júnior, 349, e;ta rua fica
no fim c!a Rua Maria Amália.
ALUGA-SE um modesto ap. cem
quarto, cozinha, banheiro e área,
independente — Aluguel NCrS . _
150,00 c| 3 meses depósito. Rua
Aristides Lobo, 26, R. Comprido,
ALUGA-SE ótima saía para casal
podendo lavar e cozinhar — Rua
Aristides Lôbo, 25, R. Comprido
ALUGA-SE ótimas salas para cnsai
podendo lavar e cozinhar. R. Fé-
lix da Cunha, 44 — Tijuca.
ALUGA-SE - 100 cruz. novos.
uma casa qto. sl. coz. Tratar Rua
Cnturuma, 168, Rio Comprido —
ônibus 401 — Guaicurus — Telef.
345379.

TIJUCA — Aluga-se apartamento
nero 301, de frente, cem três

quartos, 1 sala, varanda, banhei-
ro ccmpleto, cozinha, quarto t
banheira de empregada, área com
tanque, nn Rua Conde de Bon-
fim, 967. Chaves no apartamento
302 - Tel. 42-3060 - Resolvo.
TIJUCA - Alugo ap. 302 dois
qts., sala, coz., banh. Rua Dr.
Satamini,-.83. Tratar _42-6201.
TIJUCA — Aluga-se ¦ apartamen-
to na Rua Barão de Mesquito n.
538, aparTamenlo.205. Chaves no
538-A, com 2 quartos, sala, co-

;nha, dependências^
TIJUCA - Aluga-se à Rua Hadock
Lôbo, 181 ap. 608, c] sala, quar-
to, coz. e banh., jardim inverno
e dep. chaves cj porteiro e tratar

Av. Erasmo Braga, 299 gr.
503;.-*TeU 52-5008_- Creci 814.
TIJUCA — Ãluga-se ótimo casa
com amplas acomodações. Alu-
guel! NCrS 350,00. Ver na Rus
Uruguai, 154, casa 3. — Chnves
no local ns parte da manhã.

ALUGA-SE - Rua Mal. Foch, 379IOSVMLDO CRUZ - Alugamos na HIGIENÓPOLIS - Aluga-se o ep,
fd», sala, 2 qts., banh., cl box, Ruo Pereira de Figueiredo, 255,301 da Rua Magda - n, 173, ,cem
depr.. Chav. cnpa-frentc. Tratar T. np, 102, c) - sala «quarto, coz. e dois quartos, Ãia; cozinha, ba-
Olcnl. 72 - Tel.i 23-1915 - CRE.|banheiro, chavos no ap. 101

trntar na Uniíio Imobiliária Ltda.
Av. Erasmo Braga, 299 - Gr.

503 f» ,Tol. _52j5008 r Creçl_ 814.
PIEDADE*; — Aluga-io m's»~_T qti"
2 salas e mais dependências, fia*
dor, NCrS 180,00. Rua Assis
Carneiro^ n. 2H1.
PIEDADE — Alugamos na Rua
Eng. Na7orelh, 70, np. 301 (2.°
and.) cr ni sala w qto. sep.irado
e demais rep. Aluguel NCrt*
ÍOO.CO. Garantia única, depésilo
de 3 mpses. Chaves com Dona
Luclnda no local. Tratar CIVIA

Trav. Ouvidor, 17 — 4.° nnd,
TeK1 52-B16Ò. * -'_,-;¦

QUARTO bom, alugo (um) 60 mil
casa família, ps do lavar, coz'

nheiro, área e vagn parn Auto
móvel. Ver diariamente das 7
as 10_hcras_. 
OLARIA — Alugam-se 2 nps na
Rua Ncemia Nunes, 629; opl. 201
de 3 qts. e dep. emp. e 403 de

qts o dep. emp. Próximo à
condução — Ver local if por-
leiro - Tralar tol. 42-9948. _
OLARIA — Alugo-se um bom ap.
de 2 qts., sala etc. na Rua Hõè-

iia Nunes n. 951, perto da Rua
Joaquim Rego
òlarTÀ 

"~

fi.dcr . tratomes da fl.n.o pos- <*"-u R"\ H'»*' J* 
,-í3' 

«I-
snalmenle — Solufio rápkia. Ul,
49-9271.
ALUGA-SE casa com sala, qunrto,
cozinha e dependências. Rua da
Abolição n,° 115.
BENTO' RIBEIRO - Aluga-se 

"ca-

sn pequena — Pacheco da Rocha,
446, fdos. Trat. Bonsucesso. Fran-
cisca Hairien, 134, op. 201.
BANGU — Áluganvse casa* de
quarto e snla, la, locação, ver
hoje na Rua Professor Clemente
Ferreira, 637.' Tratar no L. S.
Francisco, 26 - 10 — s| 1003.
Tel. 43-8009. CRECI 142.
BANGU;*—yCasa; 2 qts.", salaT
cozinha, banheiro. Rua Francis-
co Real n. 1 024, junto ao
Samdu.
CASCADURA — Aluga-se quarto
cj banh. ind. a maça que traba*
lhe fera — Pede-se ref. — Av.
Suburbana, 1036 - Tel. 34-4500.
Sr,_Agostinho.
CACHAMBI - Aluga-se 

"ap. 
Rua

Capitão Resende 380 201, 2 qts-,
snla, coz., copa, dep, empr. etc.
Ver local das 12 às 18 horas. —
Tratar Rua Senador Dantas 118, i|
512_-42-4516^_Comerc]olJ
CASCADURA - Alugam-s. 5 ca-
sas, 100 000, dose. am folha, •
militar eu funcionário público —
Rua do Souto, 598, Sameirc.
ENCANTADO - Rua Pedro Do.
mingues, 40. Alugam-se aps. cj
sala, 2 e 3 quartos, bann., coz.
e área. Chaves c| zelador. Admi-
nístradora Nacional. Av. Pres.
Antônio Carlos, 615, 2.° pavíc.
Tel. 42-1314.
ENGENHO DE DENTRO - Alu-
ga-se ap. 102 na Rua Dona Te-
resa n. 69, cl varanda, sala, 2
qts.; banh., coz., área c| 1anq.
Ver no local e tratar nn PREDIAL
CANADENSE LTDA. - R. Alvo
ro Alvim n. 21, gr. 1 206-8. Tel,
22-7808, das 9 às 17 horas de
2n. a 6a.-feira.

Rua Hcnório — Cacham
OUINTINO - Alugo opt, térreo
de qto. sala, cozinha, banh., óti-
ma área e farta .condução — Rua
Guarani, 11,
QUINTINO - Ãluiiamos na" Rua
Vital, 362, com saía, 1 qtos.,
banh., cepa, coz., banh. empr'.,
área com tanque, local p| carro,
jardim e quintal. Chave* no 338,
op. 102. Tratar CIVIA - Trav.
Ouvidor, 17 — 4.° and. — Tel.
52-8166.__
QUARTO - Áíugo, pode levar,
ec__., 40 mil, 3 meses dep. Rua
São Gabriel 108 — Cachurnbi-
Méier,
QUARTO — Aluga-se a cosaf que
trabalhe fora, ou senhor de res*
peito NCr$ 70,00. Ruo 2 de Fe
vereiro 358 cnsa 7. — Encantado
QUARTO — Alugo n rapaz em
ótima rua. R. Boípebn, 113
Tels. 9(M)50B e 498 M.H.
M. Hermes.
QUÃRTÒSTpl 60/70,;, 80"" e* 90
R. Oito de Dezembro, 271. Esta
Rua começa na R. S. F. Xavier
n. 650, Tel. 34-6250.
RIACHUlLO - Áluga-se caso no
Rua Marechal Bittencourt, 204, e|
sala grande, 2 qts., banh. em<
pregada, armário embutido em 1
dos quartos, c| sinteco. Chavei
na Rua Cerqueira Lima n.° 35.
Tratnr na Rua Alcindo Guanaba.
ra, 24 - 1 214. Tel. 22-7812 -
Creci 202.

ENGENHO NOVO - R. Jooqulm
Távora, 65 ap, 101 — Aluga-se,
frente, ter., 2 quartos, todo con-
fôrto. Ver das 8 às 12 horas —
Tratar na Trav. Ouvidor, 32-A —
APSA - Das 12 òs 17 horas.

PAQUETÁ
ILHA DE PAQUETÁ - Tempo-
rada — Aluga-so casa duplex, c|
lolofono, c| cu s| mobília, cl 2
qts., sala, coz., copa. 2 banhei-
res ioctftltf terraço. Aluguel NCr$
350,00. Praia Josó Bcnifido, 53,
ap. 15 — Vor no local o Irotor

Imobiliíria Cartago Ltdo. Rua
México, 41 - Gr. 1 308 - Tol.
32-5390.

ESTADO DO RIO
Aluga-se 1 casa NITERÓIR. Ministro Moreira de Abreu _

256 — Tr. no locol das 15 is ALÜGA-SE ap. frente à Praia de
17 horas.

OLARIA — Alugam-te caca
ap. de 3., 2 qti,. coz., bnnh.
áren. Ponto final ônibus 484
Rua Firmino Gamelôlrà, 271 -
Ver do manhã. Tel. 48-2716.
P"ENHA - ,A|ub. lindo-; «p."i qtY.,
snla, cozinha e banheiro em cór.
Grande terraço. Rua Puruá" 110 c|
4 ap. 201.  
PENHA — Áluga-se na Rua Êng,
Francisco Passos, 277, fundos, sa-
la, qt., área, coz. e banheiro, cha-
ves no local e tratar na União
Imobiliária Ltda. Av. Erasmo Bra-
ga, 299, qr. 503. Tel. 52-5008
CRECI 814.

carai, 2 quartos, sala, bca cozi
nha e depend. empr., NCr$ 300,00
e toxas. Praia Icarai, 409. Tele-
fonar* 2-5653, das 12-15 h. 

PETRÓP. - CORREIAS -
ITAIPAVA
ALUGO aparlamentos diversos ti-
pos (o quem assumir responsabl-
lidade comprar) atá dezembro.
Exijo fiador ou entrada de 1 800
o 300 mensais. Vor a R. Washing.
ton Luis 103. Chavos! no local,
sala 101, proprietário. Telefones
3759, 3079 o 2865.

PENHA —-Bairro Dourado. Alu-
ga-se ap, de 3 quartes, sala e
demais dependências. Rua Solda-
do Vasco n. 190.

RAMOS — Aluga-se, Rua João
Romariz, 366, ap. 102, hall, sala!
2 qts., banh., coz., quintal. Che-
ves no ao. 101. Tratar Lowndes
í. Sons. Pres. Varqas, 290. Tele-
fone 23-9525 - CRECI 204.

RAMOS — Rua Leopoldina Rèqo
n. 236, ap. 403 — Frente, sala,
2 quartos, banh. em côr, co2.,
área serviço. Chaves c! zeladot.
ADMINISTRADORA NACIONAL.
Av. Pres. Antônio Carlos, 615,
2.o pav. Tel. 42-1314.

RIACHUELO - Aluga-s. ap. do
sala, qt., b„ «oi. • área. Rua
Magalhães Castro^ 103.
rua sãoTrancisco xavíer-^
Aluga-se casa em Vila ajardina-
da, 1 sl., i qts., coz., 2 banh.,
varanda, área cj jardim. Inf. tel.
28-3543.

FIADOR PARA ALUGUEIS? For
necemos cem absoluta c^rantia.
Solução imediata. Tol. 29-4163.
FIADOR" PARA 

" 
ALUGUÉIS? Fo7.

notamos com absoluta garantia.
Solução _lmedia!»._T«L_29-4W>3._
LINS — AÍuga-se ap. sala, va-
randa, 2 quartos e dependências.
Rua Eversrdc Backeuscr, 35, ap.
102. Chaves ap. 101.
LINS — Aluga-se, l,a locação,
apartamento com 2 quartos, uma
sala e demai* dependências. R.
Dona Francisca, 388, ap. 303. —
Aluguel 180 cruzeiros, com con-
trato o fiador. Marcar hora da
visila pelo tel. 48-4534.

JACAREPAGUÁ

APARTAMENTO - Aluga-se, In-
tendente Magalhães n.° 237, 37,
^01 

— Campinho._
ÃLÜGO jto. Lgo. taquara, ótimo
ap. salão, [. inverno, qto. Ver
e ínf. R. Mnpendi, 579, ap
s. 102.
CASA — Sala, 2 rits., banh., cor.,
mia. água, luz, ônibus nn parta.
NCr$ 70. - Estr. Bandeirantes,
11079,_km. lh
JACAREPAGUÁ - Ótima «sa, 2
quartos, tala, coi. ampla, irea,
dtps. imn. Rua Ituverava, 679,
casa 5. Chavo na casa 11. Alu.
guel: NCrS 120. Dopóslto. Tratar
c/Dr. Rui, tol. 31-0860

CENTRAL

ANDARAl - GRAJAÚ -
VILA ISABEL
ALUGA-SE o ap. 204_-do,;EdtficÍõ"lertioga 

na Run Adalberto Ara
nha, 16 com salão, amplo quarto
e dependência de empregada, -
Aluguel NCr$ 300,00 infis os ta-

Chaves com oorteiro e tra-]
t.ir na Companhia Predial Guana- ALUGA-SE
Lara S.A. — Rue do Carmo 65jsala
5." andar
ALUGO np. 209. Rua Duqu-ia de
Bragança; 85. Tratar com proprie-
tarjo, das 15 òs 17_hofa_s.
ALUGA-SE ap. tipo casa na Kua
Emília Sampaio, 25, ap, 101.
5ala, 4 quartos, coiinha, 2 ba*

JACAREPAGUÁ - Alugon.es na
Rua Potirendoba, 80 — Apto.
202, frente cj 2 cites., sala, coz.,
banheiro e qto. emp. chaves cj
D. Rachel, tratar na União Imo-
biliária Ltda. Av. Erasmo Bra-
ga, 299 - Gr. 503 - Telefone:
52-5008 -_Çreci_814.

TAQUARA — Alugo casa nova 2
quartos, sala. Aluquel 170 e ta-
xas. R. Gajeta do Neite 109-F
- Chaves no 60. T. 47-7899.

nheiros grandes, área d ou «em
garagem -_J«I.: 58-2246.
ANDARAI — Davlga S. Ai aluga
Rua Barão Mesquita 502 op. 8Õ3
ap. c| 1 quarto, sala, cozinha,
banheiro e dep. empregada. Ver
local e tralar Beco Cancelas S
- 2.0. Tcl.: 31-3746.
ALUGA-SE — Qt. para mocas ou
moços do comércio que trabalhem
fora, com móveis. Rua Gestão
Penalva n.<M35 -_AndaraK

AIUGA-SE -Quarto R. D. Maria
14 -Vilajsabel.
ANDARAl pintado a óleo, aluga

„.„_ ,,, ,—-«.--¦  — ap. 403 da Rua Silva Teles, 30-A
BONS_ FIADORES: Of.r.<o para _ s_|E|a, sala, 2 quartos, depá-
alugueis em toda a Guanabara, sito, dep. empr. Ver Antônio.
R. Alcindo Guanabara 24 *.'702
Cinelândia - Tel.i 422667.
CATUMBI - Aluga-se íjji dc
frente, var., ;ala, 2 quartos, ha-
nheiro cemp., cot.., area, tanq.
deps. cemp. de empreg., na R.
Elfzftu Visconti n. 8„ op. 201
— Chaves no ap, 103. Telefona
23-2685;

CATUMBI — Aluga-so 2 casas na
Rua Itapiru, contando cada uma
5 quartes, 2 laici, dependências
e garagem. Inf. 43-3113.
DUAS vagas para moças em apar.
t,'.menio senhora tô. Run Beirão
Pirãssinunga, 42, ap. 204, Praça
5ane^ Pena^Ed. Bahia.
FIÁDÒR??? Diretor d. gabarito
abona com mé* da aluguel dapoit
ém aceito — Resolve na hor*.
Av. Rio fiianco, 185, s/ 1819 -
Tel.: 32-2S03.

ALUGA-SE apfcs. 1 sala, quarto
e dep. 180 000 . Rua Álvaro, 291.
Outro saln, 2 quartos e dep. —
120 000 na ladeira Otaviano, 91
c| 3 — F. 58-7348.
ÁIUGÁ-SE --Rua 

"Luiz 
Barbosa',

134 — Quarto, 16 - Tralar T.
Otoni, 72 - 23-1915 - Crecl
183. _
ANDARAl - Alua. «P. 202 da
Rua Uruguai, 123, c] sola, 2 qts.,
banh. comp., áren cl tanque t
dep. empreg. De frente, ci sin-
teco. Chaves no ap. 202. Tratar
ALIANÇA IMÓVEIS. Praça Pio X,
99. 3,o, lei. 32-5911 - R. 27
57-6725.
ALUGA-SE ótimo saião med. £0m
para casal, podendo lavar e cozi
nhar. Rua Luis Barbosa r,.° 57 -
V. Jcabo!;_
ALUGAR MORADIA? - 

"forn.t.-

mei fiadores Irrtcusívals — S<
ííiiriAMrAC ctad ' lurSo na hora. Atandemot aos
A/iUDANÇAS STAR — doming... T.l. 28-5870.
12,00 a hora. TelefonelÁLÜGÁ-SE" casa' Viia 

"casal 
sem

filhei. Quarta, sala, cozinha. CrJ22-9264.
íÊNSTÕNAfio*..^ Viga maça"60
e 70 mil c:m refeições. — Tel.
34-7725 - R. Pedro Guedes, 15
— Siga R. Ibituruna — Tijuca.

PENSICNATO porá mocas • so.
nhsras. Direção è% uma Inst].
tuição da obras sociais. Talafona
58-4019.
OUARTOS — Alugam-se, sendo 2
da frenta * 1 salinha, juntos ou
aeoeradcs, desde 50 000 com de*
posito. Rua Moura Brito n. 204,
•ntei da Praça Saenz Pena.
QUARTO — Frente p| 1 cu 2 rep.,
Sr. cu casal trab. c| dir. tel. Cn
tumbi, fora do corte — 22-4964.
QUARTO — Aluga-so c| refei-
cões p{ casal distinto. Tel.t ¦.
48-2730^
RUA SAO VICENTE n. 45, on.

uma casa 2 quartos,
cozinha na Rua Manuel

Tels. 32-4685 42-2201. Murtinho n. 236 - Fundos -
Aluguel 150,00. Piedade.
ALUGA-SÊ um apartamento c| 2
quartos, 1 tala e banheiro cem-
pleto. Rua Araúio Leitão n. 532,
fundos. As chaves na mesma rua
no n. 393-A — Botequim, lelefo
ne 43-865K
ALUGA-SÉ casa cf 2 quartos, 2
salas e dependências. NCr$ ....
250,00, incluindo taxas. Rua Ab-
den Milanez n. 9, casa 1, fica
próximo^ R. Ana Neri n. ;37U
ÀLUGÀ-SÉ uma casa quarto, «ala,
cozinha, Ianque, área, 140 — Rua
Getúlk>_ 445, casa 7. Cachambi.
ALUGA-SE quarlos e vagas para
moças ou rapazes em casa de fa-
mi lia cem direitos. r*.t. do Ro-
cha. Tratar tel. 31 . .61 — D.
Nil».
ALUGUEI? FIADOR? Fcrn.csrncs
irrecusável. Solução Imediata. Tel.
49-5S47.
ALUGO pornô de qto. o Cozi-
nha 6 dois rapazes ou casal sem
filho. Rua 8 de Setembro, 148
— Méíor — Cachambi. Seguir
R. Baldraco.

ENGENHO NOVO - Rua Raul
Barroso n. 78, ap. 202 — Hall,
sala, varanda, 2 quartos, banh.,
coz., dt\y. ernp., área. NCr$ .
200,00. Chaves no ap. 201. Ad-
ministradora Nacional, Av. pres.
Antônio Carlos, 615-H, 2." pav.
Tel. -42-1314. _
ENCANTADO' - 'Alugo-se sala",""3
quartos, banh., coz., area cem
tan. Rua Pernambuco n. I 019
-_ap. 409. Tratar te*. 52-8166.
ENCANTADO" -Aluga-se ap. 103
Rua Pernambuco 1 039, sala, 2
qts., qto. e banh. empregada ele.
Chaves porteiro Osvaldo. NCr$ ..
200,00.Jfratnr teL^3;3669J_
ENGENHO-NÔVO - KÀÍC alugí

Rua Álvaro n.° 31, casa c'
3 salões, jardim inverno, quin-
tal, 2 sis, 4 qts., copa-ccz., 2
banhs. sociais, 2 varandas, dsp.
compl. empreg., área c| tanque,
garagem. Chaves no local. Alu-
guel NCrí 600,00. Aceitamos ofer-
ta. Trntar na Rua do Carmo 27-A.
Tel.: 32-1774. CREC1;283,
ENGENHO NpVO - Aluga-se um
ap. com sl., 2 quartos e depen-
ciências de emp., na Rua Viicon-
de de Itabaiana n. 121, ap. 204.
Tratar Rua Capitão Resende, 20á,
ci31,_ap.J01.__ i
ENGENHO, .NOVO - Aluga-se ca-
sa c| 2 qtes., 2 sis., dep. emp.
Rua Manuel Miranda, 2BS. Chaves
312. Tels. 42-4546 OJ4-4500.
ENGENHO NÔVO""- Álugo-se""ãp.
cj* 2 quartos, sala e dependências
na Av. Marechal Rondon, 2 794
(antiga Rua Tenente Azauri, 44),
Ver quinta-feira.
FÍÁÒOR - Para casas, ¦aoarte-
mantos a lotas, irrecusáveis, fomos
prrprt<rtrri: _, cem varies, imó-
veis. Sclucâo em 24 horas — Av.
13 do Maio, 47, sala, 1 603 -
T»l. J2-W57.
FIADOR ALUGUEL IMÓVEIS ca-
cas, aps. a lojas — Proprietários
• comerciantes credenciados per
Bancos a> comércio — Solução
na hera — Avenida Rio Branc?
n.« 185 - sota 604 - Edif. Mar-
quas da Herval.
FIADÕR???_0-in.as rof. bãncírlis
— Proprietários irrecusáveis. Praça
Floriano, 19, sala 76 — Teliefona
52-6781 - Clnolàndi».
MÁDURBRA — Alugo" casa qtos.
sala, coz. Desconto folha — NCrS
100,00. Rua Operírio Saddock de
Sá 230 F. Jej. 30-5J18.
MADUREIRA - Alugo I casa sala,
quarlo, corinha, banh. a casat
sem filhos. Rua Domingos Fer-
nandes, 212.
MÉIER — Áíuga-se ap. 202, Rua
Conde Arombuja, 1 350, sala, 3
qtes., dep. empr. etc. Chaves ap,
203. Tratar Lowndes Sons. Pres.
Vi,rgas, 290. Tcl, 23-9525. CRECI
204.
MEIER - Áp. 402. Côn.go" To-
bias, 158, 3 qls., 200 m do Sho.
pinn Cantar. 230,00 o taxas.
36-1873.

ROCHA — Aluga-se ap. para fa
mília grande. Junlo da Rua Li
not Teixeira. Tratar i Rua Con-
selheiro Mairink, 394 — Diária-
mente.
RUA JOAQUIM""TAVÒRaT" lT~^
Engenho Novo — Alugam-se apar-
tamentos dc la. locação cem co-
pa e cozinha conj., 3 quarlos,
sala, 2 banheiros, área de serviço
com tanque, todas as dependên-
cias espaçosas. Aluguel: NCrS
300,00. Chavos no op. 401.
SAO FRANSCISCO XAVIER -
Aluga-se o ap. 302 da Av. Ma-
rechai Rcndon, 477, casa 34 de
rala, 2 quartes, cszinha, banhei-
ro, terraço chaves na casa 13
ap. 301. Tratar na União lmo-
biliária Ltda. Av. Erasmo Braga,
299 gr. 503 - Tel. 52-5008 -
Cred 814.

LEOPOLDINA

RAMOS — Alugam-se apartamen-
tos novos, com sala, 2 qts., ba-
nheiro completo. NCrí 220,00
Ver na Rua Tambaú, 574 — Trat,
c| Sr. Carneiro, Tel.; 43-2207.
RAMOS — Áluga-se, aps., com
sala, 2 quartos, banheiro, cozinha
e varanda. Visitas no local à R
N. S. das Gratas ,860 fds., <
informações na Trav. do Ouvj-
dor, 21_s|_603_.
RAMOS — Áluga-se o op. 103 do
Rua Emilio Zaluar 67 c' qt., sala
e dep. chaves no ap. 102. Tel
42-3373.
RAMOS - Aluga-s. o ao. 404
da Rua JoSo Romarlx, 201, com
quarto, sala • den. Chaves
lelador.Tol. 42-3373.
RAMOS — Àtuna-sa o ap. 402
da Rva Cardoso da Mrrals n
M2, cj 2 qts., sala • deps. -
Chave-. c| o porteiro. Telefsne
42-3373.
VILA KOSMOS - Áíugo primei-
ra locação ap. de sala, 2 qts.,
dependências e grande terraç-v
Rua General Otávio Póvoas, 163.
op. 302 — chaves no 303 — Tra-

na Rua Gonçalves C-ias, 65,
2.», das' 12-19 horas.
VILA DA PENHA - Aluga-se na
Rua Gen, Otávio do Povoa, 105,
ap. 201 cem sala, 2 quartos
banheiro, cozinha, área cem tan
que. Chaves no 301. Tratar nt
CIVIA - Tel.: 52.8166.

VILA DA PENHA - Aluga-se i
Rua Lafaiete Stockler, 695, c| aa

ALUGA-SE por NCrS 170,00 a la, 3 qtos., cer., banh., área
casa 8 ún Rua Barreiros n. 856, coberta, jardim e quintal

sala, 2 qts., coz., banh. eiveres frutíferos, chaves cí Dznn
quintal. Chave na cl 5. Inf. Edite no n. 675, e tratar na Av.
52-7375 e 42-5384. Erasmo Braga, n. 299, gr. 503"ÁLÚGÃ:SE~^u7rt"o,"'-wrinh.;~bI.!- Tel* 52-5008 ~ Crcci 8*4*
nheiro independente. — Aluguell *
NCrS 80. R. Santarém, 107 -IAUXILIAR e RIO DOURO
Penha Circular,

CENTRO — Alugo para fins ct
merciais, sala, quarto, czi. banh
Vor Rua 20 do Abril 23'501 -
Inf. 43-97911 - CRECI 83i'.
CENTRO

LOJA DE ESQUINA ótimo pento
comercial, P. Bina, Av. Antenor
Navarro, 143. Tol. 30-2315 - Jo-

lOJÁ""GRANDE" - Áluga-se" Rua
Pcmpillo de Albuquerque, 366.
Ver no local das 14 às 17 h:ras.
Tralar pelo lelofcnoi 28-6589.

LOJA — Aluga-se ótima para co-
márcio ou pequena Indústria, cen-
trato a preço com o proprietá-
rio, Sr. Ccuto, na Rua Laurindo CENTRO — Aluga-io sala grande
Rabólo n. 258. Tel. 32-8263. — pl escritório, na Av. Prosldcnto
Estáclo. Vargas n. 446, NCr$ 120,00,
LOJA"" MEIER' -'""Aluga-so há ™is '*'!•¦• Ve,„ c| PfM'0 Ru
R. Mogalhões Couto, 76-B,|bc"1* T'"',r n", ?ua Alcindo Guo-
iunlo Dios da Cruz, 90 m2 «!"nba.,a;,n2,4 - ' 2U- To1- 22-7812.
área nos fundos. Tratar com o Cf*9'^ 2°2

COPACABANA - Alugamos ta.os,
ótimas para esetítório e cs-jtsüh
tóries n;éd'c;s ou dcnlárícs, çam
saleta, snla, banheiro, crzlnha.

Grupo salas ¦- Alu-lTralor Av. Copacabann, 1035, ss.
games na Av. Pres, Vargas 503,
gr. 820, c| banh. priv. Ver ho|o
no local, das 14 ls 17 heras, e
tralar Imobiliária 5agres Ltda.,
Largo dí Cerirca, 5, sl 401-2.
Telefono 42-0072.

proprietário R. Uruguaiana, 55,
sola 711._Jel.! 43-1759.
OLARIA — Aluga-se loja Ia. lo-
ca;õo. Serve p\ qualquer ramo.
R. Ministro Meroira de Abreu,
256. Tr. no locol das 15 ós 17
horas.

PENHA — Uma grando lo|a valia
— Passa-se centrato do A anos —-
Aluguel NCrS 100,00 - Facilita.
ia. Rua Nicarágua, 711-A — Tra-
lar polo Til.: 30-9694.

CORREIAS - Aluga-se por 1 ono
grande propr. Ótima casa mcb.
pise, luz, tel., |ard. pasto otc.
Propr. Sr. luciano, Av. Rio Bran-
co, 103, 8° and. 43-0JI70.
PÊTRO"POLIS - Pra"ia de Mauá -
Atugam-se quartos — fim de se-
mana ou mensal — Tel
22-7965.
PETRÓPOLIS — Aluga-se ap. no
pavimento superior da Av. Ba-
rão de Rio Branco, 1130, mobi-
liado ou não, com garagem.
Trator no Rio polo tel. 25-0809 ou
PetrÓDolís 6656.
PETRÓPOLIS - Centro - Alugo,
temp. ou constr. ap. líndemen-
te mob.. gelad. e lei., totalmen-
te frente, piletis alto, melhor lo-
cal, 2 qts. c| arm. emb., grande
sala, copa, ccz., qt, reversível,
banh, social espaçoso 2 áreas de
serv. depend. NCrS 400,00 o to<
xas. Tel. p| 25-2119 ou fins d.
semana, tel. 51-44. Ver R. Dr "*

reíra da Fonseca, 143, ap.
{ao lado da Prefeitura).
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PASSA-SE contrato nôvo de uma
loja com residência, sita à Rua
Vaz de Toledo n.° 570-B - Eng.
Nôvo — Luvas a combinar. Trata
se no local.

QUINTINO - loja - Aluoamcs
na Rua Vital, 338, loja B, cl 144
m2. Chaves- com Dcna lolanda no
cp. 102. Tratar. CIVIA - Trav.
Ouvidcr, 17 - 4.° and. - Tel.
52-8166.

RAMOS - Alii-ja-so a b|> E da
Rua Irene, 106. Vor sàmcnta sá-
bado a domingo. Chaves no ap,
204. T.l. 42-3373,

SÂO"~CRÍSTÓVÁO - Aluga-se lola
D — Rua São Luís Gonzaga, 119.
Tratar Lowndes Scns — Pres. Var-
gas, 290 - Tel. 23-9525 - CRE-
Cl 204.
TIJUCA — Alugo ótima lo|a, na-
va, 64 m2., 2 portas e bem de-
posito. Rua Haddock Lôbo, 437,
esq. de Araújo Pena, em frento
às Org. Magalhães, Lgo. da 2a.
feira. Excelente pento. Telef cm
28-8203. — Pelo manhã • à
noite.

CENTRO

.» 301. Teófilo da Silva Graça
CRECI 101, tol. 27-344;.
CASA PARA FINS CIMERCIAIS -
Aluca-so Rua Tcnolcrcs, 171 c|
2, var., 2 sis., coz., deps. Chav.
casa 4 ou na barbearia. Trat, T,
Ctcnl, 72. Tcl.: 23-1915. CRECI
183.
COPACABANA - 

"Alug. 'uma 
selo

para escrit. na Av. Nessa Senhora
de Copacabana 610, sala 712. Tro-
tar 37-70B7.
COPACABANA -""Comércio 

'"-

Alugamos na Avenida; Aluga-se Av. Copacabana, 897,
Alm. Barroso, 6, a sala 706 cm..
33 m2, mobiliada com telefene,
Chaves cem Dona Ana depois das
14 h no Av. 13 de Maio, 23,
sola 1201 - Tratar CIVIA - Trav.
Ouvidor, 17 — 4." andar -
Tcl. 52-8166.   
CENTRO - Alugai «"'sala 706
com telefona, na Rua Álvaro Al*
V,ira*,.3V 

í.d*i.R"* ,V?' .ÍS°,'íii? COPACABANA - ComíTdí"
ífüí l«"i6-*hoir«s,'Tel.T«2-4373;lAlu9a.s., Av. Princesa Isabel,
CENTRO - KAIC aluga na Rua 323, gr. 609, c| vestibulo, sala.

gr. 805, frento, hall, sala, kitch.
o banh. Chaves cj porteiro, Ira-
tar lewndes Sons. Pres. Vargas,
590 - Tel. 23-9525, R. 18 - CRE-
ÇJJ04^
ALUGO por NCr$ 500,00 coniun-
to do o salas e banheiro, no
melhor ponto comercial de Cr>
pacabana. Tel. 23-0238.

S5o Jcsé n.° 46, sj 40), Írente,
sombra, ótimo escritório, teleto-
ne. Tratar tel.t 37-4966. CRECI
283.
CINELÂNDIA - Gru'po'""do soía"s
—' Rua Álvaro Alvim, 21 — Alu-
ga-se o grupo 1001-1005, c| 5
salas e sanitário,, 120 m2. Chaves
cj porteiro, Adminírtradcra Na-
cicnal, Av. Pres. Antônio Car-
los, 615, 2.0 pav. Tcl. 42.1314.

CASTELO - Alugo na
Churchill, 129, conj. c/
100 m2. Ver local c/
porteiro Lima.

banh., kitch., ar condicionado
garaçem. Chaves na portaria. Tre-
tar Lowndes e Sons, Pres. Var»
gos, 290 - 2.o _ Tel.: 23-9525,
ramal 18 - CRECI 204.
CENTRO COMERCIAL - AÍuga-
se ampla sala n. 431, cl sa eta
do enlrada, banh. e kitch. Ruo
Siqueira Campes, 43. Chaves no
pcrlcHa. Tratar; 22-2838,
COPACABANA •

TERESÓP0US-FRIBURG0
FRlBURGÒ - FeriadoTfinTdirsi-"-
mana, -férias. Aluoa-se apartamen-
to casal j- 57J179 -52-6951.

TERESÓPOLIS - Alugo »p.""qto-,
sala sep., cl grande terraço, ar-
marlos emb. na cobertura. Tra-1
tar Sr. Tito, tel. 34-8809. Ver na
Av. Fcl. Sodri, 396, ap. C-01, e!
porteiro.
TERESÓPOLIS - Aluga-se casa p!
maio e junho no Vale das lucas,
perto do Clube, na Rua Raul Car-
netro ao ladn do n. 100. Tratar
p! *el. 46-8978, ou ,ver no local.

CAXÍAS - N. IGUAÇU -
NILÓPOLIS
ALUGA-SE — Uma casa, com
quarto, sala, cozinha e bnnheiro,
luz e água encanada na Rua Ce*
morim n.° 1 631 casa 2. Duque cc
Caxias, ônibus Dr. Laureano na
perta.
AÍUGA~SE >yNCr$.50,00.casa *erri

Nilópolis — Ver na Rua Elizeu
de Alvarenga, 1819 cj 1, esq. c|
Mário de Araújo.
CAXIAS — Aluga-se uma casa -
Rua Paraíba n. 121, próxima do
Centro. Tratar Avenida Rio Pe-
trópolis n. 1 555, sala 505.

ALUGAM-SE — Apartamentos na
Travessa Xavier da Veiga 74 -
Pilares.
ALUGA-SE uma casa à Rua Fer
reira Canlão n. 410. Chaves ní

. 7, arma-
José.

ALUGA-SE casa nova, 2 qts., sa-
la coz., banh. compl. e área
R. Vaz do Costa 114, c| 2 - Pl-
lares.

ALUGA-SE sala, quorto, cozinha
à Rua Bucoreste, 267. Parada de
Lucas. Aluguel cem taxas NCr$
90,00. Tratar Rua São José, 46,
sala I 006,_de 9 òs 13h. _
ÃLUGÁ-SI; —. Uma casa na Rua!Praça Sena Pereira
Justiniano Serpa n.o 29. Bcnsu-Í zem, com o Senho
cesso — Higienópolis. Atende ès
10 horas. ¦"'-

ALUGO — Ouarto e cozinha In-
dependente, cassl sem filhos.
Rua Nabor do Rogo 689 -": Ra- ..,,. , __
mos. Entrar pelo Engenho da ALUGA-SE apartamento do quar-
Pedra. '°' lf,'a' banh., cczmha e etc,
vrr.riVí?— "—i o"iPO'" 150, mensais, à Rua Basilio
ALUGA-SE um quarto e tala no R.:da G. 53 303 _ t
Cardoso de Mcrais, Bonsucesso, ci|d_ Abolição. Tratar na loia 53-D.
fiadcr — -15Ó, casa 2-A. TiTi^^~"r*= "" '— —li"-"
....,-¦.". r-' ¦ _-- «' - -(ALUGA-SE uma casa com doi:
ALUGA-St casa do sala, 3 quar-*quJd(ÍS __. a! dcniail dependên-
tos, cepa, cozinha, dois bonnoi-:c;ai. Ru, Ce.a- Muzio, 418 -
ros, iardim, varanda, gás na/Av, Viconló de Carvalho.
dos Democráticos n. 291, telefo-
ne 2B-2674 — Higienópolis. JALUGA-SE um quarto Indepen
ÃLÜGA-SE casa de 

"sala," 
quarto ei dente a rapaz cu senhera que

cozinha, na Rua do Caia n. 1373 Irabalho tora. Rua Capitão Vieira
final da linha Penha— Grotão

Aluguel de Crí 90 OOO com
direito a telefone, 3 rreses em
depósilo - Sr. BRAGA - Tel.
30-5739.
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ALUGA-SE um quarto e cozinha
grande com água, -luz, tndeoen-
dente na Rua Iracema n. 152 —
Penha.

ALUGA-SE casa c| 2 qts., jardim
e quintal. Aluguel 130 mil cru-
zeiros. Rua Caratinga, 165 — Ho-
nório Gurgel.

ALUGA-SE casas de quarto, sala,
cozinha, outra de dois quartos,
sala, cozinha e entrada para car-
ro. Rua De]jina_ Enes, 413^
ALUGUEL - FIADOR,' cem 6 imó-
veis — Irrecusável — Forneço —
Prjtt Tiradentes n. 9, sala 802.
— Junlo ao Clntma S. José.

110,00. Desconto e.n folha. Rua
,'cuaperl, n. 75, Cascadura._
ALUGA-SE uma casa. Rua Senador
Nobuco, 407_c; 2 — .Vila Isabel.
GRAJAU - Álugâ-so â.i. Í05 na
Rua Paula Brito. n. 691, cl sala,
2 qts., banh., cor., área com
tanque. Ver no local. Chaves el
porteiro e trotor na PREDIAL CA-
NADENSE LTDA. R. Álvaro Al-
vim n. 21, gr. 1 206-8. - Tel.
22-7808, dos 9 is 17 horas, do
2a. a 6a.-feira.
GRAJAÚ — Áluga-se ap. 303 Rua
N. S. de Lourdes 54, bl. 4„ sl.,
2 qts., dep. empr., vaga pi car*
ro. Chave cl port. Infs. cl Hélio,
das 18 òs 19 horas. Tel. 252223.
Alug._280_000._
GRAJAU — Ãluga-se o aparta-
mento 202 da Rua Aisaríf 83 com

isala, 3 grandes quartos, varan

ALUGUÉIS de casas • aps., a
partir de NCr$ 150,00. Fornece-
mos ííadores. Rua do Resende,
39, sala 1103 - Tel.i 52-9447. -
ALUGUEL"- FIADOR - Não po;a
favot»*, fornecemos os melhorei,
irrecusáveis. R. Lucldlo Lago 91/
402 - M.i.r. T.l. 49.2373.
Á~LUGÁ"-S_'- Ap. n.o 

"201, 
safa",

quartos, mais dependéncirre na
Rua Manuel Alves n.° 141 -
Méier."ALUGO 

- BoVcasà alug. 105 mll,
dese. em folha. Rua Ccnselhtiro
Galvão n.° 714 — Mariureirr.
ALUGO T Ótimo ap. NCrS, 330,00,
Rua Vitor Meireles, 48 chavss no
ap. 101._Cc-ntra[ do Brasil.
APARTAMENTO -" Melor.ilíügT-
se 2 q., sala, dopend. ccnpmg.,
sinteco, pintura nova. Rua Maga-
lhíes Couto, 250 c 5 — Depósito

meses, aluo. 290.
ALUGA-SE 

"ap. 
2 

"qtoV.7". ~sT,

eoz., cj gás da rua, janh. e g.,
área. Ver Travessa Cerqueira Li-
ma, 127 - Ci XVII, ap. 101 -
Est. do Riachuelo. Aluguel NCr$
175,00._ Tratar 24 de Maio, 621.
ÃLUGÃ-SE ap. grande, 2 qtes.,
salão, varanda, dep. emp., fogão.
Rua Boria Reis, 1 095 202 - Cha-
ves Sra. Jurema — Local.

MEIER — Aluga-s. ap. 3 qts.,
%., coz., banh., qt. emp., área.
Rua Salvador Pires, 127 ap. 204.
Chaves no op. 101. Tol. 54-1226.
MEIER — Aluga-so ap. la. Ioc,
1.° and,, 2 qts., sala, coz. t dep
comp emp., tudo gde e cemp.
com grande área coberta. Ver e
trat na R. Círne Mala 49 ap. 201.
MEIÈR — Aluga-se o excelenle ao.
102 ds Rua Aristides Caire, 361
frente, quarto e sala amplos e de-
pendências. NCr$ 180. Chaves no
local. Tratar à Rua Arquias Cor-
deiro, 3l6_s| 503.
MEIER""- KAIC"'ãíuga a"p. Rua
Monte Pascoal n.° 16. Falar no
casaJ2L_ap._20K CRECI 283.^
MEIER. Áluga-se ãp. 403"\3ft on-
dar) da Rua José Veríssimo, 18,
cem sala, 2 qlos., dependência
de empregada. Chaves c. porteiro¦— Tralar c. Administradora Sion.
Av. Rio Branco, 156, s. 1 714.
Tcl.: 52-5917, de 12 òs 18 h.
MAGALHÃES BASTOS- Aluga"--
re ótima casa, qt. e dep. —
Estr. Marechal Malet, 554, 6nl<
bus Cascadura-Malet.

RUA SAO VICtlNIt n. 45, an. _,. *d_pe„dSne,a 
cc' hl, de em.

202. Frente, lola, 3 quartos, ba; ; f chaveJ na 
pme!ma -,„

nheiro, coz., dep. emp., area cf*
tanque. Chaves no ip. 102. Ari
ministradora Nacional. Av. Pres

¦ino n. 88 "A" (quitanda). Tratar
jpelo teiefene 43-9175. Esta rua

r ,., .'começa na Rua Darão de Bom
Ar.tcnio Canos, 615, *..° pavta.tRfc)jro ro 1339 Alug. 24O.C0.Tel. 42-1314
RI
mo
10
'.nf- £...'•_ E*"i!>on- T-»l- -48-5940,15 varandas, dep. compl. emprega-

¦ •:v área com tanque e garagem

I. 42-1314. i*v-^*_r.. *i—•_--•*- _._?¦-»-_--
ft~//Miflaírift"" "'Ái -v-rjGKAJAU — KAIC aluaa na Rua
O COMPRIDO - Aluga-se ót;- A|,_r0 „_ 3, __.. J 3 _f,ôe
o quarto 1 uma n-.ôiade reine,.,- di • ,„, , j ,, ,
tt£^&i!&Íi!S&\* <.»*• «SPifi* 2 Wí» seciais.

das 9,30 às 11 horas.

ALUGA-SE ap. 2 quartos, sala, de-
pendências de empregada;, pinta-
do a óleo e com sinteco. Rua Jo-
sé Bonifácio, 1 035 ap. 404 —
Ver pela manhã.

MEIER - Alug. ep. c/ 2 qts. t
sl., e mais compt., gás da rua,
Preço 200. Ver e Iratar Ruo Mi-
gue! Ângelo, 499.
MARECHAL HERMESV-^ Alugo * ap
c! 2 qts., sala e d-;o. Rua A'.a
rflla, 451 - Tel. CETEL - ....
90 0393 - Ver todos_os dias. _
MARECHAL HERMES —"ÃlUçjn-sí
o ap. ICI da Rua Américo dn
Rocha, 407, c| 2 q., s., r.' coz.
e banli. completo. NCr$ 160,00.
Desconte em folha.

MEIER — Aluga-se ap. 1 sl., 3
qtos. na Rua Torres Sobrinho. 36
ap. 204. Chave 206 — Aluguel
NCrt 27,03 - Tel. 29-2321.
MEIER - Salas. 

"Alugo 
Inde-

pendente:, residência, rapaz tra-
tamento, 1 minuto estação. Es-
critério ou indústria. 48.342'.1.
MEIER — Aluga-;e r. Rua Medina,
58 op. 201 d» frente ci s., 2
qtes,. demais dep. Tratar Av. Ris
Brenco,_J33, 15.°. Tel. 32.8585.
MÉIER — Alg. uma casa 2 quar-
tes, sala com sinteco. área, gara-
gem, jardim. Rua Gen. Antônio
Cerqueira 151, penío fina! ônibus
247._TeJ.:_38-3309, Sr. Augusto.
MADUREIRA - 

"Aluga-se 
no Rua

Padre Alanso n. 419, Edifício 23,
ep. 101. c| 2 ouartos, sala, Co-

ATENÇÃO - V. d< Penha. Aluga-
.*» casa c! 2 qts. sl. coz. banh.
varanda, ai. 170. Tratar na Trav.
Brandura, 516, Vila da Penha,
CêlEL 91-0195, VItalino.
BONSUCESSO - Aluga-se um
quarto mob., rapaz. Av. Demo-
eróticos, 485. Tcl. 30-1491._
BONSUCESSO - Alugo res. com
3 quartos, sala, 2 varandas,
Rua Pacheco Leão, 88. Aluguel
C4 220. Tratar na Rua do Car-
mo, 27-A, loja. Tel. 32-1774 -
Ve_r_dorrIngojdas 9 As _1_1_hqras
B_RAS" DÈ PINÁ~- Aluga-se op.' 

2 quartes, 2 salas e depen-
dências. Rua Timbolm, 335, ap.
102 - Tratar polo tel. 28-5766 e
28-5496 - Sr. David.
BRAS PINA - AÍuga-se ótimo op.
cj 2 quartos, ed. nôvo, perto da
estação. Ver e tratar Av. Anle-
nor Navarro, 143.
BONSUCESSO - Áiuga-se um óti"
mo ap. da 2 quartes • mais de
pendências, em cima do Banco
do Estado da Guanabara. Ver na
Rua_ Bonsucesso_ n. 338, ap. 402
BRAS DE PINA - Casa, sala, quar-
to e cozinha. Alugo na Rua Gu*
rupema n. 111, de pref. sem cri-
ancas.
BONSUCESSO - Alugamos na R.
Proclamação, 774, ap. 304, com
sala, 2 qtos., banh,, coz., dep.
empr. Chaves na casa da frente
cj Dona Inez. Tratar CIVIA —
Trav. Ouvidor, 17 — 4,° and. —
Tel, 52-8166.
BONSUCESSO - Aluga-se ólimo
ap. com fogão. Rua Mallet, 85,
ap. 202. Choves no 201. NCr}
170,00.
BRAS DE PINA- Aluga-se umã
casa cl 2 quartos, sala, coz., ba-
nheiro. Aluguel: 150 000. Ver na
Rua Guota* ri. 22-102.

Turiaçu.

ALUGO — Casa 1 sala, quarto e
dependências. Tratar na Rua A!
fredo Peri, 201 scb. S. João de
Meriti, junto à estação.
ALUGA-SE uma casa. R. Capitão
Arruda, 604, S. Mateus. Preço;
30 000.
ALUGA-SE uma casa no centro de
lra|i - Tratar Est. Otaviano, 239,
Turiaçu.

COELHO NETO - Aluga-se ap
com dois quartos, sala, varanda
e mais dependências. Aluauef
NCrí 150,00. Rua Moriçá, 96,
,-,p._301.
COLÉGIO - Alugo ãp. 2 c..
Ia, saleta, copa, coz,, 2 var., ,etc.
NCrt 180,00 - Fiador ou dese.
Rua Jacc^nO.
IRAJÁ' 

"- 
Aluga-se otimo lo*|B|LOJAS

ESTADO DO RIO

ALUGA-SE 1 loja gde. c| casa de
meradia. Entr. Luís de Lemos,
I 124 das 13 âs 20 heras. Nova
Iguaçu — Vila Carmari, |á ten-
do negócio. Tralar c| Sr. Bene-
dito.

PIABETÁ — Alugam-se Irjas na
Rui Paula lavei*, I=U 23. Cha-
vts no local. Tel. 42-3373.

- Alugo .alas co-
merciols e op. Trotar Av. N. S.
Cc pacabana, 479, ap. 303.
COPÁCAB~ANA - Áluga-so solo
comercial, nova, ar cend,, aca-
bamento fino. Av. Princesa Isa-
bel, 323, sl. 313. Chaves ciim

._.,,„,. .. .porteiro. Aluguel barato. Tralat
CENTRO - Alugam-so salas comer- jj; Carmo, 38 - Sl leia - Tol.
ciais cm lo. Iccaça., ótimo pen- U2-2647 ou 42-1217 - Sr. An-
to — ver Av. Passes n. 115, SOHfôhlo.
Ias 410 e 411. Chaves com P=r-1 ^,r,,.cr,r.r.
teiro. Alugam-se iunlas ou se-'EM BOTAFOGO

paradas. Aluquel barato.
Rua Carmo, 38 — Siloja
42-1228
tônio.

Tels
ou 42-1217 - Sr. An.

Sala dc fren-
Tratar ]te e,n sc^rado» própria para ai-

ESCRITÓRIOS E
CONSULTÓPJOS

CENTRO — Aluga-se sala 521 da
Av, Rio Branco, 156 (Ed. Avenida
Central) — Chaves na sala 1 714.
Tratar c] Administradora Sicn. —
Av. Rio Bronco, 154, s| 1 714 -
Tcl. 52-5917,_deJ2 às 18 horas.

CENTRO - Àlugam-se
salas no Edifício Ouvi-
dor. Rua do Ouvidor,
165/169. Edifício Ca-
rioca, Largo da Carioca,
5 e Edifício S. Francis-
co, Av. Rio Branco, 87/
97. Tratar com o Sr.

CENTRO

ALUGO de -írente, grupo 405,
cl salcta, duas salas, banheiro. —
Edifício lasa II. Av. Pres. Var-
ças, 542. Ver e tratar no 411 c|
Villar. 43-9692. - Aluguel: NCrS

50,00 mais taxas.

guel de NCrS 90.00 oté 1971.
Aceito qualquer oferta. Tratar na
Rua Figueiredo Magalhres, 442,
ap. 910 _- Tel. 57-5803.

, SALAS - Alugam-so - Av. Rlõ
Milton, no Urgo da Ca-lÇ^-nce, ico - Edif. Maninciii -

'r i . • i ' Tislor sola 203.
rioca, 5, no horário de SAlA _ AIugo Av7 Rb Brínco-
16,00 às 18,00 horas, hs - 6.-=. si 607 c| 60 m2 d
__,.». ite.efcne sem luvas, muito bem
Diancmente, exceto aos m:biiiada, máquinas etc. aíu-
sábados.

ALUGA-SE Av. 13 de Maio n.
13. Tel. 22-7968 de 13 às 17
heras.
ANDAR AMPLO - Saião" de Í0Õ
m2. Aluga-se para comércio, in-
dústria cu escritório. Rua da
Lapa, 181 (Prédio nôvcj. Tel.
52-9031. Trotar no 1.» andar.

faiate, cem cu srm residência.
Alugo. Tcl. 26-6869._
PASSA-SE uma loja na Rua Si-
queira Campos n. 30 esquina de
Copacabana cem telefone e cen-
trato de 5 anos. Informações no
Iccal.
SALA pj escritório, aluga-se na
Av. Copacabana, 435, com ba-
nheiro e gás ligado. Telefcnes:
32-8803 e 22-0087. FRISA S.A.
Creci 205.
SALA OE 

"FRENTE "ampla 
cl tcl.

aluo. a profissional. Ipiranga, 46
- Fcn- 25-048-1.
SALA no Centro Comercial de
Copacabana — Passa-se c;m alu-

CENTRO — Alugo ótimo grupo
c:m 2 salas amplas, saleta e sa-
nitário. Ver o grupo 1 505 d.t
Rua México, 41. Chaves no gru-
po 1502. Tratar F. P. Veiga En-
genharia Ltda. Tels. 42-5231 e
42-7144. CRECI 832.

guel berEto.
TREZeIdÉ MAIO, 23 - Passo ins-
talaçce*. e aluruol cenj. salas,
1917-1918, c, telefone, bem mo-
biliadas, atapetadas, máquina de
escrever, ca'cu!ar, c:fre, ar refri-
gerado; geladeira etc. 3ase NCrS
8 000,00. Ver no local, das 14
ás 17 horas. Tel. 42-9322. Res.
57-0352.

CENTRO — Aluç-a-so sala comer-i
ciai em étimas erndições. Av. ZONA NORTE
Presidente Vergas, 590 sala 1 812|

Ed. Lisbca, chaves c| porteiro SAO CRISTÓVÃO - Passa-so
e tratar na Av. Erasmo Braga;Icontrato nôvo 5 anos, zona co-
299 ,- Gr. 503 - Tel. 52-5003 m.fC;_i e industrial, cem forca

-,ÇlSlLJLLl' ie telefone. Prédio assebradído,
ALUGA-SE barato, parto de escrit. ,..,_,„ _.,_ . ç-, com grande terreno. Ver S. luli
no Centro. Exige-se quem tragou CEf'T„R ° -Alugam-so salas, 1 V3. U. -", 39, 

T„... tei
tel. Tratar 42-8942, 52-1512. Ano-'c,2042. Rua Sen Dantas 117. Gen . . ,..

ta-se recades. Lg. S. Francisco/ Ed. Santos Vehlia._Tel_.- .«-1540^ 
*

26 s/1119___Creci_743. ESCRITÓRIO - Consultório
ALUGO soU..«e'rltório*.mohllUdãIreildêiiela; Alg. Álvaro Alvim,

NOVA IGUAÇU - Alugo casa ç| j
quartos, sala, cozinha, banhei-

. junto ao Centro. Tratar Rua
Getúljo_Vargas, 20"NOVA 

IGUAÇU - Aluga-se 1
casa cf 1 qt., sala, coz., e banh.
e| igua e lur. NCrS 90,00. Av.

i17 Gcnzaoa' 
43-2582.

não Av. P. Vargas, osq. cl 33. sl 1202. Chav. pert. Ho

saltar L. da Praia seguir RJ .
Tratar R. Buenos Aires :

LOJAS

CENTRO
ALUGA-SE loja com sobrado
Rua Buencs Aires, 299 — Trotar

Rua da Alfândoi;), 284 -
Lc|a — Cem senh"r Miguel.
ÀtÜGOi— lojo-R. Pedro Alve:
69, c| 120 m2 mais 130 m2, cesc.
pj ind. cu com. Inf. 43-ÓS96 d
úteis e 28-7270 feriados.

CASTELO - LOJA -
Alugo c/ 160 m2. Ver
na Av. Churchill, 129,
c/ porleiro Lima.
LOJA c| 620 m2 - Aluga-so na
Rua Senador Pompeu, 23. Tratar

claro • ventilado.

AlUGAM-SE salas 200 m2, co-
mercio e industria, 3 banheiros,
força. Rua do Livramento, 138
c-m porteiro Jcão.
ALUGA-SE a quem ficar cem to-
dos ou parte do mobiliado e•elefcne, 2 sa'as ligadas cem toa-
.ete privativo, a.uguel nôvo de
NCr$ 300, 4 janelas'fachada, so-
brado cem escada e elevador, na
Rua Visconde de Inhaúma n. 51/
51 - Ss. 101 e 102. Tel. 43-8020.
43-80:0.
ATENÇAO, NÃO PERCA - Alugo
ótimas salas iodas do frente, cem
telefene; Av. Ri» Brcnco, 173,
20.", osq. Nilo Peçanha. Trator
local, cu polo tol. 22-7196 - Ar-
thur.

23-1915. Creci 183.

EDIFÍCIO EULLDOC - Alugam-
grupss de salas na Rua Saca-

duro Cabral, 81. Tol.: 43-8944 -
GEORGINA. _
ESCRITÓRIO — Transfiro contra-
to comercial de 1 c:nf. cem 3
sa.as e banheiro — Vendo móveis
de aço, 2 telefones, ventilador.

SÍTIOS,
CHÁCARAS,
FAZENDAS

ESTADO DO RIO
ESTRADA RIO-PETRCPOUS - A
30 minutos da Praça Mauá. Alu-
go peq. sitio com casa de cami

Geladeira etc. Ver a tretar p&jpõj nova, em centro de terreno,
Av. Mor. Flcriano, 38, gr. 1207.ca;a mebil. cem cenferto, gel.,
- Tel.i 23-2775. ilur, gás, égua bca. Brmbo elct.
„„,„„,",, ,"_ Jardim, pomar com frutes. Blcicle-

ESCRITÓRIO - Com telefone. - 
j,,. Pi:cina p| cr*anca3. Fim d.

Aluga-so uma vaga. Preço N^-rS 3 cu 6 meses a combinor.
70,00,_no_ccntro._Tel. 45-7300. !TcL y/.xç,,*.
EDIFÍCIO AVENIDA"CENTRAL -t;~
Av. Rio Branco, 156, 21.° andar,
sala cem ar condicionado, 34 m2
de área útil. 350 mil. 54-3747,
cí Osório.

ZONA RURAL
:C. GRANDE - SANTAALUGO saio s/1614/15 - Av. 13 .

do Maio n.» 13. Clicvos c/per-iEDIFÍCIO AVENIDA CENTRAL -,„,,_ ,.,.„,.,.,,,-
loiro. SOTIC - 32-1619. CRECI j Escrit. mcb. cl tcl., alugo parte. !CRUZ — SEPETIBA
n.° 539. j Exijo referências. Tratar na salns  , 
Al I \rA QP ll 506. _Í5ÃNTA CRUZ - Caras novas olu-
MLUl_3M-aC — Vaga em escritório NA CINELÂNDIA cí oo de_J è-;2> quartos-rolç. Alu- ^.., ... ...  NA CINELÂNDIA cí

cem Ângelo no sobrado. — Tel.: escritório Cie D03 apre* tel. Alugo cu vendo. Preço a
23-2456. L„_(,,5„ T..,.-,- csa t.. combinar. Edifício Odecn, salaSentação. Tratar 5t.a Lu-]eo7. Tcl.: 42-0468. Dr.' Francisco.';

zia, 173 gr. 1 102. Tel.!ESCRIT0RI0 no Conlr()( Iu!tU0M.
22-9638. menti instalado, com tolefcno,

codo para participação em no çio-

SAÚDE — Aluga-se na Av. Barão
de Tcfó, 107, ampla Icja coni
|irau. Ver diariamente no horário
de 7 às 16 horas.

ZONA SUL

LOJA — Bcíafogo — Passo con-
trato. Serve qualquer negócio.
Montada cj agência automóveis.
Real_Grandeza, 193 lojas_I e 2.
LOJA -R.Borata"Ribeiro, 340-Á.

nuel 120 e 170 mil. Dese. em fò-
ilia. Trat. Rua Felipe Cardoso n.4
105.

DIVERSOS
CENTRO - Salas oscrlt, Alugem.*ti |ltnMl0 ou vendo instalações í-fÃBÕ-FÍTÕ"(« Dita nf.»n r.ArllJ-. AA «*sl«* . . «A.nnn 1_. t-r i.l^"üV 'IMW
?&í&li 

"ír "j0","13' «. Ml" _ Tolefoni 22-1280,
12056 8, 27 ml cj uma. Chavos
na petraría — Tratar lowndos &
Scns. J«L;_23.9525. CRECI 204._
CENTRO — Salas escrit. Alugam-
se, Av. Rio Branco, 123, grs.
605J67, 35 m2 c' uma. Chaves

, ...,.,JV. *_, Aluga-se aparta-
17 •* mento, fim de semana na Praia

19 hr_ras._ |do Fcrte -_57-9505.
EDIFÍCIO ÁVENÍÒA CENTRAL -ICÁBO FRIO f- Férias', 

"fua-de-

Aluga-so a sala 934 cem telcfone|IIie| e f;m je semana. Aps. du-
o moveis luxuosamente decorada;pjex nicbiliadcs, junto à praia.... .„ e.,,_ Pagamento, 

ató 10 prestações —Tol.: 32-8398.

na porlaria — Trntar Lowndes &JCENTRO — Alug. s] 522 a 525
Aiuga-se, ),? locação, excelentejSons. Pres". Vargas, 290. Telefoneina Rua Vise. de Inhaúma, 134
ponto, com 320 m2, com subsolo.;23-9525
Chaves com porteiro. Tratar
Rua do Rcsário 108, grupo 403

CRECI 204.

com residência - Tel. 29-5832
IRAJÁ — Alugo ótimo ap. de
salão, 3 quartos, 2 banheiros -
Av. Monsenhor Felix,
201. Trotor no lotai.

1022

INHAÚMA - Aluga-se 1 coso de
quarto, sala, cozinha, irea, 120
novos. Eslrada Velha da Pavuna
I 296. Tel.: 30-5175.

PILARES — Alugo op. Av. Subur-
bono, 6 116 op. 201, I sl., 3
qtes., coi., var., área, dep. emp.
-Jel. 49-4421 - NCrS 230,00.
PILARES — Alugo 6tima casa,
quarto, snla, cozinha. Rua Assis
Vasconcelos 375, Sr. Mário. Tra-
tar Sr. Aires 46-3735. 

cio Leblon,- com 12 m2 em ga-
leria, lugar privilegiado e nôvo.
Tratar Av. Afranio de Melo Fran-
co, 131 - Leblon - 27-5366.
LOJA — Alugo para oficinas —
Aluguel: NCrS 210,00. Ver Rua
Anlbol Reis n. 90. Ccmeça R. Reol
Gra ndeza^ ,366.1-Tol.:46-8296.

LOJA — lgo. Mo-hãdo, 29, perto
cinema, aiuga-se primeira loca*
cõo. 22-3996, » tardo — Creci
23.

AlUGO Ind., casa, aps. do Rocha
e Austin. Triagem a Caxiai, 1 o
2 qtes., de 50, 70, 90, 100 o 130
NCr$ s| fiadcr. R. Lucfdio lago,
138, s!_4 - Meier, até 17 horas.
AlUGO cata 2 qtos., sala, gran
de porão e ealão juntas ou sepa-
rado:. Rua Augusto Nunes, I0S
— Todos Santo».
ALUGA-SÈ quarto grande e eozí-JR. Dias da Cruz,
nha. Rua Jr.guar.be, 41 — Csvaldc* «jtciep
Cruz. Final Ruo Maria Jr-1"ALÚGA-SE "- 

Casa

CASAS, apto3., lojas, -forneço fia-
dor. Proprietário, irrecusável. Rua
Uranos, 1 410, fundei

CORDOVIL - Aluso cs
saia e coilnha - Sil 0
Irada Põ::.-> Velho n. 609.
E'IRANC-E;S0 precisa riuorto mo-
biliado em íír,'í!ia de respeito,
trabalhinJa feri, dá as melhores
referencias. Proximída^s Praça
da Nações, è Avanlda Brasi). Te-
lefonar das 10 >i% 16, todos-ei
dias úleis. Toi. 30-0676, Sr, Pau-

ROCHA MIRANDA - Alugo uma
casa quarto, sala e cozinha. Tra-
tar Praça 8 do Maio,_135_ap. 201.
ROCHA-fMÍRÂftDA . - 

' 
Alu^a-sõ

casa 2 q., 2 a., cozinha, banhei-
ro e quintal. Ver na Rua Jatina,
7, op. s. 101, preço 160,00. Tra-
tar tel. 389742.
ROCHA MIRANDA - Alugamos
na Rua dos Diamantes, 638, fren-
tc, com sala, 2 qtos., banh.,
coz., área com tanque. — Tratar
CIVIA - Trav. Ouvidor, 17 -
4.0 and. Tel. 52-8166,
ROCHA. MIRANDA
1 il., 1 c(t.

— Aluga-se ap.
Rua Rubis, 994

ap. 201. NCrS 130,00. Tel.
48-8296. R. LoopoWo.

VICENTE DE CARVALHO - Rua
Cambuci do Vole, 209 — Alugom-
Se aps. novos, de saleta, sala, 2
quartos, copa, coz., grande Area.

,,, . .Podem ser visitados. Adminis*
olo"',.-;tradorfl Nacional, Av. Pres. An

-. _,nart..!,ênio Carlos, 615, 2.» pav. -

0 ía £>>'• «-HH.

FIADOR Para casas, aparta

ILHAS
GOVERNADOR

Tels.: 43-4241 é 43-4313.
Fim de Ipanema,

CENTRO - Aluga-s
l.° de Março, 17,

ini-
Chaves c! porteiro. Tratar Lown-
des i, Sons. Pres. Vargas, 290' 

23-9525 - CRECI 204.

SOBRELOJA do -frente para a rua.
Transpassa-se o centrato de 3
anes e meio. NCr$ 10 000. -
Tel. 27-4833 pela manha — So-
lange.^

ZONA NORTE

CENTRO — Comércio. AÍuga-se
gr. 726 Ruo Sen. Dantas 117, de
saleta, sala, banh. • kllch. Cha-

es. Tratar Lowndes Sons. Pres.
Vergas, 290. Tel.i 23-9525, r. 18

CRECL204.
CENTRO — Comércio aluga-se sa-
Ia 708. Av. Almte. Barrcso, 90,
2 salas c| banh., irea 40 m2.
Chaves c| perteiro. Tratar Lown-
des Scns. Pres. Vergas, 290. Tel.:
23-9525 - CRECI 204^;
CENTRO — Alugam-se cs grupes
918, 919 da Rua Araújo Pôrlo
Alegre, 70, de saleta, sala e banh.

Chaves c| o perteiro. Tratar
lowndes Sens. Pres. Vargas, 290.
Tel.: 23-9525 - CRECI 204.

ALUGA-SE lota na Rua Barão de
Mesquita, 424-B - Ver no lo-
cal. Tratar cem o proprielário —
Rua Beneditinos n. 10, sobreloia.
ALUGA-SE loja e sobreloia, luz
e força para banco, Indústria ou
comércio. Av. Brás de Pina, ..
2 185.
COPACABANA - Sobrelojas -
Comércio. Alugam-se. R. Gustavo
Sompaio, 542, fronte, amplo ia-
lão c| banh. Chaves c| zelador.
Tratar Lowndes & Sons. — Av.
Pres. Vargas, 290 - Telefont ....
23-9525 - CRECI 204^

CENTRO - Al. NCr$ 210,00, sa-
la 823. Av. Rio Branco, 105. Cha-
ves na portaria. Tratar das 15 às
17 h. cj Carlos. R. México, 119 si
208.
CENTRO - KAIC 

"aluga 
na Av".

Franklin Roosevelt n.° 146 o gr.
603|4 c| 4 sis. e 4 banhs. Chi-
ves c| porteiro. Tratar na Rua do
do Carmo 27-A. *Tel.: 32-1774. -
CRECI 283.

HONÓRIO GURGEL - Alugo 2
lojas — Contrato nôvo 5 anos,
Rua Américo Rocha n. 1406 -
Trotar na Estr. João Paulo n
24-B.
IPANEMA - Lojas - Alugo-se lo-
jas ns. 7 e 15 da Rua Visconde
do Pirají, 611-B. Ver no local e
tratar na Imobiliária Cartago Lida,
Rua México, 41. Gr. 1308. Tel
32-5390. 
LOJA — Bonita lojo, ponto «x
celente, serve pj açougue ou
cutro ramo. Rua Gustavo Sam-
paio, Lemo. Tel. 57-6070

mantos • Icjas, irrecusáveis, tamos
preprictáries, cem vários, imó-
vais. Solução am 24 horas — Av.
11 do Maio, 47, ula, I 603
Tol. 42-9957.

FIADOR IMÓVEIS - Alugu.l -
Casas, aps., lofat — | Ptopriatário
a comorcianta cradanciado por
Bancos pilo SPC — Solução na

jhora 
— Largo da Carioca, 5, tala

rinho, bonh: e ires serv. Ver no |'L4-.-. 
tdif-Cari.c.c"_-

local de 14 òs 17 horas, l-atsr FIADOR??? Diretor d. gabarito
tel. 43-4205. «bana e/ mês da aluguel depois
MEIER- AÍuaa/qúar.0 eom d«- ]$• 

"•'">¦ ?V^l,V,B.*vt.H'ÍV™
oésito. Pode lavar e cr>7Ínhor. - **'• B"nct,i ,85- **¦*' 1819,_32.2503.
Rua Maranhão n. 199, perto da'HIGIENÓPOLIS

AlUGO op. a 100 m da praia
no Jard. Guanabara, a casal sem
filhos. Praio 1 ano. Cr» 200 000
mensais. Sala, quarto, cozinha,
banheiro, sanit. de empregada
e garagem da 7 ès 12h. 22-2393.
ALÚGA-SE - ótima casa com
quintal, var., sl., 2 qls., ete. Vor
ho|e o domingo da 14 is 17h. R.
Capanema 266. I. Governador.
Tel.: 37-2929.

começa. ;loíaç#o aps, r-randas dc 2 quar*:Cep.
Rua D.i"V ía,i"

ALÜGÃ-SE - Ap. 2 qts., laia,
banh., coz., dep. comp. emp., Av.
Paranapuã 1 543 ap 201. Ver stx-
ta e sábado das 9 is 12 horas.
Tel.i 96-0803.
ÍLHA" DO GOVERNADOR - Alu-
gr-se casa na R, Desembarqador

--.Martinho Gorcez, 21. c| 2 s
Atunafti-se lajlas, 2 qls., copa, ccz., banh

LOJA — Aluga-se, melhor ponto
do Leme, cl 50 m2, vazia. Telo-
fone 57-6070. Edmundo.
LOJA - Rua 24 do Molo, 245.
(Riachuelo). Aluga-se cl 70m2. -
Chovei no loia A. ADMINISTRA-
DORA NACIONAI - Av. Prol,
Antônio Corloa n. 615, 2.° pav.
Tel. 42-1314.

sala 3, Rua
5.° andar

Chnves no local. Tratar ALIANÇA
IMÓVEIS. P^i Pio X, 99, 3.° -
Tels. 23-5911 e 57-6725. 
GRUPOS DE SALAS - Alugam-
se na Av. Pres. Vargas n. 41B,
11.9 andar, grupos de saleta, 2
salas e sanitário. Ver no local
e tratar Je); 32-9400.
mexico", 90

priv.
S. 310 — Ampla

telefone, negociável.
Aluguel 2Õ0. Chave port. Inf. -
32-2687 alé 10 e 12 às 16 hs.

OITO SALAS COMERCIAIS -
Alugo. Rua do Riachuelo, 199. -
Cem alvará de pensão, alugo em
c-njunto cu separadas. Tel. .
43-6102 - Sr. Constantin:.. Cha-
ves na Rua André Cavalcanti n.
50. .

Tcl. 58-3475.
EXCURSÃO -"São lourenço. Fo-

do 21 i 23-4. NCrS 50,00 por
pessoa; incluídas passagens do-
miciüo a domicilio, hospedacern
e ótimas refeições no Hctel Sil*
va, junto ao Parque das Águas.
Reservas: 56-1294, 38 0143. Ma-
rita. Rua Uruguai, n. 194-A, loja
33 na Tijuca, e Av, N. S. Co-
pacabana, 1 058-602. Diárias pa-
ra casal desdo NCrS 12,00 com
refeições.
PASTO para gado. Aluga-se, nes-
te Estado e Estado do Rio par*
100 a 200 cabeças de gado. Tel.
22-3344. *

RUA DA ASSEMBLÉIA, 93, sala
1 707 — Aluga-se ampla sala, c|
banheiro cemplcto c kitch. Inf.
Administradora Nacicnal — Av.
Pres. Antônio Carlos, 615, 2.°
pav. Tel. 42-1314.
RUA MARQUEb DtTPOMBÃl, Í71,
ao. 402 — Para fins comerciais,
sala, banh., e kitch. NCr$ 130,00.
Chaves c/ porteiro. Administrado,
ra Nacional. Av. Pres. Anlônio
Carlos, 615, 2.° pav. Telefono:
42-1314.

Av. Rio
Branco, 14

Aluoo-se o 16° andar c/ im/
m 130 m2. Ver no local. Pro-

postas oo proprielário. — Rua

Beneditinos, 10 sobreloja.

CENTRO — Av. Rio Branco passa-
mos o contrato de um conjunto
de salas com 150 m2, finamente
decorado, telefone, moveis, tape-
tes e cinco aparelhos d» ar re-
frigerado. Tels. 23-5000 o 23-0175
Sr. Barreto - CRECI 567.

SALAS - Alugo ed. Banco Co-
mércio Indústria. R. Branco «sq.
Ouvidor. Detalhes: 37-1922.

CENTRO - Aluga-se sala 227 da
R. Miguel Coulo, 105. Choves
c| porleiro. Trotar Predial Pa-
lermo. R. Senador Dantas, 117
sj 905. Tel. 52-4325. CRECI 455.
CENTRO — Alugo sala com sani-
tarlo. Ver Rua Acre n. 77|706.
Inf. 43-9798 - CRECI 835,
CENTRO - KAIC aluga na Av.
Gomes Freire n. 55, as salas 13,
17, 29 e 43. Chaves cj porleiro.
Tratar na Rua do Carmo n. 27-A

Tol. 32-1774. - CRECI 283.
CENTRO - KAIC aluga pl fins co-
merciais na Av. 13 de Maio, 47,
a sala 2 613 com banheiro. Cha-
ves cj porteiro. Tratar na Kua
do Carmo, 27-A - Tel. 32-1774.
CRECI 283.

compl. empreg., área c

[Cíaudlna no jj? r_,-* a <¦¦ -*;i -sWashinglnn  .
Ruo_ Doisj2 qts. ccz . banh., jo"rdi,n .'&«¦?»>•.-»•'.-? <*-._Mat.s, 292, p=n-i905. J.l, 52-4325. CP.ECI 455

LOJA — Aluga-s» «m frente a «a-
t.içüo Cascadura, na Av. Ernani
Cardoso 52, loja H, t tratar na
loja 53-D, da Rua Basilio da Ga
ma, 53. ¦_ _
LOJA GRANDE 10x30, em Bon-
to Ribeiro, bem em frente h es-
tação, na Rua Joáo Vicente 1 167,
servindo para super mercados, in-
dúslria, b-inccs etc. Pai sa-se o
contraio eu admite-se sócio para;

tole-l

CENTRO - KAIC aluga cl telefo
ne, na Rua Visconde de Inhaúma
n. 134, a sala 926, cj talela
banh. Chaves d porteiro — Tra-
tar na Rua do Carmo n. 27-A. —
Tel. 32-1774. -CRECI 283.

SAIAS - Aluga-se o 9.0 andar
do prédio da Rua do lavradio n.°
180. Tratar com o Sr. Jonathas
no sala 201 do mesmo enderêto.
Das 10 is 16 horas.

SALA - Centro, olugo Ruo Assem-
bléia, 93 sala 601. Mobiliada,
frente, saleta, sala, banheiro,
kitch. Contrato e aluguel o com-
binar. Tratar: 32-8902 - Esteves.
SALAS — Alugo poro comércio
ou escritórios. Rua da Relação, 55

Ver com porteiro. Trator 32-8902
Esteves. _____________

SALAS - Alugo 2 de frente pl
oscr. ou depásito, aluguel 300
cada. Ruado Ra^ntk,_10.
SALA — Aluga-sa ampla saía
cl banheiro de frenie. R. Acre,
77, s| 203 - Tratar Sr. Pinto -
Al. 180,00, na R. Acre, 110, Io
ja — Centro.
SAIA NO CENTRO - Alugo-se
parte c| telefone 22-6944. Tratar
México, 70, s/ 907, Sr. Tomaz,
das 12 às 16 heras.

Procura-se
Apartamento grande para

pessoa com necessidade de re-

presentação diplomática, com

living, sala de jantar, três quar-
tos com armários embutidos, dft

preferência com varanda ou ter-
ra;o, aategem e demais de-

pendências. Área desejada: en*-

lie o Centro da Cidade c Bo-

(afogo. Chamar Sr. Roberto —

Tel. 52-8055, Ramal 434.

Salas no
Centro

cr.na.s.-d.,.-2 quar-oop. compi. empreg., orca <-.sv^ mercado. Tratar pelo-.d.p.nd.nc.as£. RO, Ianque e terraço. ,ratar Predia ,, _»9-1816 cam D. Ivone
d» Áxovedo, 110-112,'Põ<ermo, Senador Dantas, 117 s]l

CENTRO - KAIC aluga no Rua
México, 111 a sl. 2 004, cl ba-
nheiro. Chaves c| porteiro. Tratar
na Rua do Carmo n. 27-A. Tél.
32-1774 ¦ - CR ECI 283,
CENTRO - KAIC aluga na Rua
Senador Dantas n. 117, a sala
2 030, com saleta, copa e banh.

Chaves e tratar na Rua do
Carmo n. 27-A - Tel. 32-1774.

CRECI 283. IALUGA-SE para escritório, con-
comercialjsu!tório, etc._ Av. Copacabana.

SALAS P| ESCRITÓRIO - Alu-
gam-se na Rua do Carmo, 5. l.°
andar, s| 5; 4." andar, sis., 1 e
2. Chav. Iccal. Trat. T. Otoni, 72.
Tel.i 23-1915 - CRECU83.
SALA — Alugo-ie no Ed. Lisboo
na Av. Pres Vargas a sola 1 801
de frente — Chaves na portaria —
Tratar 48-8B41.
3 SAIAS VAZIAS - S. luzia, 799
,esq. R. Branco. Alugo ou vendo.
57-4019 Souza das 15 horas em
diante. .

Aluga-se grupo do 3 salas o
saleta na Rua Debret, 23. liv
formações e 'chave» na poria-
ria do edifício.

ZONA SUL

de Fevereiro n.° 171 c. 3 comjcl ianque. Chaves'na casa n.° t>
dois quartos, sala, co-iinha, be-jpor favor. Tratar na Rua do Car 

CRCCI

SAENS PENA — Alugam-se auaf-
tos e preços módicos. Av. Mara-
cana 651, sob. Tralar daa fl àt
12 horas.

Chaves no local. Aluguel: NCr$
600.00. Aceitamos oferta. Tratar
na Rua do Carmo n. 27-A, Tel.:
32-1774 - CRECI 283.

nheiro 180 000 — Encantado.
AlUGO ótima casa, centro terre-
no arborizado, 4 qts., i., copa,
cor., banh., varanda, depend.
compls. NCrS 350,00. Ver _ Rua
Frei Antônio, 283. Tratar 52-3524
— Cascadura.

mo 27-A. Tel.: 32-1774.
283.
OLINDA — Alugo uma casa com
2.quartos, 2 sales, varanda e de-
mais dependências, tôda* Inde-
pendente. Rua JoSo Pessoa, 484.
Tratar n. 480 casa 5.

Io final ônibus_504. __jllHA DO GOVERNADOR - Alu-
HfGlENCPÕl.S" - Aluga-se ap. ga-se casa sala, qt., co..., be-
de frtnte cem 2 quartos, sala emheiro e Jardim. Rua Pajuçara,
dependências, tudo grande na'320. Cocotá — Chaves no 312.
Rua Açapuvan. 137.
LEOPOLDINA" - Praço do Carmo.
Aluga-se unu caia 2 quartos, sa'
ta, cozinha t banheiro, área. R.
Irapué, £42.

NCrS_150,00. Ivone. 43-2J02,
RUA JABURANÀ 355 - Cacuia

1 104. Sr. Guerra tetro, informações peio telefone
524442;

^.V^^z^jrT^f^^m^ **¦*-* >-•• - -¦¦
S. Sebastião, 60 m2. Rua Conde, W»' ,,,°7,i-
de Aprolongo 3-53. Tel.: 43-<M45. ..*c**! tüiü, IWW»_--.*SIT, .
Sr Henrique I CENTRO -.Alugamos na Ruo 13JCOPACABANA - Alugamos solas,
_" do Maio, 47, saia 40S. com sala. lótimas paro escritório e consulto-
IÒJÁ - Em Brís de Pine — Alu-ibanh. t kitch., de frente, p, rlts médicos ou dentários, com
ga-se loja C ds Av. Bras ncllgo. Carioca, por NCrS 200,00. italtta. sala, banheiro, cozinho -

alugo cosa 3 qti., 2 lis., sor.,ÍPina, 1070. Trotar na Av. Prrs.iChaves porteiro. Tratar CIVIA — (Tratsr Av. Cop.icsbsna. 1085. ta-
quin». Chav» 367 — SOTIC - Vergas, 446-A, sobrelojs, horariojTrav. Ouvidor, 17 - 4.» andaria 301. Thecphilo da Silva Grais
3J-U1» ou 46-6137 - CRKI JM.Idoi 12 is ISh. c| o Sr. Ivo. 1- Tol. 52B1M. I- CRECI 101 - Tel. 27-3443.

ACINCIt es
JORNAL DO BHASILn»

TIJUCA
Ah

^tS&
**MS:

,a>» «núncios cuuihcamí
1 'ASStNATVRJU _____

*UA CCK1UÍ *OCCA
11_,-,.. 4* C.-i. 4i ImIim
C.V*. S.,'3 W H.50 MOPAS .
ÍABAOCS: DAS 8 A$ II hCSAS
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,6 - CLASSIFICADOS - Jornal do Brasil, 5.".felre", 50-4-67

Antecipe seu anuncio
As Agências de Classificados do JOR-

NAL DO BRASIL não. abrirão amanhã,
sexta-feira. Os anúncios para as edições
de sexta-feira, sábado e domingo poderão
ser colocados hoje, das 8h30m às 17h30m
nas Agências e das 8h às 19h na Sede.

No dia 22, sábado, o JORNAL DO
BRASIL funcionará normalmente; as Agên-
cias, de 8h às llii e a Sede, de 7h30m
às 12h30m.

EMPREGOS
DOMÉSTICOS

AMAS, ARRUMADEIRAS cozinheira - preei»..B pa„- o trivial fino. Aprescntor carleira
na Rua Xavier da Silveira, 55, ap.
20] — Copacabana.

E COPEIRAS
OFEREÇO copei.a-arrumadeira co-
atnlieiras etc. Cem referencias a
doe. Tels. 32-0584 • 32-5556 -
AG. RIACHUE10.
OFERECEo 

"Missão 
Evangélica,

domésticas especiais — Garantias
permanentes. Tratar pessoalmen*
folna' Rua Uruguaiana, 226, sob.
OFEREÇO* babá e""cõp«Í_T~—Otí
mas referencias. Agencia Alemã
Olgi- V:37-7I9I. ';.
MOCINHA - Precisa-se para a|u-
dar em casa de família. Had-
dock L.bc, 175, ap. 201 — Pa.
flé;_ie_:bem: Dormir no emprego.
MENINA - Precisa-se para 

~p7-

quenos serviços. Apresentar-se
com o responsável. Rua Dr. Pe
retra dos Santos, 24
Pena.

• Pça. Saens

O.-E.UCEMOS - Ótimas arruma-
deiras, cepeiras e babás, com
carteira e boas referencias. Te-lefcne 52-4604.
OFERECE-SE moça port.ugêsa c7
pratica para copeira arrumadeira
em casa de tratamento — Telefo-
ne 32-6049.
PRECISA-SE cmpregadã~pãra~t7
do serviço, casal sem filho». R.Maia Lacerda, 62, ap. 301.
PRECISA-SE de empregada paraeai.il do fino trato. Exigem-se
referencias e que durma no cm-
prego. Paga-se bem. Traiar na
Rua Raul Pompeia, 101, lO.o
andar.
PRECISO empregada para pessoabó com prática em todes serviços
e durma no emprego na Rua Ara-
ras, 100 - M. Hermes.
PRECISA-SE empregada para todoserviço de casal. Ordenado 50mil. Av. Copacabana, 21 ap. 1001.Teí. 37-6.94.
PRECISÃ-SE
para todo

COZINHEIRA -"Para todo oserviço, precisa-se para casal detrata-nento sem filho» — Paga-se bem. Exigem-se referencias.Tr.ilar na Rua Barala Ribeiro"____z _" _^_??2 • _
COZINHEIRA* - Sabendo o tri-
vial variado. Dormir no emprê-
go, dando referencias de casade família aonde trabalhou, Rua
Corcovado n. 78 - Jardim Botêníco — 26-6801.
COZINHEIRA^: Para-pequena fa.mi lia, precisa-se com prática. Rua
General Gllcerio, 335, ap. 202Laranjeiras.
COZINHEIRA"-~P*ccira~se~*3a*rã
casa de família — Pedem-se re-feréncias - Rua 19 do Fevereiro,
3£j~ Botafogo^
COZ7NifÈiRA - Preciso.de. duas'
para pouco terviço na AvenidaPrincesa Isabel n. 185 - Loja D
COZINHEIRA »- 150 000. prcciTa"
so forno e fogão com muita com-
potência para casa de fino tra-lamento Av. Atlântica 1 782, ap.

COZINHEIRA -'írecIsa-seYvPatja"
se bem na Rua Sanla Clara n.397 - a_. 201.
COZINHEIRO - Precisa-sT-"^
restaurante popular. Tratar àPraça Serzedelo Correia, 27 —
Copacabana.

FRECISA.SE do cozinheira. . co.ao rai . arrun-ad. . babá». Sa-ano ato 200 mll na Rua datMarrocos n. 38 - l.o lnds, _
Inclandla.

PRECISA-SE"- Cozinheira 
'_" 

Exl-
. KIU5A-SE do cozinheira do fer-no o fogão. Paga-so bom. Tratarcom Dona Marilnh», à Rua So-
ÍOO- 

V,rflueI,° "• u- «P- ..

PRECISA-SE de cozinheira para otrivial. Trotar na parto do tardeo Kua Professor lafaiclo Cortes/0. op 302 - Tiiuca. Pedom-sereferencias.
PRECISA-SE '-ds-.-.cozinheira
cozinheira com prolica de minu.ta» o salgados - Lanchonete naAvenida Henrique Dumont~-_'A_ -Jpínema,

PRECISO do cozinheira todo sor.Wço, pago «té 90,00, na Av.Copacabana, 534, ap. 402.
SENHORA"PORTUGUESA" p«"'r«.zinhar e arrumar em casa do al-lo trolo, na Rua das laranjeiras

-S-?5-.~_i|P-_J._202. _
IAVAD. E PASSADEIRAS
LAVAR. E..PASSAR - Precisa:»'na Rua Barão, do Itapagipe, 253,seguir Rua do Matoso na Praçada _0andeira.Pago.so o_combinar.
PRECISA-SE de passadelra» para

i Rua
and.

TINTURARIA - Precisa-so do passadoira - Laranioiro, 430.

confecções de senhora» rBuenos Aires n. 224-2
s._12._
PRECISA-SE passadoifa c/ práticado camisa ormoda. Informação R.
JLgPfgle.Feijó, 28 - sob.
PASSADEIRA' - Oferece-so, 1 diana semana, preferência camisas oblusões. Diária 5 mll. T. 26-5233,

PRÊCISA-SE do passodolrolinluraria. Travessa Etluardt
71, IAPI Del Castilho.
PASSADEIRA.'ÂRRUMADEIRA~dõs
8 os I7h, 3ai. o óasfolras. Dia.ria 4 OOO. Run Moxwejl, 368-101.
PRECISA-SE passadelra com práti"-
ça ganhar por peça. Traiar a RuaKcgento Feijó, 9J_ tala 604.
PASSADEIRA"' DÉ CAMISAS -
Precisa-se com multa pratico dooficina - CASA OSCAR na RuaBarala Ribeiro n. 344.
PASSADEIRA - Preciso 

"conTprá
tica, 2 dias, 3a. o 6o. ou 4o.«abado. NCrS 3,50 diário».
.L«blon_—_Rua_Aporana, 64.
TINTURARIA - p"re"is"aTo~de 

"5Õ7
«odor com prática de maquinaOffman. Rua Lul» do Vasconcelos

497.

P_'.' HnN.,l.?_^5 (ESlP»'» -rat.rl.1. SAPATEIRO - Precisa-,.

JARDINEIROS
JÁRDINÉÍRO - Precisa-so com
pratica o referências. Rua Caou-220 - 27-9234 o 43-7868.

DIVERSOS
PRECISO do 1 casal de mela Ida-de, sem filhos, sabendo ler, paratomar conta do propriedade com
çaios no subúrbio, morando nolocal. T£.__32180J]_-_Francisco.
CASAL - Precisa-se, lardlm, hor-ta, ela serviço doméstico. RuaCapuri, 220 - 27-9234 ou ....43-7868.
RAPAZ menor de boa aparência
precisa.se para ajudar em todoserviço em op. de casal - Av.Gomes Frolre, 740, ap. 902 -
Ordonado com caso o comida.

do escritório, 'boa' 
aparência

desombaraço. Ordenado e comi».
SS* ^_,WinÍ!,ro Edgar Romero,896 »/205 - Vaz LÓbo.
VENDEDORES '("ÃsT - Firma emoxpansõo aceita. Rua Sousa Fran.co 378 - V. Isabel.
VENDEDOR - . laboratório Vitóadmite elemento dinSmico o bemroforido. Rua Francisco Manuel25_j-_EsJn.3o Rlachuolo.
RECEPCIONISTAS^-
TELEFONISTAS
TELEFONISTAS PBX p,""ãi cj mui-Ia prática recepção soltoiro» ati28 ano», 150. Não telefonar. Av.R. Branco, 151 j/loja »/09.
AUXILIÃR"DE CADASfRÔ^^Prõ.
cisa-so c| experiência comprovada.
í'A,ar i Tf Av- Rodrigues Alvoa,147, c| Sr. Cario», no horário do»8 às 12 hs
AUXILIAR DE COBRANÇA coni
pratica comprovada, 220J250 -
Aux doe ont. c| técnico (m|r) -
Telefonista - Avenida AlmiranteBarroso n. 91 - 607
METALÚRGICOS t
SOLDADORES
METALÚRGICA admite fundido"ros, torneiro revólver, estampa-dor - Av. Automóvel Clubt n.°1 403 '
INDÚSTRIAS mecânica» KabTsTÃ:— Precisa de soldadores, apre-sentor-se i E»|r. Viconte d* Corvalho, 730 - Galpão A-46.

-¦;¦" ¦ ¦-•¦-"'« do vmcom pratica de consertos em oe-ral. Base 25%. Tratar na Av.Amaral Peixoto, 327, lo|a 18 -
Nlltról.
SAPATEIROS - .; Preclsa-s.: dechonfraderes pare trabalhar comfaca. Colcados Ramo» Lida, RuaS3o_CrÍstóvão n. 242.
SAPATEIRO 

"-' 
Preciso.»o~do um

bom oficial paro consertos com
experiência de nôvo — Pago-se
bem. Na Rua Andrade Pertence,
15-A —_Catele.

DIVERSOS
AR COMPRIMIDO - MESTRE -
Precisa-se para serviço de funda-
ção com or comprimido, na Ro-dovie Pres. Dutra. Trotor Av.Churchill, 60, «sla 202. Tel.: ..52-9610. L

[ESTAMPADOR - Precisa-so com MECÂNICO
prolica. Rua da América, 203)5.

FERREIRO - Pars Snlbui. Prod
sa-sa na Ruo Magalhães Caitrn,
135. - Jzcar*.

MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃOPrecisa-se urgente'. Rua PedroAmérico n. 166, Loja K - Calete.

MECÂNICOS DE REGISTRADORAS
. Precisa-se com prática. Bom

salário e comissões — Rua Al
cindo Guonobora, 20, s/lojs.

PRENSADOR. Preclsa-so para ma.
quina Injetoro do plástico. Ser-
viço noturno. Trator: Rua Conse-
lhclro_ Agostlnho,„_17U

OFÍCIOS E SERVIÇOS
ALFAIATES - COST.
COSTUREIRAS EXTERNAS - Pro-cisa-» com muito prático cm vo».tido», chomlilor. Paga-so bem -
Trajar 1 Rua da Carioca, 40, l.oandar.

PROFISSIONAIS DE ESCRITÓRIO
AUX. DE ESCRITÓRIO

DE_ ESCRITÓRIO -
moças com prática

AUXILIAR
riç^ladín-SC mw^Da vumi l;i<ihi,
do escritório - Rua Santo Ama60, Beneficência Portuguesa
_C/Jr.J_aldemor _

Ã*IX*LIARES~DE ESCRITÓRÍÒ~
Precisam.se moça» quo sejam boasdatilogrofos, com prática de cre.diário. Tratar na Rua Gonçalves
.D.!ai-.£^_cBm_o_Sr^Josj;_C_arlo».
AUXILIARES de escritório - SI
prática, c| ginasial — Temo» vá-rios vagas através n| sistema —
Ç._LycidioJ:ago,_9^, _sj_611.ATENÇÃO - Moças e 

"rapazes""**
iniciar escrit. c| ginasial. Váriasvagas através n| «istema — Av.Rio Branco, 151 — sj 409.

de uma empregada
serviço _ c| referência»

e carteira. Paga-se bem — Domi
gos Ferreira, 108 ap. 201.
PRECISA-SE empregada para todoserviço. Rua Anita Garibaldi, 80ap. 30?
PRECISA-SE empregada para 3pessoas estrangeiros, c| documen-tos, referencias. Ordenado 90-110

PRECISÃ-SE emprogada7^ürma""no
omprogo. Rua Carlos do Vascon-
çelos, 147, op. 801, P. SaenzPena.

COZINHEIRA - Portuguesa, pre-cisa-se ea:a pequena família. Pa-
ga-se bem. Tratar aié 10 horas damanhã._Fcno 45-3271.
COZINHEIRA -_p7êclso trivial fi-no. Dorme no emprego. Exijoreferencias ótimas. NCr$ 80,00.Rua Aperana, 64 — Leblon —
Tcl.: 27-3375.

AUXILIAR _ Moço dat.lnotista
D.it. noç. corresp.lesc. dot: 150,350, correspond. Port. Espanhol
400 - Av. P. Vargas, 435, tala
605.

BALCONISTA - Precisa-se paracasa de acessórios e enfeites pa-ra cujos. Exigimos prolica ,com-provada e referencios. Solario,comissões e gratificações — RuaHipohto da Costa, 37 - Vila Isa.bel.

CARPINTEIROS -
MARCENEIROS
PRECISA-SE serralheiro» para fer-ro e oluminlo. Estrada Henriquedo Melo_740_ou_49-Ó207.
CARPINTEIRO - Procisa.se~R*_"
Voluntários da_Pátria,_3ó0.
MARCENEIROS, com. muilo piá-tica em formica. - Apresentar-se na Av. Suburbana, » 9»! —
fundos — Cascadura.

MOÇA MÂiÒR - BALCONISTA,
çom pratica de confeitaria —
Precisa-so na CASA GIOTTO -
Proia do Botafogo n.° 154, do.
pois das 14 horas.
OFERECE.SE - Senhora d* rot-
ponsabilidade para casa de mo-da» ou artigos finos. Resposta
para a portaria desta Jomal sob

n.» 36688.
SENHORAS - Precisam-se. Gran-do oportunidade - Poga-so bem

MARCENEIROS - 
"Pricisam-t» • debons marceneiros paro fábrica dearmários embutidos' e móveis —

Paga-se bem. Favor não apresén-tar-se sem a devida aptidão. Tra-tar no Rua Santo Cristo, '307 
comSr._Sergio ou Sr. Jonas.

MARCENEIROS E CÀRPINTEIRÓá- Precisam-se na Rua Condo deBaependi n. 56 - Catete - Mar.cenaria.
PRECISÃSi

COSTUREIRA - Precisa-se paratrabalhar em oficina de alta cos-tura, com muita prática — Tol.37-4710.
ÁCABÃDEIRÃ~~jpãra calçai sobmedida - E' favor se opreiontorsó çompelente no Avenido Co-
pacabona n. 709 - | 105.
BUTEIRO s oficial paletó."bom. Praça Nações, 330 -
sucesso.

Pago
Bon-

COSTUREIRA «speclalizada emvestidlnho de menina — Precl-sa-se paro trabalhar em casa -
Serviço fino, só atendo com ro.ferencios - Ruo Pereiro de Al-meida n. 84 - p. da Bandeira.

-- -i--- -..™«mw — i ovii:-ío uem— Rua da Caneca n. 30 — l.oandar - Sr. MATOS.

AUXILIAR RAP. CONT. 350,Kardex prát. Volksl notista|esc.
dat.| op. Ruf. 280ldat.|conl. meioexp. Av. P. Vargas, 435, sl605.

CONTADORES
AUXILIAR DE. CONTABILIDADE .Conhecimento de contabilidade edactilôgrafo com ompals referên-cias - Não se apresentar sem
??•«. requisitos. Ver das 14h30mas 19 horas — Avenida Rio Branco n: 156.-- sola 3 326.

COZINHEIRA - Precisa-se em ca-
jde famítia, que durma no em-

prego. Poga-se bem. Rua Tenen.
Vilas Boas, 37 — Tijuca —

Lgo. 2.o Feira.

PR&.ISA-SE empregada para co-zinhar o arrumar para 4 pessoas,ordenado 80,00. Av. Maracanã,1500, ap. 3p2___Muda_-_Tijuca.
PRECISA-SE de empregada na R.Catele n. 206 - ap. 401.

COZINHEIRA - Procisa-s. parocasal, cozinhar • lavar das 8 is17 horas - CrS 60 000. R. ArlurBernardes, 43 ap, 702,
COZINHEIRA í~ar7~t7ivi~*~7Íío"~"ZPrecisa-so de uma eom boos ro-
5/.399I" 

~ fí3!""'btm- Tr«>ar

COZINHEIRA - 'Preciso, 
poro co^egio em Caxias - Salário. Tra.lar no Rua da Carioca n. 55 -

ap. 202.

PRECISA-SE de copeira e arru-mads,ro Poga-se bem. Tratar comDona Marnnha na Rua SenadorVergueiro n.» U,_ep. J 001.
PRECISA-SE de empregada pa."todo serviço, ordenado CrS 50 000— Trotar Rua Alfonsus Guima-racs, 32, op, 101, Irajá (Esla rua

¦ l enV ,f,enl0 à Estrada Mon-ienhorrFollx,.8|9>:'
PRECISA-SE cepeirã ãrrumadoiromaior trinta «nos, para casa fa-ml lia. Tratar íua Barão do Fia-mengo, 3, depois IO horas.
PRECISA-SE de 

"Tmã 
empregadade 55 a 60 anos para lavar,cozinhar e arrumar para um ca-valheiro - Traiar na Rua da Ca.rioca n. 19.

PRECISA-SE - Copeira-arrumadei.f-iiy-uiiuiiiauei.
referencias, casa de 3ra prát. .

&?¦ ™-> mm r: sõíím"cíorai,, 22.-— Laranjeiras:
PRECISÃ-SE - Arrumadeira~8~àl13h., todos os dias. ReferênciasRua Aperaha 113 op. 204. - Leblon.

com
Tra-

COZINHEIRA - PreíüTsI
pralica o com referências,
lar telefone 37-6131.
COZINHEIRA - Precisa-se r^í
pequena família na Rua Reden-lor n. 52 - Proça da Paz _
jpanen*a.
CÓZÍNHÉÍRÍTpãVa pequeno" re--
,' .uran.'__ ~ Praci»a^e HaddockLcbo_320._^
COZINHEIRA - LÃ9ÂDEIRA., -
Precua-se para família de trata-rrenlo, trivial fino. Exigem-se acarteira e referencias - Paga-sebem na Rua Gustavo Sampaio n.
ílS-rL_P' 1 <M2 - LEME.

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO.
Cia. americana admite um rapazmaior, com pratica o desembara
ço, na Rua Eng. Pena Chaves n.128. das 8 òs 12 horas

....-...„-... do carpinteiro d.osquadnos • folhado. NCrS 200,00do solário. Pedranogra Campo
Çlubo, no final da R. CamaristaMeter.
operários^Tmestrés
-construção civil
AR CÓMPRÍMÍDÒ - "ProcijíTsí
de pessoal especializado e sina-loiros para trabolho em fundoçõocom ar comprimido na rodovia
M/^o"™' r"}" AV' Churchlil

COSTUREIRA com prática da~aT.
[a costura. Preciso competente.
Nao apresentar quem nunca tra-balhou em aleller - Ruo Nasci-menlo Silva,_5IO.
COSTUREIRA ¦-_':¦:,Precisa^.* 

parablusões. Rua da Constituição 82.
COSTUREIRAS" 

"para 
roupa comer-ciai, blusõe», guarda-pó etc. R.Raul Pompeio, 94, lojo A. Co-

pacabana.

DESENHISTAS jDESENHISTA -"" Piccísi:ii~cõm
pratica de estruturas metálicas.
Tratai no Av. Brasil 6 996 —
TEKNO S.A.

ENFERMEIRAS -
LABORATORISTAS

- PARA EMPRESA DE
ÔNIBUS - Procisa-io no Ruo
Santa Mariana n. 210 — Bonsu-
cesso.
MOTORISTA -*Prêci"ã~s"o""do""um
para trabalhar em granja. «Ilua-
da à Estrada do Gablnol 1 801— Freguesia — Jocaropaguá. Exi-
uem-se referencias.
MECÂNICO VV/*- Pre"c'fsõ-'sí""s"'-
I.irio de acordo com a capacida-
do. Ruo Lelle Leal 32.
MOTORISTAS APARA iTRABALHAR
EM ÔNIBUS - Proclsom-so na
Av. Guilherme Maxwoll n. 210

Bonsucosso — dos 8 o» 10 ho-
res — Diariamente com o Sr.
ACIOLI.

° EMPREGOS

MOTORISTA particular com rofe-
rências _e_çci.fli_*-carteira—profis^
slònaT^lO ano» — NCrS 2C0 —
Telefono 23-5855. ¦
MOTORISTA DE CAMINHÃO -
Admite-se com prática comprova-
do e referência». Apresentar-se è
Rua Marques do Pombal 18.
Munido dos documento

PRECISA-SE do motorista com MOÇA - Preclsa-so nara i, ¦„
pr.lica pnra iraba.lhar em en- em felropoll,"_ 

"«)?" 
. ,a?d.trega». Trotar na Rua Marechal

Floriano, 720, bairro 25 Agosto
D, Caxias,
TORNEIRO -"Melo oficial, ..preciso no Rua Sanla Clara n. 33-_«a|o_ 405.
PRECISA-SE da manicuro compe
lento.: Dá-so boo garanlio. RuoMiguel Servanto, 143 lo|o D.
TRATÒRISTÃ eòm- praticai, do'-1r«.
lor do ISmlna - Aprosonlor-so
com carteiro no Rua Mlrondola

355 - tala 204 - Nilópolis.

DIVERSOS

Rua

PROTÉTICO - Lab. em expansão
preciso de proféticos competentes
em cromo de resina, também
aprendiz para pequenos serviços
de prótese. Trotar 5a.-feiro pelotel. 49.2938_com a Srta. Clolildc.
ENFERMEIRA - CLÍNICA 

~P_.
ciso-se na Rua Borão de Ipanema~ 76 ~ Copacabana.

GARÇONS
AJUDANTE dõ" cozinha - Precisa-" para restaurante com pratica.- Rua Campo Grando n. 1006.Campo Grande.

ADMITIMOS URGENTE: (2) aüxí"de escritório — moça ~ rapaz;
(1) oux. de expedição, (2) ouxs.do contabilidade, (1) recepcio-nista, (1) operador Front-Feed. —
(3) dactilógrafa», (2) moças me-nores daclils. e (1) aux. Depto.Pessoal — Avenida Rio Bronco

185 - 10.o andar. snloTOI
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO es".crevendo bem o maquina, maior— residente na Zona Sul, precisoRua Uruguaiana n. 55 — sa'a719.
AUXILIARES - Ncr$ 160|22Ò~
moços, 5 rapazes, pi serv. geralvendedores, c| prática - Sen.Dantas, 117, gr. 223.

PRECISA-SE de empregada menorpara tomar conla de criança naRua Conde de Bonfim n. 831 -Blb ¦ — c-02.

j^so d7"b*-"r^r7õfW
d~ ec,Ci",I!'ra - NCrS 90,00- Kua Sá Fcrcrira n. 128 -

CUI .
PBECISA-SE de arrumadeiraTlo"
poira na Rua Barala Ribeiro n,ooo.
PJKISA.SE copeiro- or4umadeirí
para 2 pessoas. Pedem-se referências. Tel. 27-6726. '

COZINHEIRA - Precisa-se com
protica de casa do saúde • queourmo no emprego na R. Con-de_de Bonfim n. 497.
COZINHEIRA - Preclsa-sa pari
b- . ° r,$.?n.'K0 - Tfil,3r io "uaBarata Ribeiro n. 473 - ap.

COZÍNHÊfRA - PÃSSÃDEÍR_~ZTrivial fino, boa aparência, oli.mo ordenado. Av. Rui Barbosa,348, ap. Í01. Traiar possoalmen-ie,
CÒZ ÍNÍfÊTRA 

"- 
Com pTÍniía*^talsadinhcs, precisa-se para Bare Restaurante - Rua Euclides Fa.ria, n. 67 -_Ramos.'COZINHEIRA 

que 
* 

ajude na j.rumação. Paga-se muito bom. -
Trazer referencies. Aires Solda-nha, 6Ó-802.
COZINHÉÍRÃv.jr 

' 
Preclsa-so ; pararestaurante, com prática cm mi-nutas. Tratar na Rua São luisGonzaga, 813. São Cristóvão.

COZINHEIRA - Firr^Vfí^Io
para casa do tratamento, referên.cios 2 anos da coso. Ord. 120,00.Rua Leopoldo Miguoz, 25, ao102. *

PRÊCISA-SE de uma empregada
_?_.Jcd-CSo<" *%"*?'¦ menos eo-mMMy^^y"""}
PRECISA-SE empregada pf*tíd.«ervlço de casal de tratamento,dormi, nj emprego. Exigem-sereferencio e prática. R. s Cle.mento 45, op. 302

com
para

AUXILIARES - Moças dal»velocidade de 180 toques
Z. Sul Humaltá, 240,00 — AvR. Branco, 151, s| loja sl 09.
AUXILIARES contabilidade--2 c,
prolica classif., balanços, câmbio,
:_íJ?_r"' n°S5cs faom fortes ing3001350.00 - Av. R. Branco,151, sl Joja s]09.

DACTILOGRAFAS -
ESTENÓGRAFAS -
SECRETARIAS

aux.
boy

SECRETARIA 350 dactil. 180escrit. 180, nux. cont. 250,120, atendente 150. Nâo é aau,i.cia_—_Era:mo_Braga, 227-315.
DATILOGRA. OS 1 cl. prática ;co7respondente rotina de 2 anos o!Bons. 240,00; outro p| Rocha pritica escrit. goreis 170,00. Av. RioBranco, 151 »/lojo »/09.

AUXILIARES bons em contabili.dado, livros' classif. 200,00 cominglês 350,00 - Avl R. Bran
__151, s/loja, s/ 09.

ADMITO aux. escr. aux. cont.-250, contador 800, correspondente
300, vendedor (a) 300 mais "
balconista moço. motoristo c| H,.nasio, boa ap. 250, notisla, dot.(o)cl inglês 1|2 exp. 200. Ruo 7 deSetembro, 63 s 702
AUXILIAR de escritório - Pre-ciso preferência aposentado quesaiba de folho de pagamento efaturamento._Tel. 31-2544.
AUXILIARES Íabõratório"»""~r2"7r.
pazes , c| prática tendo mínimo
!in_S'na!,"'i horário noturno -IJO.OO, p| chefiar limpeza 150,00ate 30 anos no máximo. Av. R.Branco, 151 s/loja s/09.
WxiLrÃR*Er"síin7íát"ira"mí«s~l
rapazes p| escrit, c| gin. 2.0 ciclo
ÍBn'nnn| 

"iSlem," 
T "lários 12°/

loja s/09.
AUXILIARES dep.^sõâl moça p]l-.Gov. prática 180,00; outra esent. p| S. Januário dois. 170,00
?_V!i. ' a n '!? para Humaitá24a0O. Av. R. Branco, 151 s/loja

DATILOGRAFAS uma p| depTi*"*.soai, pralica 2 anos 220,00, ou.tra serv. escrit., 150. Av. RioBranco, 151, _s|_[o|a_s|09.
DATILOGRAFO" -¦ Necessitã",""a~m'-bos os sexos, traiar na Av. Bra-sil, 2064, c/ Sr. Calazons no ho-ránojde 15 às 17 horas.
DATILOGRAFA '"- 

Prcciso.se~c"omboa aparência e referências -
Tratar na Administradora Massel
^Rua Dobret;_79_sala 408.
ÈSCRifÜRÁRÍA - Maio 'exped.
onle -Telefono 46-0854 - SrMORAES.
MôÇAS datilógrafas correspon"-dentes, ótimas na rotina prolicaprof. solt. 200,00 _ Av. RioBranco,_151,_s|_|oja s|09.
MôÇA - 21 :a.; esíiTd.,; responsa-vel, ativa, apresentávei, dalilógconhecimentos de inglê» escr. 

'<
fal., bom portug.. s. experiência, vontade e capacidade aprender, descia trab. honesto 1|2 ex-

. jd. na ZS ou C. Favor enviarendereço p. n. 85368 na porta.desteJornal.
SECRETAR-|ÂS""-~NCr$~ 30014003 moças, 1 c| estenografia. Sema^na 5 dias. Son. Dantas, 117, gr.

APRENDA perucas tecidos irn"
p.antados, curso rápido e eco-

yMÍ>CEWT-'-fon- 
420276- -

ENCARREGADO DE OBRA - P_.clsa-se de competente, enérgicocom muita protlco do ocobo-mentos. Exlgem-se referencio» -
Inútil so opresentar quem não tl-ver as condições exigidos, na R.Sanla luísa n. 167 - MaracanS

depois das 8 oté òs 11 ho-ras
PEDREIRO - LADRILHÈÍRO poráterminar obra por empreitada oudiana - Tratar hoje e o partirdo segunda-feira na Rua SantaClara_n. 60, »| 3.
PEDREIROS - Pr~eclia.se 

'Je~6~^
Apresentar-se J Rua 7 de Setem-bro, 66, 5.0 andar. Das 9 às 10horas, c| Sr. Moraes.

MODELISTA - S4m.ntr~"~~~r-íí
dela gem • rltco. Indústria en.
grande desanvolvlmonto admiteuma com muita prática em I
gane de elgodão. Semana de 5dias, ótimo salário. Apresentar-se
dos 10 hs em dionte à Rua Sa-cadura Cabral, 142, l.o ,„d,r.
(Esta rua começa na Pça. Mauá).
PF|RECE.SE costureira po'rã"""trõ"bolhar em casa do fomillo. Ves-tidos, conserto» e cortinas. Telo-fone 26-4362.
PRECISA-SE de calceiro por fãvõítraga amostra. Av. Ministro EdgarRpmeron. 89ó »a]a_30£Vaz_lôbo.
PRÊCISA-SE do calceiro que saiba
,zc_.ca|fas moderno». Ruo Aimo-ré, 32, ep. 102.

AJUDANTE de cozinho - Precisa-
se paro restaurante com praticano Rua Campo Grande n. 1006 -
Campo Grande.

BARBEIROS - MANIC.

COPEIRO - Precisa-se 1 com
pratica — Apresentar-se com car-teiro, no Ruo Sanla Alexandrina
n. 1 129 - Clube - Rio Com-
prido - Dá-so preferencia aquern_morar no bairro.
CHEFE 51 CÕzr_HÃ**-T"precisa-5e
c/ prática e competência de car.dápio Internacional - Exigem-se
referencio» — Trator no Av. RioBranco, 14, »ubsolo, Sr. Jorge.
PRECISA-SE do um rapaz paíãtrabalhar em pensáo. R. do»' An-doados, 59 — l.o.
PRECISA-SE de uma rnôjã paratrabalhar em pensão — R. dosAndradas, 59:— l.o.
PRECISA-SE de um empregado
para pensão — Paga-se bom. RuoMarquesa de Santos, 8, Largo doMachado — Sr. Antônio.

MECÂNICO para ônibus, prgens.se na Rua Magalhães Castro, 135.— Jacaré.
MOTORISTA - "Prãciía-se 

rroTõ"
rislo carreteiro com prático com-
provada para serviço urbano. —
Apresentar-se à Rua Monsenhor
Manual Gomes, 364 — Caju.

ASCENSORISTAS - Pr.cTs.-s. p.ro elevadores de Cia. om orgonl.zoçao - Trolar pelo Tel. 57-2747Sr. Renato.
PADEIRO" - Meslrlâio.-: Dia.- RuaMarque».-do Olinda, 86.
caTxa
so

MOTORISTAS - Fabrico Bhering
precita. Tratar Ruo Orostes, 28 —
Santo .Cristo.
MENOR -" Pr«ciio-se 15, 14 e
16 onos com prática sorviços ex-
ternos, conhecendo as ruas da cl-
dade, para trabalhar em almo-
xorlfado, Instrução mínima pri-mário completo, Rua Molo e Sou-za, 102, principia na Rua Fran-
cisco Eugênio, próximo i Leopol-
dina (Móveis Lomos)
MOTORISTA - P recíso-se porí
professor, com prática e boa opa-réncia. Escola Catete. — Largo°?—Machado, 8.
MOTOIISTA -HpScÍsmT"cõ~r"
prático de entrego de bebidos.Trotar na Cervejaria Prlneese, àRua João Rodrigues, 40

LANCHEIRO c| bastante prática,c| documentos para saigadinhos
o doces. Lonchonete CanáriosAv. Rio Bronco, 133, loje D, cSr. Sant-

OFERECE-SE 1 motorista para taxi
20 anos de profissão. Pago NCrS20,00 diários. Recodo tol. 49-6695
r»iDona 'Neuza ou Iracy
PRÊ?ÍSA-S*E de" íãntirnefrõi e pin-tor. Rua Antônio José Bitencourf,
joi — Nüópolis

BOMBEIRO--Prcci»a-»e naSousa Lima n. 16-C.
EMPREGADO""para" aç'o"ug"úo 

"com
alguma pratica na Rua Barão do8. Retiro n. 38 - Engenho Nó-vo.

- Avenida Barão d»91-A - Na rcloloarlo
Tefé

LAMBRETISTA - PreclH-le do íquo no»sua lambreta, para »ervi-Ços de entrega - Ordenodo fixomals aiuda de cuito p| monuten-
çao do veículo. Tratar na Rua daCandelária, 91,
ÜVÂDORES - Fld^TSÍbSic.
da nesta cidade tem urgência emcontrolar 4 para o serviço de Ia.vagem automática de automóveis
^-L'í?ír_E_!?_l!'-! "•"r*7.
LANCHEIRA- Pred.a-se ÍSrTmuito protlco om saigadinhos *rofçlçoes ligeiras no Rua Wash-Ington Lula n. 51-B,
PADARIA _ Precis"o"*írdr~al5"
donlo de forno com carteira delüde e proflssolonal, roferenciosno Ruo Soo Francisco da Pral.nha n. 27..

-.-¦ -,.CÃTXEIRÒ - Prelüí
Av. 28_do_Soternbro1_342.

OURIVES - Pr"ocls*3*.so do um"'"p7o""fissional completo. Pedem-se ro-ferência». Traiar na Rua BarataRjbolro,_348>_iaja_304.
CÀiXEÍRO - Padar'iã,"com práti'.ca. Rua Clarimundo Melo, 217,
SÍ5S I_A_]lJ__^s_r_S°ni_J__r____a'.
BALCONISTA - Paro. ferragens-ematerial do construção. Firma do
grando movimento. Exlgem-se
prático comprovada, boa letra,firmo cm cálculos, referencies nocarleira. Ordenado o combinor.
24 de Maio, 235.
EX-PROPRIETARIO RESTAURANTE
INTERNACIONAL - Oferece.,,
paro dirigir motel ou hotel ourestaurante no intorlor - CoixoPostei n. 318 - Polropolis. E.do Rio,
FARMÁCIA"-'"Prõeis«-sê"dé~. rati-'co balconista no Rua do Catolé

MEIO OFICIAL MECA-
NICO — Precisa-se,
competente para operar
compr essores de ar
acionados a motor Die-
sei. Entrevistas Rua Se-
nador Bernardo Mon-
teiro, 167 - Benfica.
PRECISA-SE de calxelro com pro.tico de podaria. Confeitaria Fida!.90;_Condjo_^nfim,_306,
PADARIA - Preciso fórnelro pa"ra o dia, com referencias e In.fermoçoes. Praça Engenho Novo,Io.
PRECISA-SÈ de gar"otõs~d""""TÒ~ã14 onos — Trolor n» Avenida Su-burbana n. 8 617 - Piedade.
PINTOR DE AUTOMÓVEIS ^"~prí"
cisa-se com urgência, pronto pa.trabalhar na Rua Cupertino452 çom Avenida SuburbeneCascadura - Sr. Aié.

PINTOR paro oficino de gelado!ros. Ruo Barão de Ubá. 62.
PINTOR de automóveis, precisa-so competente. Tratar à Av. Ma-rechal Rondon, 2 231 (antigo Fron-Cisco Manoel, 283 — Sampaio. -
Tel. 49-9168.
PINTOR de automóveis, só commuita prática. R. Silveira Mar-tins, 139 fundos.
PRECISA-SE do um mecânicõ~eT-
peciahzado cm Volk» - Rua dosInválidos, 117. .

ALISADEIRAS - Precisa-se deduai aluadeiras que saiba pen-teor bem. Solão Chave». Av. Ma-
^«Çnaljforiano, 35 - Sobrado.
BARBEIRO - Precisa-se Av. 28*dõSetembro, 60 esquina Jorge Rud
gc. Garante-ie o salário.

PRECISÃ-SE empregada para tedo«ervlço de casal sem filhes. Rua
•2i_L_5L. ?.HÍÜi_25. ap. 201.
PIP. ISA'Í^ ?e emprega"dã~d5"mística. Rua Haddock LÓbo, 293cl 1'__"_ Tijuca. '

PBECISA-SE Sp5ra,.comi prática'de. pensão na Av. Gomes Freire

PRÈCISÀÍf-*de"T_*rrêg"ada"**-^*a
todo serviço - Traiar 25-5934 _laranjeiras.
PRECISO 

"babá 
cem muita prér.

3_i~ Av- Copacabana, 534, ep.402 - jOrdcnado_ 80 oté 130 mil.

COZINHEIRA - LÂVADlTRÃTd~c
preferencia portuguesa, precisa-separa família de 3 pessoas; trivialsimples, quo saiba lavar e passarbem. Apresentar-se com documen-los ç roferências, á Ruo Barão
nn _í_Sqr',i,a' J59- Ordenado Cr$ou.uoo. Que durma no emprego.
EMPREGADA*"- Cozinhar"'«"iodo!
sorviços, quo durmo no emprego
para pessoa só. Referência». Bei.ra Mar. 406 ap. 903 - Espia-nada_Castelo.
E"MPRE"GA*DA*^npTiíisT*^ o~"edurma - saiba cozinhar bem -apartamento de um senhor es-Irangelro - Paga-se bem, no R.Barão da Torre n. 529, ap. 202

I pa ne ma.'EMPREGADA 
- PrecUrse""!".vial simples para seis pessoas -

Ordenado do 60 mil na RuaToneleros n. 236 - 1 001 -
Copacabana.

SECRETARIAS - Esteno portug.com red. cm inglês até 35 o -
™ -. Es.!c"° táctil, iniciante .2S0, dactil com inglês, 300 naAvenida Almirante Barroso n. 91— 607.
SECRETARIA" -""CLINICA" "~~Pre"
cisa-se ns Ruo Borão do Ipane-ma n. 76 — Co. acabena.

PRECJSA.SE de pedreiro para pou-cos dias, paga-se bem. Rua Joa-
quim Palhares.Jóó, fundos.
PASTILHEIRO""- Precisa-se d'e""Srri
para trabalhar em Caxias. Apre.sentar-se à Rua 7 de Setembro,ti, 5.0 andar. Das 8 às 9 horasSr. Moraes.
PINTOR com grando pratica aóleo, Kentone, tendo trabalhado
em grandes firmas oferece paratrabalhar - Telefone 25-9438 re-cado por faver.
PEDREIRO" E SERVENTES~"pr7-
cisam-sc, Ruo louro Sodré n.° 3Túnel Nôvo. Entre a Igrojo Son-to Teresinha o o Posto de Gaso-lma Esso - Sr. Xavier.

— Precisa-se compe
Alex. Mackemie 9-B

PINTOR - Precisa-so à Av. Ma"racana. 562, ap. 202. Tratar das8 às 10 horas.
PEDREIROS -"Fábrica Bhering
precisa. Tratar Rua Orostes, 28 —
Santo Cristc.

BARBEIRO
tente. R.
—^Centro.
BARBEIRO - Preclsa.«ê~S~"a~~*f~~"
tivo. Ordenado a combinar. R.5ao Cristóvão 863.
CABELEIREIRO -^i. reclsò, eli/dir.te com pratica. Boa aparência -
Rua General Roca, 440. TratarSr. Rodrigues.
COSTUREIRAifALTA. COSTURA;-Copista, precisa-so com muita
prática. Trabalhar no local. RuaAníbal de Mendonço 81-A -
Ipanema.
ENSINA-SE manicura, fornece-se
material. Tratar da» 20 às 22 hde terça a quinta. R. Voluntários
da Pátria, 3_54. Dona Nadir
ESCOLA de cabeleireiros a ma-nicuras. Cursos de 1 e 6 meses.
Não perco esta oportunidade de
ganhar dinheiro, mesmo cm suac__r_J________l_\_\3_______'65, s| lo|a
PRECISA-SE 

" ""

GÀRÇON - Com prática, precisase paro hotel. Rua Ferreiro Viana,_8| — Flamengo.
PRECISA-SE uma garçoneto. Ruado Catete n. 85.
PRECISA-SE de moças paro caféde boo aparêncio e com práticana Praça da Cruz Vermelha, 36,loia.

¦¦¦ — de
trabalhar sexta e
pelo tel. 34-4241.

manlcura para
sábado. Tratar

ÁDMÍSSAO Imediata faturistam|r. dact. máq. elétrica. Av RBronco, 185, gr. 230.
ADMISSÃO imediota. Rapaz ãuiT.conlab. meio exped. Av. R. Bran-
í?'_L8i'_sr. 230. _
CAIXA contábil c| prática-cTFlanos classificadores coni. ótimaotra 200. Av. R. Branco, 151 s/
jóia s/09. 
BOY — Preciso para serviço externo e interno - Salário c co.missões — Exigimos boa oparencio - Rua do Carmo n. ósala 609. D. IARA. -

VENDEDORES -
CORRETORES

PINTOR DE GELADEIRA E AJUDANTES - Preciram-se com pralica na Rua Presidente Barroso n.92 — Favor não se apresentar
Pi!?.^L _n? o^psyy er_em_condíções.
SERVENTES para fundações, Oa".Construtora precisa. Rua CardealDom Sebastião Leme 180 tratarcom encarregado, Bairro de Féli-ma. 
SERVENTE.PEiPEDREIRO-pVaiqíS

jpl R. Marechal Antônio Sousa,672,

CALCULISTA c| prática produçãop| P. Lucos (R. P. Dutra) 210,00,
?utro p| Centro fat. notas dat.150. ótima letra, prática geral.Av. R. Branco, 151, >| loja sj

CORRETORES DE ASSINATURAS
Pagamos 30% de comissão omais 300 mil mensais. Clientesceri°5, ~ Erasmo Braga n. 227

AGENCIA LINk:.- ..VENDEDOR?"mais de 30 onos, prat. compro,voda em vendas do cereflis, depref. relacionado cem coopera-tivas militares - Rua México n.
?I_—_J0.9. andar.
AMBULANTES 

"-"Pr7cis"im."«e"Tarã
venda do Guaraná Caçula naPraio de Copacabana. Pana-sediana e comissão - Run Minis-tro Alfredo Valadão, 35D - osqSiq_._Campos, £15_-_Copacabana.
APOSENTADO oü militar da"~re:serva - Preciso de um em cadabairro do Rio o Est. do Rio. Exijo
quo tenha tel. em casa. Terrlto-rial Amazonas, 42-8942, 52-1512
(horário livre).

ELETRICISTAS -
RADIOTÉCNICOS

PROCURA-SE radio TV técnico"
36-0016.

BOMBEIRO, eletricista, gasista. -
Precisa-ie para serviço à domicilio e que dê referências. RuaCcnde de Bonfim, 94 loia ATel. 48-8399.

PRECI5A-SE manicura que traba*lhe fora. R. Bambina, 34, l.oandar. Botafogo
PRECISA-SE 

~

trabalhar
de costureiras para .... attlíer, eom priti-

it Íi ""* cos,»ra. Favor telefonar37-0871.
PRECISAM-SE de duas cabelelre,.
ras com prática e uma profissio-nal de alijamento. Salão de Beie-zo Denize. Estrada do Portinho,n. 271-A, Freguesia de ira|a.
PRÊCISA-SÉ 

"de "um" 
cabeleireirocompetente, porá salão de luxo.Com freguesto. Dá-se um mêsde serviço sem garantios, nem

luvas. Também manicuro. Trotar
com D. Mitzi - Copacabana,
793. grupo 202 - "Salão Ml-tzi ._
PRECISA-SE

PRECISA-SE de um lancheiro que'.. -,irar ch°P» na Rua MarcílioJJias n.__54_-_Cenlral.
PRECISA-SE 

"de' 
empregado 

"com
pratica para Í3zer saigadinhos àRua Barão do Flamengo n ,35-A-¦ BAR. 
PRECISA-SE um ojudante de co-zmh_eiro^Rua_Afonso_Pena, 189.
PRECISA-SE 1 copeiro. R.TdcSetembro n, 36.
PRECISA-SE de um empregado
paro café — Começar às 16 horas— Ruo Visconde de Ouro Preto,86_—_ Bofafogo.
PRECISA-SE copeiro eom práticachope e vitominos - Av. R. Bron

49.

CHOFERES E
MECÂNICOS

CAPOTEIRO - Preciso ne Ave-ní_da_doi_DemocrátÍccs n. 148.
EMPRESA DÈ ÕNJBUS -~Pr"ecÍM
de 2 bon» eletricistas. Pedom-se
reforenciat. Tratar na Av. Getú-
Ho Moura, 668. Mesquita. Viação
Ultraveloz S.A.
EIETÍICI5TA DE AUTOMÓVEIS -
Cem prática ds 5 anos — Av.Suburbano, 6 853. — Pilares.

TÉCNICO - Precisa-so para TVe rádios na Rua João Lira n.159 - loja D _ leblon.

PRECISAMOS* domósticiTcíáFcaT
Salário inicial: NCr$ 100,00, Cur-sos diversos grátis ele. - TraiarK. Uruguaiana n._22ó - seb.
PRECISO copeira e"""ímT~~babá
portuguesa cu espanholo ou bra-iileira com documentos - Orde-nados oté 150 mil - Av. Copo-eobana,-.-S34.Vap: 402.
P^fCISA-Si mocinhas: -CrS'70
mil; Para ajudar om casa do fa-
lia ' T'aínr, "'.Rua Sou» Lima,178, a.n. 802._Pòslo 6.

.a?»H?odo"- ssss&asá!
para todo o serviço de pequena

TOMO conja do crianças Inter-nas e íem! nternos no Praia doBptafogo n. 360 - op. 226, 3 oBloco -..Dana-Mari». ' J-

CQ2INH. E DOcilRÃr
agência ALÉMÃ-õicÃTr-fix
J/-/I9I. Paga impostos, tem Al-vJ't ." e:"']a «ícali Escolhe co-zmhoira de forno-fogão do trivialtino e de todo serviço
?fyymoi\ <°™~"-n,,.h;.
res diaristas, cozinheiras, faxinei-
Teí' 37'í™" e Ja»a*lras -itsl. 37-5533 com dícumentos
A AGENCIA RIACHUELO desde1934 vem servindo a elite cario-ca. lemos coz., cop.-arrum. etc- Tels.: 32-0584 o 32-5556 - DConceição."ATENÇÃO ~ "CMinhe:ra",~i_í"ci'.
somas. Olimo ordenodo, R. Se-nador Dantas n. 39 - segundoandar, sala 206. J °
ÃGÍNÇlAíRlZZO' -. Ofensc. i&zinhoiras de fornr, e fogão, ban-queteiro, arrumad., passad copeiros (as), babás, faxineiros etc.
52.5644 ' ~ Telcfc,ne:

cõzinh'e"ír"ã~^ííí^^—d7.
cumentos, referencias o que sal.ba ler Paga-se bem, no Rua Fi-gueiredo Magalhães n. 421 —op._60|.
çozinhe"Tr^~p7^í.;^--^--j7£<ic3_ 05 trivial fino. Pedem-se rc-teroncias - Rua Hilário de Gou-veia, 15, ep.JJOl - Copa.
COZINHEIRA dpfõmere: fogãoPrecisa-se na Rua Ea.-õo dei

EMPREGADA - Precisa-se na Glóna, _ sabendo cozinhar e outrosserviços leves. Solário a combi-nar. Tratar Av. Calógeras 15,sobrelolo_ —_Je_rcsa_.
EMPREGADA - 

~Pro"cfs77eTFÕr*m
e fogão. Paga-se bem. Av.AtlSnlica.l 260,_ap. 202.
EMPREGADA""- PredroTe"-^,
prática de cozinha que durmo noemprego com carteira c referên-cios — Ordenodo oté Cr$ 60 000

Ruo Uruguai n. 283 - ap.801 - Tcl. 38-1517.

_ÍER,lSS0R PARA MAQUINA Ml-NERVA - Precisa-se na Rua Cor-reia Vasques n. 34-A - Estáciodo Sá.

MOCINHA de 15 o 
"20 

anos, paraarrumar e ajudar na cozinha quedurma no emprego. Ruo Condede_Bonfim, 568, op. 605.
ÒFERECÈM-SE dZT, cozinheirasmineiras para todo o serviço ou
^'í;.,'' fooSo ~ Tra,ar telefona*Zf5oB3«

DESEJAMOS odmitir moço iovemfolondo francos e ropoz com pret.dotllografio p| oux. faturista. Mi-guel Couto 23|703.

MOÇA — Maior peq. serv. escri-tório e caixa. Casa de peça» ou.tomóveis - Preferência morando
perto. Av. Rio Petrópolis, 1446-Ados 9 às 12 e 15 às 18 hs. -
Sr. Arruda.

OFERECEMOS cozTnhcira_do varias categorios com ótimos refe-rcncios e documentos - Telefo.£2-4604.
OFERECE-SE cozinheira de fornoo fogap com ótimas referencio»,Ord. de 150 mll na Rua Assun-
çao n. 100, c| 1_- CAROLINA4
OFEREÇO cozinheira, cop.-arrumadeira etc. Com doe. e infor.mações tels. 32-0584 e 32-5556.Ag. Riachuelo.

PRECISA-SE de um ropoz compe-tento poro escritório. Ver hoje oté18h. «uo Jequiriçá,_181.
PRECISA-SE do uma móça""p"arãtrabalhar om escritório que sejoboo datilografa. Rua das loron-
teiras, 47.

Ipanemo —I PRECISA-SEJaguaribe n. 232
I fe 

7!:9&ij ~ Pas'a;»"»"b«müa;,T'^n.ilhc». Paga-"' bem- Pedem-se_reforer,ci«s.  Santa Clara, 177 op 503COZINHEIRA - Precisa-se para"""• triviol. Tem quarto próprio

OFÉREÇcTóiima cozinheira forno• 'ÍSl0."" Agencia Alemã Olga

PREÇISAÍÉ-dT" eozinhelíTíSr'
pratica e que durmo no emprego.~- Rua_Cemaristo Méler n. 494.
PRECISA-SE urgenTe de-empregaida de colegorio para 3 pessoasDurma no emprego e dê re-forencias - Rua Pompeu Lourei..- ... 32 - £04 - Bloco B -
C?Pa"bana- - Ordenodo de CríI vü 000.
PRECISA-SE do uma"*empreged"

Ruo Bambina n.° 26. Quo
m. . 

"_T_ de 30 «"<>•• Pa3a-«eNCrS 60,00. Aceito-se tem re-terenc:as.
. . ECISAJE:de 

'cozinheira 
de foh- _"var' 

n T<5 
8° °°.?. ". 

./'""o ?* CAIXEIRO. -; Preelse-i, -ÚTiSS,
en-a . c.,t.T,."'"n"1' R?fe'F».,-a de padaria, na Rus San.roncas e carteira — Dorme fora ta Clara, 58.

PRECISA-SE de cozinheira 
""'de 

for- BAlCONI5TA"""-"~Prec;sa.-e rom
Sln!mÍ08?° •*" PT"-5"!e bcm- - prilíca para leia de bVi" L«l-s ê

J™-" «?*. Tratar na Pus papelaria. Trator Rua Vi c . raPompeia n. 99, ap. 1001.[já, 468, loja

MOÇA poro escritório em Jaca-repaguá. Precisa-se, com otlmaletra, boa aparência, Idade até30 anos. Apresentar-se com do-cumentos e referencies à ProcoTaquara, 34, sala 305, Esc. Con-tabl l,_J aca repa g uá.
OPERÃDOR^FRONT - FEET"-
Importante firme ne Zona Sul ad""'• /,,p,_... I Vitítss em macenografia Olivetti, conhecendo cshlema front Faed. Salário inicialdo 250 mil p| experiência cl reo.
luste Imediato. Tratar na Av. 13de Maio, 23, grupos 614 a 613

Alô, REVENDEDORAI - Vendo (
prazo, saias, blusos etc. ABC Mo-lhas. Av. Rio Branco, 156, 10.°andar._Estr._Portelo1_29,_2.o and
CÒRRÈTORESIAS) - Preciso-so p*.ra firma de decoração, letreiros e
pinturas em geral. Percentagem
de 20%. Ruo do Reloção 55 sl*lí r_Jel- 22-0739.
CORRETORES - Clínico médiía
..''."n.l-0.'. ,S!5° _ Tra,ar « D-MARLENE na Rua Carolina Ama-do n. 280 -' Vaz lobo, das 9as 18 horas — Todos os diasúteis.

ÍMPRESSÒR para Morcede», pre-cisa-so na Rua Wastinglon Lul»
10

PRECISA-SE de moça c:m práticade serviço» gerais escritório. -
Rua Cardoso rio Morais, 380-A.
P£ECISA.SE de rapaz novo do"18 a 20 ano» - para escrever àmaquina e outro» serviços Inter-nos — Deve saber ler e escrevereorretomente o que tenho von-lede de trabalhar - Tratar naRua Sacadura Cabral n. 325, de13 às 14 horas — Quem não es.tiver em condições ê favor nãoaparecei1.
PRECISA-SE de uma moça combastante prática de escritório, in-clusive datilografia, para serviços
gorais. Rua Alcindo • Guanabara15. sl 1 302.

FABRICA precisa do pessoas -
vendas a domicilio, 210 e 280J — Rua Silva Mourão n. 15Transversal Honório — Ca-chambi.
MOÇAS - Ãdmltem-se mSçãsmaiores, do boa aporência, curso
primário completo, para vondo-doras outonomas, no Laboratório
Vila - Rua Francisco Manuel 25

«tacaojíiachuelo^
PRECISA-SE

TÉCNICO de transistor com muita pratica. Ótimo salário. Telofo
ne_48-8399.
TÉCNICOI.DE TELEVISÃO - Precisom-se Idôneos e competentes ceducados, para' firma novo. REnes Filho 398-A, Loja. Tol.i .30-4906.

 de manicura e aiu-dante de cabeleireiro menor naRua Generol Venâncio Flores n.d81_—_JLojfl_8.
SÃLAO PRIMAVERA - Precisa-
se dc ojudonte do boo eparen-cia quo aaibe enrolor no Ruo LUBRIFICADOR - Precisa-se comDomingos ferreira n. 41-E —jpratica na Av. Monsenhor Fé-N°EL. lix n. 325

ELETRICISTA para ônibus, preci-so-so na-Rua Magalhãis Castro,
n. 135 — Jacaré.
ELETRICISTA"" -" Precisa-se: paraempresa de ônibus. Exige-se pra-tica comprovada em carteira —
Rua Santa Mariana n. 210, Bon-
sucesso
LANTERNEIRO - Precisa-se de
oficial no Ruo Visconde de Sanla
Cruz n. 110. Eng. Nôvo.
LANTERNEIRO - Guil.l - Ne-
ceKita de oficiais competentes,
admissão imediata. Apresentar-se
com documentos. Rua Viúva Cliu-
dio, 325-F - Jacaré.
LUBRIFICADOR 

' 
com pratico e re-

ferencios. Rua Angélica Mota, 35,
Olaria.

PRECISA-SE de ' um mecânicocompetente tó para DKW na R.Mario Rodrigues n. 191 — Ola-na - Falar_comJ.ARI ou WILLI
PRECISA-SE de 1 

"lub"rifica"dor~"e
lavador com prático. Pede-se

HORAS VAGAS - Você quer ga'nhor dinheiro nas horas vagas?- No seu local de trabalho? -
Compareça à Rua do Carmo n

__sala 609 - D. IARA-
GERENTE _ Sonhot nat.""^,idade 43 anos, casado, de mui-»a confiança e capacidade (am-bas comprovadas), falando idio-mas, trabalhando atualmente como
gerente responsável de loja de-seja melhorar posição. Escrever
para a portaria deste Jornol sob

36.714. _
HOTEL - Precisa-se de unTTrTü-mador So serve com prático, RuaCondido_Mendes n.<>_36, Glória.
MOÇAS e senhoras —"Precisa-
mos. Pagamos bem, olmoço econdução por conta da firma. —
Traiar Acre, 47, s. 810.
MOÇA c| prática para loja artigofeminino. Tratar depois das 10 hs.Estrada_do_Portela,_29_L_oja C.

PRECISA-SE de cortador - Tratarna Rua do Matoso n. 22 — Pcada Bandeira.
PRECISASSE 

~d"*"7a7~f-**êle"por»

motorista, ela para arrumadeirano Alto da Boa Vista - Exigem-se referencias - Tratar com Má.rio - 57-5272.
IRECISA-SE um copeiro paro tFã"bslhar em bar, só serve com prá-tica, Cofé Brasileiro. Rua SantoCiara. 116-B.
PRECISA-SE um maço para lavar
pratos e limpeza - Tratar naRua Sele de Setembro, 105.
PRECISA-SE caixeiro dêTeVT"R~Kajmundo Correia 5.
PRECISA-SE com pratica de pa-dana, 1 caixa e um ajudante deforno ne Rua das Laranjciros n.

Pios do Cruz, 150.

PADARIA - Precisa-se forneirocom protlco, pedem-se referências,
com boa apresentação, trator to-dos os dias das 11 às 13 horas.Rua 24 de Maio, 959. EngenhoNovo.
PRECISA-SE ,de 3 ropazes r"~"i~.res para vendai de fotografias.— Rua Frei Caneca n. 85 — 2 »

landar, sala 5.
"CARBRASA" 

necessita dos seguintes profissionais:
CHEFE CHÂPEADOR
FERRAMENTEIROS
PINTOR DE LETRAS
SERRALHEIROS
ELETRICISTAS P/ÔNIBUS

Semana» de 5 dias. Salário conforme capacidade. Os can-
o 1t?SiÍT/era° 

apresentar_se Para íeste e seleção à Av. Brasil,

Iraiá.

SECRETÁRIA BILINGÜE
ESTENDEM PORTUGUÊS

Importante e tradicional companhia, com escritóriosno^ centro da cidade, procura secretária para diretor, quereuna conhecimento e prática do exercício da função emempregos anteriores.

_ Essencialmente deverá possuir perfeito conhecimento
de inglês para fazer traduções comerciais, prática de servi-
ços gerais de secretaria, estenografia em português e gran-de senso de organização. Idade entre 25 e 35 anos. Ofere-
cemos ótimas condições de trabalho, semana de 5 dias,
salário em aberto em face das qualificações a apurar. Car-
tas com "curriçulum vitae", para portaria dêste Jornal, sobo n.° P-89 725. (P

TÉCNICO DE TV E RADIO - Pre-cisa-se competente, com boslonte
prático, apresentar-se — Rus Ca-merino, 80, sala 2.

GRÁFICOS

COMPOSITOR - Precisa-se na R.do Lavradio n. ÓO - Sobrado.
GRAFICO — lmpressor meio ofi*ciai. Av. Roberto Silveira, 401 -
N.Jouaçu.
IMPRESSOR - ~p7êcís"a"""í 

rJarimaquina Minervo — Trotor noAvenida dos Democráticos n, .3ó7, loja B.

cvÍ.dmXÍ- ?? VENDEDORAS
EXTERNAS, ótima comissão paraproduto conhocidíssimo e de fé-cil aceitação - Avenida Presi-dento Vergas n. 590 - soiy 803
PRECISA-SE de moças e rapazmenores e maior. R. SargentoMilicia n. 20, sala 209, sobrado

- _ «íyuna.
RAPAZES aprendizes e moços —
Frecisam-se, representontes paravendedor. Av. Suburbana, 4898.Dr. Celso P. Maio.
VENDEDORES"-" PÍecistas,'precl.
samos para venda a clientes in.dicados. do Manual do Emprega-dor, obro completa legisl. Tra-balho e I. Renda. Possibilidades
de ganho acima NCr$ 300,00.Trotar na Rua Senador Dantas,
117, gr. 411. Dr. Paulo.

PRECISA-SE de compositor e lm-
pressor, que selam desembaroço-
dos, para pequena tipografia.
Paga.se bem. Rua São Bento, 13,
13.'. «ala 1,4 - Sr- Azevedo._
TIPOGRAFIA - Precisa-se de 2impressorçs para Minerva — Be-
co do Bragança n. 26.

TORNEIROS - FRESAD.
- AJUSTADORES
"ÕRNeTrÕMECÀNiicõ--'R| 

f|r.ma de elevadores. Apresentar-se
no Rua Pedro Alves. 143 com
documentos.

SAPATEIROS
ACABADOR BALCÃO - Precisa-
se de ocobodor de bolcõo, calçado
de senhora. — Fáb. Calçados Bel-
fl» Ltda. — Ruo Bolo n. 72ó —
S. Cristóvão.

BALC E VITRINISTAS

PREI

VENDEDORAS - Malh*"7ia~~SfoPaulo, c| depósito no Rio, ofe.'«?; possibllidodo gonho NCrS300.00 mensais, revendo p| contopróprio, pagto. facilitedo. Av. RioBronco, 15ó, s! 1 0OÓ e EstradaPortela, 29, sl 217.
VEN.EDORÍS~"lAsr'- P,ecise-s'e<-cm prática no remo de pérsia-nas, c-.-tinss japonesa» e plásti-
ç«, ótimas comissões, largo decao Fiancisço, 26 s| 709. Ediri-elo Pcl.-iorca. 9,30 às 12,30 ho-

Cozinheira 
'para 

BALCONISTA íranazl nrarir» tr.- —-'-_'_2-.*,_5í:;0 hora=-
Paga-se bemP R.jdos c Srf^fô-^BiS?,fãm'tK^^^^TF^Òlí^rdi

;Dias do Cruz lóO - Méior. ii. .* - J7"1 e,u»i,'0». Venden-
femi*

VENDEDOR - Bico - lnd. Prod:Belezo, precisa de um que ii te-nho Praça" na GB - Bom preçoBoa qualidade e boa comissão.Inf. Av. P. Varga», 529, 14.0and. >| 1 40Ó, diariamente na par-te do manhã.

LIXADOR É GIGADOR - Precisa-
se de lixodor e gigodor poro cal-
çado de senhora. — Fábrica Cal-
çados Belga ltda. - Rua Belo
n. 72ó - S. Cristóvão.

PRECfSAM-SE cortedores para cal-
çado» «porte. Tratar Rua Türu-
parl/44, Saenz Pena.
PRECISA-SÈ de pcspontadorõi
obra esporte de senhora para ca*
so — Ruo Gonçalves Ledo, 59
Centro.

MONTADOR - Precisa-se de montador para calcado de senhoro.- Fábrica de Calçados Belga
Ltda. - Rua Bela n. 72é - S.
Cristóvão

- .....w.. .cm uWana prepno. — no e te«ua Amtides lobo, 191^ apJ01Jsais«l-í —]6ó — ap7

Inas
merceconas— R. Almerinda

PRÉCISA-SE de montadores paraobra esperte. Rua Francisco Mon-
te[ro_n._24l — Realengo.
SAPATEIRO*" PARÃ""CÒNSÉRTÕS~

Precisa-.e na Estrada Intendei-te Magslhães n. 54-A - Cempi-
nho.
SAPATEIRO"" - Precisa-se 

"do "vma
pespomadclro paro trabslhor cmbsneada^na Rua Maria Parei n.61 — Sío Joco de Meriti — Te-lefone 2-I79.
bAPAIEIROS - Preciso frlzador,lixodor, gigador a bolcõo. Ruda Amárlca, 215.

você quer ser
COMISSÁRIO

OU
COMISSÁRIA?
A'V<AkHIOestá ampliando o qua-
dro de Comissários e Comissárias de
Bordo para as suas linhas nacionais
e internadonais.

E preciso ter:
Bôa 'aparência

Curso ginasial completo ou equivalente
Idade: 21 a 27 anos (rapazes)

20 a 25 anos (moços)

t indispensável falar inglês fluente*
mente. Oferecemos um curso completo
de instrução e aperfeiçoamento com
duração de 9 semanas, durante as
quais você já estará ganhando.

lHk

Procurem a Escola de Comissários da
VARIG, Hangar n.° 2, das 9 às 12
e das 14 às 18 hs., no Aeroporto
Santos Dumonf.

i... 
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EMPREGOS • UTILIDADES DOMÉSTICAS • OPORTUNIDADES E NEGÓCIOS CLASSIFICADOS - Jornal do Bratil, 5.°-felra, 20-4-67 - 7

PRECISA-SE do ciclista para pa-
daria na Rua da Lapa n. 37 a
-(1.
PRECÍSA-SE da um rapai com
pratica de balcão do bar, na R.
Moncorvo Filho n. 52.
PASTELEIRO - Precisa-se na Rua
Sanla LurJa,_735-A.
PADARIA *- Precisa-se môçn pa-
ra ciixa r ajudante de forno c/
muita prálica — Rua São Salva-
dor, 87.
PRECISA-SE d» caixeiro balcão
de padaria na . Rua Bolívar n.
150-C.
TINTURARIA - Precisa-se caixci-
ro com prática para rua. Rua 24
do Maio, 400.

ZELADOR - Precisa-se da rapai
«ótima aparência e educação,
para conservação • limpeia de
grande escritório comercial «ser-
viçoi de cafexinho, Fineia ló so
«proionlar com ot requisitos exi*
sidos. Rua da lapa, 180. 1.° an-
dar ll «03. Sr. RIBEIRO.

Agenciadores
Precisa-se para o ramo de

fotocópia e heliográfica, Iratar

Travessa do Ouvidor, n° 26 Io
indar das 12 às 16 horas.

Precisa-se
2 rapazes de menor e 1 cn-

tregador para supermercado —

Tratar, Rua Marquês do Abran-
les, 20 — Botafogo.

Auxiliar de
Escritório

(Moça)
Admite-se cjurgência. Boa

apresentação, rápida datilografa
ciredação própria em correspon-
ciência de rotina, arquivo etc.
Salário conforme aptidões. Tro-
non SlA, Rua Joaquim Palhares,
663 pjmanhã.

Carpinteiro
bombeiro

Precisa-se de um carpinteiro
de obra e do um bombeiro
hidráulico. Tratar hoje na Rua
da Alfândega, 27, com o Sr.
Serafim.

Demonstradoras
Precisa-se efe moças de boa

aparência para promoçüo em
supermercados. Trotar ho[e h
Av. Guilherme Maxwcl, 130 —

Bonsucesso, no horário dc 8,30
11,30.

Maquinista
preclsa-sc do maquinista,

molduroiro ò Rua do Llvramon-
to, 109. Tratar com o Sr. Ro-
que, diariamente.

MÓV. - DECORAÇÕES

Revendedores/as
Aceitam-se revendedores pa-

ra as Zonas Sul, Centro, Ti-
iuca e Esl. do Rio. Produto
em lançamento. Est. Intenden-
te Magalhães, 68 s| 202 —
Campinho.

Representação
lnd. dc material do limpeza

cm fase de expansão, deseja
nomear, rep. conta própria, em
Brasília, Est. Espírito Santo, São
Paulo. Tratar à Rua Evaristo
da Veiga, 16, grp. 1 101 —

Guanabara ZC.00. (P

Técnico
de TV

ótimo salário e mais comis-
sões. Apresentar-se na R. Ria-
chuelo, 339.

Copeira
Precisa-sa para casa de tra-

lamento. Paga-se bem. Exigem-
ae referências. Tratar à Rua
Marechal Mascarenhas de Mo-
raes, n° 155.

Contador
Empresa médio porte admi-

to contador com experiência
comprovada, cartas indicando
referências, idade, pretensões e
'.'curriculum vitae" para a por-
taria dêste Jornal, sob o n.°
6 306. Semana de 5 dias.

Datilógrafas
Empresa Editora necessita de

datilógrafas com habilitação e
bons conhecimentos de portu-
guês. Tratar à Rua Sorocaba,

696 — Botafogo, cias 9 às 11,30
« das 14 às 18 horas, dià-
riamente.

Encarregado
expedição

Precisa-se, Indispensável prá-
tica, mô;o, morando perto Cen*
Iro, para expedição escritório
movimento. Tratar somente, 9
is 11. Empresa Sino — Av.
Rio Branco, 128, 15.°. (P

Vendedores
NCRS 150 E AlTAS

COMISSÕES

Entrevistas — Rua Arthur
Rios, 1 400 — Campo Grande
— Hoje, das 9 às 16 horas,
Sr. Nascimento.

Vendedores
Admitimos com ou sem prá*

tica rapazes de boa aparência,
desembaraçado para venda de
mercadoria de aceitação iunto
ao público cm geral. Grandes
possibilidades de retiradas aci-
ma de NCr$ 350,00. Apresen-
tar-se com documentos — Rua
da Carioca, 55, sala 302, com
o Sr. Mori.

Vendedoras
lnd. material de limpeza pre-

cisa. Tratar à Rua Evaristo da
Veiga, 16, gr. 1101. (P

Zelador -

Porteiro
Precisa-se competente, casa-

ao, branco ótima aparência. Rua
Frudente de Morais, 1668 —
Traiar com H. Lemos — Rua
Visconde dc Piraiá, 411 sobre-
loia 202, somente das 9 às 11
horas.

UTILIDADES
DOMÉSTICAS

ATENÇÃO — Compra miv.lt usa.
dos, salas e dormitórios marfim,
cavlúna, rústico, chipcndal. claros
ou .scuros — Império, luit XV.
Atendo rápido «m toda cidade.
32-0111.
AGORA preciso comprar móveis
usados, talas,, dormitórios, rústl-
co, chipendale, marfim, caviúna,
Império, Luiz XV. Atendo rápido
b.m - Tel. 22.0967.

MOVEIS — Vnnde-so urgente, mo-
tivo mudança: guarda-casaca, ia-
ia de jantar chlpandelc, persiana
3x2. Rua Sousa Uma, 432 ap!
401 - Pêsto 6.

ATENÇÃO — Compram-l. m6v.it
usados, pr.cisa.t. d. grand.
quantidade de dormitórios • sa*
las de iantar chipendale, pau
marfim, caviúna. Luís XV, rústi-
cos • coloniais. Paga.se o valor
máximo e atende.se rápido em
quilquer bairro. Tel. 48-0148.
ATENÇÃO — Compramos móveis
usados, precisa de grande quan*
tidade cie dormitórios, salas de
Iantar. Chipendale, pau marfim,
caviúna, luis XV, Império, Jaca*
randá, Rústica, Colonial. Paga-se
o má;xÍmo. Atendesse na hora.
T.l. 48-4558.

MÓVEIS — Transporto sous mó-
veis o Geladeiras em Kombi pola
metade do preço usual. Teteícne467710.
MÓVEIS U5ADOS"~ÉM ESTADO
DE NOVO - Agora vocô podo
comprar móveis do sala o quar*
to desde 10 cruzeiros novos mon*
sais ou a partir d. 60,00 a vista.
Verdadeiras pechinchas. Grande
vari.dad. para escolher. Vondo.
mos também poças avulsas. Só
noites dois endereços do Ruy
Mafra: Arlstidos Lobo, 134, nc
Rio Comprido; Monsenhor Fé-
lix, 538-A, «m Irajá. Duat Io.
jas qu» só vendem móveis via*
dos.
PAU MARFIM - Dormitório paro
casal, om bom estado, por CrS
150 000 e uma sala pau marfim,
Cr$ 120 000. Também separados.
Rua Haddock Ifibo, 206.

ATENÇÃO — Compro m6v.it
usados. Tel. 48-4119, que com*
prarel dormitórios Chipendale,
Rústico, moderno ou Império e
salas conjugadas, claras • mo*
dornas e Império — Pago bem
eatendo _ra(ndo_— Tel. 48-4119,
ANTES de moblliar s| casa, cs-
crit., consulr. ou ap. visite o"RIO ANTIGO" - Rua Tonele.
ros, 112 — O melhor preço da
praça, será uma surpresa. Peças
Indíssimas — Colonial Brasileiro,
americano, holandês, espanhol.
Mesinhas o cadeiras do todos os
estilos. Muitas novidades. Agra-
decemos sua visita.
ATENÇÃO pj desocupar espaço,
Vdo. dormitório rústico, 130 —
Linda sala, marfim, consal. e ó
cadeiras, 98. Arisíides Lobo, 128
— Rio Comprido.
ATENÇÃO p| desocupar - Vdo.
urgente dormitório rústico, 130,
linda sala, marfim caviúna, 130
Junto ou separado. Salvador de
Sá, 184.
ATENÇÃO: — Vendo com grande
prejulzol Sala de Iantar moderna
com mesa console, 160 mll, TV.
23" modernissima, 320 mil, en-
coradeira, 45 mil, fogão Cosmo-
polita, 4 bocas, 60 mil, grupo
estofado, 50 mil, 4 camas de
solteiro, 55 mil cada, cama de
casal, com colchão de molas, 70
mil, armário 2 20 mts. 90 mil,
2 armários empregada, 25 mil
cada, dormitório de solteiro Cimo
ótimo, 100 mil, etc. Av. Princesa
Isabel, 386, casa 16, ap. 101.
ATENÇÃO - Vendo motivo via",
gem todos móveis, armários co-
zinha, sl. jantar, grande p| sítio
ou ap. amplo, etc. Barata Ribei-
ro, 2981901.
ARMÁRIO de aço dois por 1
mt. e máquina elétrica Singer no-
va, telefone 29-4867 — Vendo.
BAMBI — Cama e armário p| sol-
leiro. Av. Rainha Elizabeth, 559— 203 J
BEUCHE tipo Patente, qualquer
quantidade, direto da fabrica. —
Av. Nova Iorque, 326.
BARATISSIMO" --;>.Vendo movois
motivo mudança. Sala jantar e
dormitório casal completos e gru-
po estof. vulca-espuma com sofá
e 2 poltronas. Ver Rua Duvivier
37,_ap. 902. Copacabana.
BARATISSIMO - VendcTdormiró.
rio para casal, estado de nôvo,
oor CrS 150 mil c uma sala com
-*ar espelhado, juntos ou separa-
cciS._Rua_Hatldock_l.obo, 303-C.
CHIPENDALE - Dormllórlg de cí
sal, muito bonito e em ótimo es-
udo, por CrS 150 000 e uma sa-
ia de jantar no mesmo estilo.
CrS 100 000 juntos ou separados
Rua__HaddocltL6bo, 181.
CHIPENDALE - D57Siitó'r"io paracara! em estado novíssimo, por
preço baratissimo, sala do mes-
mo estilo, apenas CrJ 155 mil,
iuntos ou separados. Rua Had-
dcckLôbo^JjqS-C.
COMPRO móvcis7 salas,-dormi-
tonos, armários do 4 e 5 portase pe;as_avuUas:_2e[L_57;5310
CAMAS - Vende-se do soílT"
vas, estrado de melai, ver
Rua República do Peiu, 305.
DORMITÒrToS - Eslado~~n~í^;
modernos con|ugados e oulros.
Salas iguais, tudo barato, noi-
vos aproveilem. Prcs. Vargas n.

D"ECORAÇãÕ"~DE—GÉSSCT

Almoxarife

Colo-
ca-se em qualquer residência. Le-
va-se mestruário 33-4205 — Re-
cados para Damiâo.

D0P.MIT6RI0 - Particular v.ndo
urgente, nôvo, som uso, caviúna
legitima, por apenas NCrS 
225,00. Oportunidade única. Rua
Calote n. 46, ap. 1, d. 2.. a

DORMITÓRIO rústico, para casal',
mesmo eslilo, vendo. Preço Cr$
90 000, uma sala rústica, 60 mil
Juntos ou separados. Rua Had
doei: Lobo, 206.

Admite-se com experiência em peças
de T.V. ou refrigeração — Cr$ 250.000
para começar. Rua Riachuelo, 337/339.

Eletricista
para indústria metalúrgica

— Sábados livres — Semana de 44Vá
horas — Paga-se bem.

FAET - R. Barão de Petrópolis, 347 -
RIO COMPRIDO. (P

Eletricista de manutenção

Exige-se competência. Paga-se bem.
Apresentar à Estrada João Paulo, 1005 —
Honorio Gurgel.

DORMITÓRIO Chipendale ^77acasal. Ci» 150 000, uma sala de
ianlar com bar espelhado CrS
100 000 juntos ou separados. Rua
Haddock lobo 204.
DORMITÓRIO 

"~ 
Mod"ernõ~p/-c7-

sal, muito bonito, em marfim ou
caviúna, igualzinho a nôvo. Sala
do mesmo estilo. Vendo p/ preçovantajosísilmo, juntos ou separa-
dos. Rua Haddnclj__Lõbo. 303-C.
ESPELHO PAREDE P-: -.Moldura
dourada, novo, 1,60 x 80. Custou
-80. Vendo 70 mil. Av. Copa
cabana, 1 299108. Tel.i 27-8439

GRUPO estofado sem uso. Vendo
2 diferentes também 2 iogos me
sinhas ccm mármore e abajures,
Facilito transporte e aceito ofer-
ta. Rua Dias da Rocha 31 casa 4,
Tel. 37-7350.

Ferramenteiros
A COFABAM admite 5 com bastante

prática em corte, repuxo e plástico. Ótimos
salários. Rua Melo e Souza, n.° 101, Sao
Cristóvão, Sr. Arthur.

Pedreiros
Precisa-se. Rua do Passeio, 38 — Ofi-

cina do Cinema Palácio. Sr. Simões, das 7
às 11 horas. (p

Vendedores de
Automóveis

AVULSO

Cia. importante, precisa para venda exter-
na, oferecendo ajuda de custo e comissões.

NECESSÁRIO:

Conhecimento do ramo, boa instrução e
apresentação. Tratar c/ Sr. Ângelo, Av. Pres.
Wilson, 113-A - Esq. de Av. Rio Branco, das
8,30 às 11 horas. (P

GUARDA-ROUPA marfirrTdnüw,
4 porlas, em estado novíssimo.
Vendo_sóhoje^ baralo, 29-1914.
GRUPO estofado, tecido-beuclé
sem uso, jogo mesinhas mármo-
re negro, puff, espelho moldura
dourada ouro, folha retangular,
outro bizetado oval. Jogo 3 me-
sinhas iacarandá, abaiures e iogomesinhas metal dourado, arca mi-
nhom, sofá almof. soltas, etc.Rua Gustavo Sampaio 676 ap,
803. leme. Tenho transporto. Tu.
S°—?-'ij_J.eJP U5°. novinho.
GRUPO estofado super"""luxuoso,
almof. soltos nas costas e assen-
to em coruim (ecuro) outra em
tecido coco ralado armação jacaranda da Bahia, iogo mesinha-
mármore egípcio negro, arca 2
porlas, arquinha, console, iogomesinhas, estante, puff, cama
marquesa e mesa redonda c| ca-
deiras, medalhão ,tudo em jaca-randá, estante desmonlavel, es-
pelho moldura dourada, outro
oval lapidado, apliques, jogomesinha mármore rosa e verde
em decapé o douradas, abaiures,
cama casal metal dourado, carri-
nho do chá, alta fidelidade etc.
Tudo novo p| desfir noivado. Rua
Ronald Carvalho 275 ap 302. Li-
do._Tcnhc> meios transporte.
MOVEIS 

" 
DIVERSOS" -"VendíTí

ótimo preço, mesa, 8 cadeiras o
bufei; sofá e 2 poltronas; 1 má
quma de lavar roupa. — Telefo
ne 28-4551.
MOVEIS do aço, vendemos no-
vos çuarda-rcupas c/ cabinas
separadas com fechadura tipo
Yale. Serve pl Indústrias, firmas
grandes, hospitais, guarda-roupas
com 2-4-6 e 8 vãos, motivo
mudança de negocio. Rua Pedro
I, 14. Fone 42-4392.
MARFIM — Vdo. urgente motivo
entrega das chaves, 2 lindos dor.

i mitórlos. Preto incrível, juntoou separados. Aproveite está na
hora. Salvador de Sá, 184 —
Estácio.

PAU MARFIM - Dormitório do
casal, em estado dc nôvo. Ven-
do-se por CrS 150 000 c uma sala
do Jantar também pau marfim,
coni., por CrJ 100 000, iuntos ou
separados. Rua Haddock Lobo n.°
181-B.

FOGÕES - AQUECED.

QUARTO marfim, sala Chipendale
1 sofá-cama e 1 jogo varanda.
R. Bento Gonçalves, 185, esq.
Joso_dos_ Reis _— Eng.JJentro.
5ALA usada, Luís XV feita enco-
monda. Bufet 2,50. Mesa consolo
elástica 6 cadeiras estofadas. —
Tel. 28-6493.
SOFA-CAMA direto da fábrica -
Liquidação total sofá-cama, a par-

57 000 - Rua México, 41,
sala 604.

FOGÃO comercial para bares,
pensões o hospitais, por preço
de ocasião. Facilita-se. Rua Ge-
neral Caldwell, 217. 52-3512 e
32-3156.
VENDO fogão 4 bocas com fam-
pa, instalação, vidro na porta,
forno, luz interna. CrS 170000,
Rua Monsenhor Jeronimo, 481,
ap. 101. Enn. do Dentro.

Sã ESTA SEMANA - Não i ml.
tagre. Mas i para liquidar mos-
mo. Precisamos do depósito va-
xio. Grand» chance p[ quem cha*
gar em tempo — grupo estofa,
do cj sofá-cama e 2 poltronas
de 500 x 180 mil. Sofá-cama
suptr-luxo de 220 x 98 mil, de
160 x 69 mll. Sofaneto de vul-
caospuma, c| mesas laterais, for*
mando cama, 160 x 98 mtl, pol-
tronas avulsas 40 x 29 mil; coi-
chões de molas para casal, do
120 x 68 mil, c! lado para in-
verno • verão, 10 anos de ga-
rantia. Cama casal avulsas o cot*
:hão do molas a 60 mil; joga

de decapé c| 3 oens, do ceniro,
2 de lado a 55 mil. Temos tam-
hém o mármore a escr lher. —
Praça Onze, 445, cm frente a
Cfa^ Telefônica.
SOFA-CAMA casal e 2 poltronas
em Vulcouro, todas as cores, tudo
115 000. Fabrica: Rua João Vicen-
le 1 241 - Bento Ribeiro. _
SALA DE JANTAR =i Chipendale)
conjugada, clara, maciça, Cr$ 150
mil psra desocupar lugar. Rua
Haddock Lobo, 18K
SALA DE JANTAR - MÍdirTü",
em pau marfim, em estado de
nova. Vendo por CrS 150 mil.
Rua Haddcck Lóbo,_303j-C.
TAPETE'"-"Sta. Helena - 

"Vendo

3m50 x 2m50, limpo lavado, per
feita conservação, lindo colorido
e desenho, relevo bege c] barra
azulão e medalhão de flores no
centro, próprio pj fins decora-
ções. Preço: NCrS 1 000,00. Tel.
25-2119.
VENDE-SE móveis de sala e quai
to, em conjunta ou em peças se-
paradas. De 13 ató 19 horas, na
Av. Atlântica, 1 186, ap. 804,
entrada por_Prado Júnior.
VENDEM-SE móveis de sala e um
conjunto fórmica, Valor NCr$
150,00. Rua General Clarindo
156 ep. 102. E. Donlro.
VENDEM-SE móveis, quario chi-
pendale, sala marfim caviúna.
NCrS 500,00. Tel. 387270.
VENDE-SE dormitório de casal
60 mil e 1 sala de janfar 100 mil
e 1 guarda-roupa, 2 cemas solt.
e 1 bar e 1 grupo com 3 peças.
Ver Rua Pará, 262, casa 7 — Pra-
ça da Bandeira.
VENDO quarto Chipendale — Má-
quina costura, aspirador Arno
Rua Paraná, 200, c/ XV - Tel.:
29-1802. '

VENDO — Dormitório Chipandale
casal 145. Olimo est. boa fabri-
cação, sala conj. 150, junto ou
separado. Salvador de Sá, 184.
VENDO dormitório" Chlpandãlej
boa fabricação e conservação, 150,
sala maciça igua! estilo, bufete,
gaveta curva, mesa e 6 cadeiras,
80. Ali na Arisíides Lobo, 123
VENDEM-SE móveis sala, quarto,
tudo completo, muito bonito. V_.

tratar. Rua Adriano, 132 cj I
Todos os Santos.

VENDEM-SE 2 camas do solteiro
ccm colchão de mola e 1 máquina

costura. Barata Ribeiro, 261
ap. 401 -- Copacobana.
VENDE-SE móveis e utensílios do.
mestiços por motivo do mudança.
Rua _Santa_CI a ra, 403 - 502.
VENDE-SE um guarda-roupa de
solteiro. Rua Silveira Martins, 136
ap. 304 — Calele.
VENDEAVSE móveis diversos: ca
mas patente solteiro, guarda-roU'
pas, camiseiros e outros, na Rua
Ipiranga, 28.
VENDE-SE;liiofí .de::4::lunares
o 2 poltronas — Aceita-se oferta

_Barata Ribeiro, 47, ep. 502.
VENDE-SE moveis usados de sala
c quarto de todos os tipos e pu-
ças avulsas. Rua General Artina;
325-Di:- leblon;
VENDE-SE uni dormitório rústico
de casal, em ótimo eslado, por
CrS 100 000 e uma sala dc ianlar
com bar espelhada, pelo mesmo
preço, juntes ou separados. Rua
HaddockLôbo, 181.
VENDO ormários, eamas~c|~~cÕÍ
chões, casal e solteiro, solas
dormitórios, sofá-cama e outmr
peças, tudo estado novo, muito
t?'.?l5-__p'H'_Vaíoas,_2 963-A.
VENDEM-s"E 3 mesinhas o espe-
lho NCrS 350,00; 1 cslanle gran-
do — Rua General Glícério, 445,
loja — Laranjeiras.
VENDE-SE uma mesa retangular
com tampo de mármore o 8 ca-
deiras, 1 cômoda escrivaninha, 1
arca bar — Ver na Rua Tonele-
ros, 248, ap. 301.
VENDE-SE tapete de luxo para
chão em ótimas condições. Tel
36-1376,
VENDE-SE — Sofá-cama, e uma
cama de solteiro c| mesa cnbecei-
ra. Tel.: 57-4172 - Preço: 150,000,

Super-Synteko
"Legítimo".

Praça Floriano, 19, sala 66.
Tels.: 52-0316 c 30-7051 — Fa-
cllilamos pagamento.

Super-Synteko
Calafate

Raspagem c calafotaç5o do
tacos, executamos serviços em
qualquer parto da cidade. Or-
comento sem compromisso —
Tol.: 52-1380.

Equipamentos eletrônicos
Vendem-se equipamentos de Estúdio

e Transmissor usados. Ver na Rua Conde Pe-
reira Carneiro, 371 — Estrada Vicente de
Carvalho, telefone: 30-8844. (P

Sup<er-
NCr$ 4,00

Com 3 dcmÕos. Garantia do
Firma estabelecida — Orçamon-
to grátis. Tel. 57-2042

FOGÂÃQ Cosmopolita com 2 bu
jões fucionamento perfeito, ven*
de-se, 70 crzs. novos. Av. Roma,
347-A Bonsucesso. Atendo-se to-
dos os dias e feriados.

GELAD. - AR CONDIC.
AR REFRIGERADO portátil USA -
(AIR.D-LUX) 110 v, 170 mll c so.
fá, mesa, estante, console, espe'
lho, estilos Império, vendo, Tel.
37-9524. *
AR CONDICIONADO Phü«Tí
tro Fcdders func. um por 300
mil e outro por 400 mil. Avenida
Gotos Frejrc,_176 sala 902.
AR COND. ADMIRAI""l~HP,"Wd".
Imperial, luxo, pauso uso. Ven'
do urgente 450 mil. Rua Edmun.
do lins, 38, ap. 303, prix. Siq.
Campos.
ÃTENÇÃÕ""^GellrSííãr"-~Scr"ãli
liquidadas 40 geladeiras, desde
120 000, muito gelo, es melho-

.ÓCULOS Pcde-se a Sra. que
encontrou um no Rua Bento Lis-
boa, telefonar para 45-5758.
PROJETOR 

"cinematográfico 
Bêíl¦Icwell 16 min. Vende-se. Tratar

pelo tel. 37-6183.
RÕLEYFLEX -""Tonio 1.3.5 s|
uso. Vende-se. Sr. Victor. Tel.
56-1735.
TELE-OBJETIVA Novoflox 400 mm.
Vondo 500,00. Tel. 27-4470.

DIVERSOS

T. V. 2] polegadas, cinema cm
todos os canais, vando rápido,
ólimo estado, na Rua Belfort Ro-*
xo,_ 231-801. _
TESTE provador de válvulas para
rádio e TV, marca "Precision"
mod. Ó12 USA, vendo por 155
mil, mas vale 500 mil. Rua Max-
weH^ J5,_ cj_9^_»V.aracanã._ :<
TV. Portátil G. É."*ii poi., nôvo'
vendo, ver na Av. lt. S, de
Copacabana, 1 021, com D. Ml-
riam.  
TVPHIIIPS, 2J" - Autimãtlc -
Nova — V«ndo, urgente — NCrS
350,00. Rua Xavier di Silveira,
40 ap. 401 — 'Copacabana.

TELEVISÕES--" Tenho d. 17,-19
o 23 polegadas, vário* marcai •
tamanhas portáteis d* mesa —
A parlir da 120 mil. Av. Gomes
Freire, 176, sala 902.
TÈLEVÍSAÒ 

"21 
p'ol.7 ólima NCr$

240, oulra 21 pol. boa NCr$ 150
urgente, viagem. Joaquim Távora
65_ap. 201_- Eng. Novo.
Ti V. G. E„ 19~pés, portátil
funcionamento perfeito, Imagem
de cinema. Vendo urgente, na
Rua Toneleros, 152.

BATATAS — Maquina de desças-
car, compra-se, usada — Sr. José

Tel1_27:43B2.
ENCERADEIRA 

'"""Electrolux, 
novl-

nha, TV Philco 23" Predicla c|
regulador e compressor pj pin-
tura ar direto, tudo por 495 mll.
R. MaxwellJ5 c£9.
ENCÉRÁDÉÍRÀS'-"ÉlectroTux,'"NC7$
50,00, Lustreno NCr$ 48,00, outras
de NCr$ 30,00 e NCrí 40,00. Rua
Po£eira Nunes 242-A. _
ENCERADEIRAS"- Li"quida"Viiõ~
Electrolux pela metade do preço.
Amo, Lustrene. Real do 89 000
por 49 mil. Walita, Epel do 70
por 46 mil. Aspirador da pó
Electrolux abaixo do custo. Rua
da Carioca, 28 sobrado. Ent. pe-
la {oalheria.

TELEVISÃO Admirai Americana,
21", cinema nos 5 canais. Oca
sião única. 175 mil. Rua Demin-
sos Ferreira, 187, ap. 37, 4.°.
T. V. PÍLCÕ - Sevenleener lll.
Perfeito funcionamento. Base: 220
urgente, na Av. Atlântica, 2 440,
ap. 904 — Posto 4.
TELEVISÃO General Electric 23,
Mod. Custom, garantia total, oti
mo de tudo, vendo ou troco, nt
Rua Barata Ribeiro, 411, ap, 202.
t. V. Philco 17" portátil, apa
relho como nôvo, imagem de ci
nema, 2ó0 000, na Rua Barata
Ribeiro, 411, ap. 202.

res marcas, na Rua da Relação
n. 55, térreo.
COMPRO -', Geladeiras, \v usadas
pago bem, alondo rápido. Tel ¦
30-3320 - Araiilo. j
GELADEIRA Kelvlnator, 8"pés; por135,00, vendo urgente, na Av.
Gemes Frejre,_740, ap. 902.
GELADEIRA - Vendedo"" semiím-
va Gelomatlc, modelo moderno
ccm defeito no motor, conserva-
dissima, NCr$ 180,00. Rua Jorge
Rudge, 185, ap. 402. IAPI -
Vila Isabel. Tel. 49-3473 - Acei-
to oferta.

TELEVISÃO Emerson, Philco, RCA,
Invictus, Philips e muitas outras

a partir de 100 mil, é o menor
preço do Rio. Av. Gomes Frei-
re,_I76, sala 401. Centro. _
TV STANDARD ELECTRIC 21"
Americano, vende-se um pegando
todes os canais Cr$ 250 000 -
Rua Pereira de Siqueira, 5, ap.
102 - Sr._Paulo. _
TELEVISÃO -"" Emírson", Philco
GE, SE de 17, 19, 21 e 23 pol
Liquidação — Rua Leandro Mar-
tins, 38 — Centro.
iv^LEFÜNKEN^Vc-ndríT
Urgente por 290 000 — Rua Gus-
tavo Sampaio, 598, ep. £06
Leme.

GELADEIRA Clímax, 8 pés, inte-
rior em côr, porta aproveitável,
pouco uso, nova, 180 000. Rua
Barata_Ribeiro,_307,_ap:605.
GELADEIRA Frigidaire. ÍJio7~7
pés, funcionamento perfeito, na
Rua Toneleros, 152.
GELADEIRA - Geloinalic 7,5" re-
tilmea, muito gelo, mod. recente
170 COO, na Rua Barata Ribeiro
n. 411, ap. 202.
GELADEIRAS - Liquidação a par.
lir de 110 mil, GE, Philco, Fri-
gidaire e outras, ótimo funciona-
mento de b, 7, 8, 9, 11 e 12
pés. Rua Senador Danlas, 19, sa-
la_ 205 - TcL: 22-5700.
GELADEIRAS - 

'Brastemp 
dejui

xo. Admirai, Frigidaire, Coldspct,
GE, liquidação — Rua Leandro
Martins, 38 — Centro.
GELADEIRA Braitomp 10 pés", ro
tíUnea, jDortáljt, gavetas, rara oca

Av. Cop3ca-sião NCrS 290,00
bana. 610-J
GELADEIRAS - Vendemos várias
como Kelvinator, Brastemp, GE,
Climax, a parlir de NCr$ 100, tô-
das funcionando e gelando muito
bem. Rua da Conceição, 145 so-
brado, ao lado do Colégio Po
dro II.
GEL'ÁDEÍRÃr~G"ej7ma"tic7_moderna,
8 pés retilineá, seminova. urgen-
te NCr$ 345,00. Rua São Luis
Gonzaga 1 028-A - São Cristo-
VÃO.
GELADEIRA 9 pés, Frigidaire. cs-
tndo" de "nbvã", " 

pòüsò 
" 

uso por
185 mil. Av. Democráticos, 690-B
perto da Uranos.
GELADEIRAS - Transporto gela-
deiras e móveis, em Kombi, pelametade do preço usual. Telefone
46-7710.
GELADEIRA a querosene, nova,
do 10 pás, marca Gelomalíc. —
Vende-se e facilita-se. Tratar na
Rua General Caldwell, 217. Tele-
fones 32-3156 e 52-3512. _
GELADEIRA elétrica nova, de 13
pés, marca Gelomatlc. Facilila-
se. Vende-te. Rua General Coi-
dwell, 217. 32-3156 D 52-3512.
HOJE: — 40 geladeiras serão li-
quidada-,, desde 120 000, muilo
gelo. Pinturas novas, na Rua da
Relação, 55, térreo.
TÉCNICO - 

"Do 
geladeiras, ãr

condicionado, tedas as rilarcas e

TELEVISÃO Emerson 21 pol, um
cinema em todos os canais c)
antena, por 185 mit. Rua Bela,
113-B. Tel. 34-2855. São Cristo
vão.
TELEVISÃO 23", Standard Electric

fit imo funcionamento, moder-
Vende-se urgente. NCrS ..

300,00. Rua das láranieiras n.
42, _e.-i._402.
TELEVISÃO"- Vendo 

"urgente, 
bai

ratíssimo as melhores marcas. Tv.
Philco, Admirai, Emerson, Standar,
Predi:ta e outras todas em óii
mo func. nf 5c. Impecável esta
do conservação. R. Mairink Vei-
ga, 11 ap. 701. P. Mauá.

ATENÇÃO - Compro geladeira
o TV, mesmo parada. Pago bom
— Atendo ati 12 horas neste te*
lefono -_54-3922.
Ã ViSTÁ -"Compro 1 TV, 1 ge-
ladeira moderna, estéreo — Pago
hoje o melhor preço, a qualquer
hora- Tel. 37-6517._
ATENÇÃO 

"-Compro 
TV, gafa"

deiras modernas, estéreo • pia-
nos. Tol. 57-1596. Negócio rápi
do_—_HoÍo_a qualquer hora.
ASPIRADOR! 20, enceradeira-30,
discos IP. 200 e 1 500. Radio
20. T. discos 30. Passo inscrição
de iclofone 1954 — Praça Onze
n._94,_ l.o_-_Foto. _
COMPRO: — Televisão, máquina
de costura e máquina de escrever

Tol. 32-2563.

MAQUINA COSTURA 60 mll, no
vinha, outra Singer gabinete, mo-
tor e farol 160 mll — Ouvidor,
169;?1 fi and., s/ 111 - 43-578).
MAQUÍNA de costura Vlgoroll,
de gabinete, moderna, costura e
borda, por 165 mil. Rua 2:1a
113:B. Tel. 34-2B55, São Cris
fÓVÕO.
M AQ Cl INA de-lavãr~íõrg"ã"do"lu"
xo superautomatica, 6 meses de
uso, por 255 mil. Rua Bela, 113-B
Tel. 34-2855. São Cristóvão.
MAQUINA DE LAVAR" siminova,
Torga, lava enxagua, seco, faz
tudo, urgente NCrS 195,00. Rua
São Luis Goniaga 1 028-A.
São_ Cristóvão.
MAQÜÍNA"~DE ÍÃVAR 

'ro"upas

BRASTEMP seminova, automática.
Preso único d. NCrS 120,00
Rua Sio Gabriel n. 831. Ma

ria da Graça.

VESTUÁRIO
ATENÇÃO - Belíssimas perucas,
d* cabelo natural, todos os tl
pos . «ores, a prejo ds fábrica.
Fieilita-so o pagamento. Preço es-
pecial para revendedores — Rua
Gen. Polidoro, 185, ap. 701. Te-
lefone 46-9732.
ATENÇÃO — Vestido noiva com-
pleto man, 42. Capa toda bor-
dada, alto luxo. Vendo telefone
27-0423.
CHAPÉUS finos para senhora
vendem-se 20; Cr$ 70 000 eindá
alguns enfett»s._Tejefone_45-3631.
PERUCAS 

"inteiras", 
96" mil," tôd,

as côrcs, cabelos naturais, aten-
do em sua casa — Não compre
sem ma consultar. Tel.: 52-2539,
PERUCAS É" RABOS"" 

"^^PesToã

vinda de Minas vende de di
versos tamanhos e preços, des-
conto especial para atacado, só-
mente até sábado. Tratnr na Rua
Alzira Brandão, J77. Tijuca.
URGENTE, riquíssimo vestido 

^de

noiva manequim 40, confecciona
do em alta casa ds modas. Ven
do hoie pela melhor oferta -
Tel. 26-4858.

TELEVISÃO 23" semi-nove, ga-
nho de ímaçiem excelente. Ven-
do urgente, 290 mü. Rua Esteves
Júnior, 70 ap. 202. Praça São
Salvador.
ÍElEVISÂO""GE,""23"~marfim'r"e7
petacuíar funcionamento. NCr$
290,00. Av. Copacabane, 61U
Lo[a_J.
TV: PHIICO 21", Cavlúna," espe
tacular som e imagem. NCrS
220,00. Av. Copacabana, 619 -
Loja J.
TELEVISÃO - Vên"diíTo"s várias
marcas de fama como GE, Stand
Eletric. 14" 19" 21" e 23", Phil-

. Philips, Admirai e cutras tô-
das funcionando muito bem nos
5 canais, temos a partir de NCrS
100, Invictus; Emerson, RCA, 17"
é só ver para crer. Rua da
Conceição, 145 sobrado ao lado
do_Co!éç)ío_Pedro lí.
TELEVISÃO — femos_todos os •-"¦
pes e marcos, como Philco 23",
GE 23", Emerson, Est. Elclr. e
cutras temos 21, 17, a partir de
100,00 cruzeiros novos. Veja na
Rua Mairink Veiga, 11 i| 302,
no Ponto Sonoro.
TELEVISÃO Admir,-,l 21 pol., cs
tado de nova ótima imagem nes
5 cm*Í5 com . antena, urgente
NCrS 235,00. Rua São Luís
Gonzaga 1 028-A — São Cristo-
vão.
fv^ÃDMÍ^L^vTiãS^Wel^rM "
pol., mod. 65, nova, controle rc-
moto ej fies. Maravilhosa perfei-
ção em som Hi-fí, cl 3 a. fa!en-
fes e imagem beÜisírnia. Custou
I 100, vendo NCrí 400. Tcl.:
36-5291.
TV 21" USA - Estilo mármore,
vendo. Tel. 58-4323.
TELEVISÃO 21 pol. moderna
marfim, estado de nova, pcuco
uso por 185 mil. Av. Democrá-

ninlura r.r. l-cal c' naranlla. Te-j ticos. 690-B, perto da Urancs.lofano 2/-75B? — Antônio. tcicwicacc dl<i '*. ~j" i*n"~¦;,.,„iS :--r-, TEIEVI50E5 Philco, Standard ElecTÉCNICO geladeira, ar condiciona, trlc e Admirai de 23", 16", 13",do. Conserto; no mesmo dia c| 11", mod. 67 ns «mbalaijcm
local còm.'garantia. Tel. 23-2652.
VENDO ar ccmdicicnado GE.,"poi
NCrS 1 100,00. Tel. 360523 -
Pela manhã.
VENDE-SE uma geladeira': Frlgldai
re, 8 pés, estado de nova. Atoti-
vo de viagem. Rua Rainha Gui
lhermina, 154, ap. 201 - Leblon

"DedetizaçãQ"
Por NCrí 2,00, Super Syn-

tcko, Bplica-se. Tel. 27-9269
ou 38-4314.

MARFIM e caviúna. Vdo. dormi.
l6rio e sala de jantar, 295, iun-to ou separado, urgente. Aristi-
des Lobo, 128. Prox. Haddock
Lobo.
MOVEIS — Fabricação" própria-^
Vendemos para desocupar luçjat '—
com máxima urgência, per motivo
de cbras tedo estocue pelo me-
nor prcco, abaixo do custo. Lu-
xueso dormitório completo de
680,00. por apenas 380.00. Coi-
chão do molas de 180,00 oor opo-
nas 90,00. Conjuntos estofados
em lec'timo Vulcrom e pura e?-
ouma. Mr-v'- •'« fórmica dos <t\*
limos mcdeli.. ua nossa fabricação
e milhares de pecas avulsas pelomenor preço do Rio. Crmpre já
para não se arrepender. Praça das
Nações 394-A. Bonsucesso telefo-
ne 30-7646.

Reformas
de colchões

de molas
Reforma-so colchões de mo-

Ias para o mesmo dia tecidos
de 1.° qualidade. Reforma so-
fá-cama, poltrona, cama, sumíer
e grupos estofados em geral.
Orçamento» a domicílio sem
compromisso. Atende-se em
qualquer bairro da Guanabara.
Rua Turf Club, 12, loia G —
Tel. 48-4811.

Ar Condicionado

Gabmele j;» Inox. sarantl-
do 10 anos. Assistência tícnl-
Ci direta da fábrica. Facilita-
se. 22-1778 — 424885 -
30-3024. .

RÂD. - PONOG. - TVs
ATENÇÃO — Compro lolavisio do
qualquer tipo, estéroo • geladoi*
ra. Pago melhor preço • atando
a_5uai?u0r ^Dra — Tel. 37-1215.
ALTA" FIDELIDADE - M"o""d.~"67;
movei jacarandá, sem uso, 8 al-
to-falantes, nova, stéreo, custou
1 380, venda 350 mil. Av. Copa-
cabana,_l 2991)00 - 27-8439.
ÃÍTA FIDELIDADE - Novinha sl
uso, sem espetacular — Vendo
lirgente, 280,00. Rua Dias da
Rocha, 31, casa 4, Copacabana.
Tol. 37-7350._Quolquer hora. _
ATENÇÃO - A vlsta - Ccmpro
hslo TV, geladeira, ar cond. sto-
roo « piano. Vou «m qualquer
bairro — 36-3652.
À VISTA - Ccmpro 1 TV"T~T
^ctaileira^ moderna, 1 estéreo —
Pafiò hojo o melher preço a
qualquer hora- 37-6517.
ALTA FIDELIDADE;';--.«Amplifica-
dor Scolh, toca-diicos Rek-o-KcuI
alto-falante Jim Lancing 15" im-
port. Urgente. Rua Barata Ribei-
ro, 18ü, ap._60l.
ATENÇÃO — Compro 

~televisão

do qualquer tipo, estéreo. Nego-
cio à vista. Tolofone hojo 57-1596
o geladeira e piano.

Super-Synteko
VITRIFICADORA ARCO-ÍRIS

ITDA. (APLICADORES
AUTORIZADOS)

FACILITAMOS

Fone: 29-6851

COMPRO TELEVISÃO qualquer es-
tado, marca ,ano. Negocio rápido,
n vista,_ji^ domicilio. Tel. 57-0222.
RADIOVITROLA alta fidelidade
automática, GE, moderna, urgen-
te por 185 mil. Rua Bela, 113-B.
-_Tel._34-2855._ São^ristovão^
RADÍOVITROLA Philco, .moderna",
automática Icng-play, altafideli-
d.-;de, 3 meses de u;o urgente
NCrS 245,00. Rua SSo luis de

jGcnraga I 028-A — São Cristo-
I vão.
HéRlO Phillips, Rcvcreo, niõõT
K R. 890 A, com cavador Phil

; ips h-'andez, transisterísado c,
AM FM. Vendo urgente. 1 500'¦cns. novos. Av. H. S. Copaca
:bana,_610 loja J.
TELEVISÕES" - Grande.llquidàsSo!
GE, Philco, Standard, Emerson,
Philips; 23. 21, 19, 17 e 12 po-
oçr.das a partir de 130 mil. Rua

Senador Danlas, 19, sala 205. Tel.
[22-5700.

NCrS 369,00. Garantia da fábrica.
Aceilo troca de TV usada, facilito
o saldo. Tol. 46-5102;_al4 22^hs.
TELEVISÃO 21" pol.' de""mesa',"ver.
dadelro cinema nos 5 canais ven-
do urgentíssimo 160 000 — Rua
Taylor 31,. ap. 624._ Glória.
TELEVISÃO 

" 
- 

"Atenção! 
Precisa"

mos vender 10 aparelhos TV até
o fim do mês. Marcas Philco, Ar
tel, Teleking, Admirai, Semp, S
Electric, GE e outras de 13, 19
23 polegadas a preços £0% a me'
nos das tabelas çom autorização
das fábricas, novas na garantia
dupla, à vista ou a crédito,
aceitamos sua TV usada como
parte de pagamento, pagamos 200
mil pela sua TV usada, ademais
tem seu credito na hora, entre-
ga na hera. Ver a Exposição na
Eitrêla do Prata, na Av, Copa-
cabana, 581, loia 211. C. Comer-
ciai. Telefone 36-1852. Informa-
ÇÕes. Nosso lema ó resolver seu
problema.
TLLEVISÃCD IPHlLTp"s'~2T_íõíegã
das. Sem Hi-Fi, marfim, funciona
mento perfeito nos 5 canais, esta
do do novo. 260 mil. Rua General
Urqu[z8_l 32 _apj_102._Ublon.
TELEViSORÉS - Liquidação do os-
toque de 17" a 23" desde 100,00.
Cinema nos 5 canais, melhores
marcas. Rua do Senado 322 en
tro Av. Mem de Si * Rua Ria.
chuelo.
VENDO por motivo do mudança
para outro Estado, uma «Utrola
Eiterecfcníca Dominante, novis-
sima. Rua Barão Flamengo, 28,
ap. 904. _
VENDE-SE -Philco ,/3|D-23 polenados. Rua Guaranisinga 104 -
IAPC - Padre Miguel - Sr. Cor-
reia _ Mc Io.

Alta Fidelidade
Modelo 67, sem uso — Ven

do 280 000, urgente, com ga-
rantia, 4 rotações, controle ele-
Irônico desligando tudo quan
do finda progr.-.ma, 11 vál-
vulas, várias ondas, toca-disco
Standard eletrônico. Rua Dias
da Rocha, 31, casa 4. Tel.:
37-7350 — Pertinho do Cine
Copacabana.

MAQ. OU APARELHOS
DOMÉST. (Lavar, Passar,
Costurar, Ar eíc.)
APARELHOS DOMÉSTICOS -~Pãí"a
desocupar lugar ccm máxima ur-
gência por me tivo de ckras, li-
quidamos tedo estoque paio pre^
ço abaixo do cusid, o menor pre- p'."!cs "° ">«.•'!»' , »»Ponn
ço do Rio. MÉciuina de lavar «u- '".. "ÍI^Ím-V1," •,*,:<""tí*
temática de 660,00 per apenas ..
330,00; máquina de bvar Hcver-
matic Super Luxo de 980,00 por
apenas 550.00; ferro elétrico au-
tomatico de 95,03 por apenas
45,00. — Raríssima oportunidade.
Compra hoje para não te arre-
pender. _— Rua Uranos, 1120-A,

VENDO um vestido do noiva,
nequim 44. Tratar na Rua Minis-
tro Viveiros de Castro n. 15,
ap._316._
VESTIDO DE NOiVÀ - Vendia
um belíssimo, de fazenda Itália-

Manequim 42. A/.arcar hora
para ver,_pclo tcl. 45-8956.
VESTÍDO DE NOIVA - Vend"e"-«
tel. 28-3237. _
VESTIDO, DÊ NOIVA, moderno,
barra e decote bordados cm pe-
rolas barrocas e paetês franceses,
manequim 42|44 com grinalda.
NCrSijaSO.OO -_Tel. 30-4Ò57.__
VENDO — Um vestido de" noiva
manequim 44, facilito. Rua Cuba
131 — Ap. _101._Penha_Circular,
VESTIDO DE NOIVA - Vendo-se
nôvo, comprado há dois mesas
por NCrS 80 000,00. Rua Juno,
151, casa 2 — Pavuna.
VESTIDO DE NOIVA - Vende-se
um vestido do noiva de tule fran^
cês, manequim 42-44. Rua Soro-
caba, 736 ap. 105. Ver das 17
às 19 horas.

ESTRANGEIRA vendo carrinho de
criança, lipo Lando inqlês — su-
per confortável - Alinhadlsslmo
- superequipado - Novíssimo os-
tado — Coletíe. Gen. Gliccrio
4071803:-_46-2322_. _
VENDO secadores novos, preço
de fabrica e moveis pnra salSo de
beleza, na Rua Snnla Clara, 212,
ap. 101 - Tel._57-559?^~ Paulo.

ANTIGÜIDADES

Moedas
Tel.: 36-1219

Compro antigüidades. Tape-
tes, porcelana, biscuit, móveis,
cristais, prataria o piano.

COMPRO T. V. e geladeira, re-
solvo hoje, pago à vista — Tele-
fone .36-1219.
COMPRO obietos antigos, prata
ria, cristais, peiiteiros e moedas.
Tel.i 43-1945.
COMPRO «udo. TV, geladeira,
gravador, maq. lavar, etc. Tols.
3A6366 ou 37-7382.
FÀQÜÊÍRO -'"Vendo, prata Fra.
caianza estilo marajeara, icm uso,
128 peças. NCr$ 400,00. Telefo^

25-2119.
FOGÃO 4 bocas, 40 crzs. novos,
uma geladeira Frigidaire, TV Phil-
co, preço bom. Av. Roma, 347-A

Bonsucesso.

Compra-se
Antigüidades

Moedas, pratas, porcelanas,
topetes, cristais etc. Amaury —
46-4309.

Compro tudo
34-2920 Uno

Televisão, geladeira, radiovi-
trola, máquinas ele. — Pano
bem, alendo rápido.

SOFÁ - 4 alm. soltas, 80,00 su-
mior, 35,00, tapeie ita. 3,5x2,5
90,00, ostanlo 35,00, tap. 2,30x
1,50, 25,00, escrivaninha, armário
90,00, bar iluminado 80,00 ambos,
fabricação Lamas, gelad. Frini-
daire 9,5 pés nova 240,00, radio
de pilha 30,00, radiovitrofa por-tatil nova, 240,00, louças estrang.
ele. - Tcl. 37-9165.

Compro tudo
Tel.: 22-1683

A domicílio máquinas de cos-
tura Singer, Elna e maquinas de
escrever, TV, rádios ê vitrolas,
ventiladores, enceradeiras, açor-
deãos, pratas, geladeiras e rou-
pas usadas. Discos LP.

DAR na Av. Suburbana, bom
para um casal, boa moradia, ho.
rarlo comercial - F. 3 mllhfiu».
T. R. 24 de Molo, 1369, sob -
Machado,
DAR no melhor ponto dã Ã"v7Drís de Pina, grande esquina,
instalação do 1a„ férío 4 100,
pode_ fazer o dobro. Molivo dl.voroenela do sócios. T. no Io.cal Av. Drás do Pina, 1280.
DALCAO.VITRINA,""2 m,""cslado"d;
novo. Vendo pnra desocupar lu-
gar. Av. Ataulfo do Paiva 1 174,
ss, boxe 2.

JAR; NÃ"~ PRA"ç"A~B~DE~"0Ru\
MOND - Rua Darão de Cotegip»
n. 308. Entrada facilitada, pres.tiSÍo de 140, contrato novo da5 anos. Telefono. Aluguel 15
304383 -_RJNATO.
BOUTIQUE - Paisa.|e':o cdítiT-
to de uma, i. estoque, finamen-
te decorada. Rua Maestro Vila-
Lobos, 1,B (transversal Hod. Lfi.
bo). Tel.t 28.8176_-_Alolsio.
BARÍANCHONETE - Pronta pa"".ra inaugurar. Vende.se urgente.
Tratar a vor na Rua Montevidéu
1 219-B. Em frenle a estação ds
Penha.
BÃR ARMAZÉM - Vendo~bíit7.
Não pesso movimentar, 5 anos
cont. M. solteiro. Preço: 9 entr.
4. p. 100, alug. 50, à visla 6 500
Troco por carro. Rua Frei Bento,
143._--_Osvaldo Cruz.
BAR Caipira c| minutas, chope da
Brahma, Copacabana, feria NCr$
15.000,00 contrato 5 anos, finan-
ciamos parte a viita. Rua Santa
Clara 33 sl 1 216. Otávio - Joa-
qujnru
CÕLEGÍÒ - Zo"n7~Suí"^-—Jardim
o Primário, vendo motivo impe-
rioso, base 25 mil, cruzeiros no-
vos, contato Av. N. S. de Co-
pacabana 1313, ap. 4, Sr. Alceu
diariamente ató 21 horas.

OPORTUNIDADES
E NEGÓCIOS

INDÚSTRIA (Aluguel,
Compra, Venda etc.)
ALUGA-SE na Rua Morais • Va.
le, 26, Lapa, andar térreo com
apreximadamenlo 100 m2.( ser-
vindo para pequena indústria,
depósito ou fins residenciais. —
Chaves no local (sobrado). Tra-
lar na Rua Buonos Aires n. 110,
com_Sr. Alborlo_ou_D._Edith.
ARÉAS"'lNDUSTRIAl'S - linho""!
venda galpões etc. Trntar na R.
José Maurício 101 sala 204 —
Penha. A
GALPÃO — Vendo em Ramos jun-to o Avenida Brasil em terreno de

20x40, todo murado com 350 m2
de área coberta. Telefono o fôr-
ça ligados. Trotar com Abrantes
I°iJ_?°:M?j_I>r_eS0 .80 com 40.
GALPÃO - Vendo em Ramos,
iunto _ Avenida Brasil em terre-
no de 16x40 com casa de 2 quar-los etc. reformada. 40 mil com
20 mil. Traiar com Abrantes. Tc-
[efone_30-2833.
GALPÕES. VÍn"dô" c. 2 500m2,
Benfica, Caiu c. 1 800m2. Inf. Av,
Rio Branco, 81-1 105 (CRECI 628)
Telefone: 43-7445. C-avazI

f£0UGVE com moradia, vendo
600 quilos de carne, ótimo lo-cal, enlr. 3 milhões prest. 100
Ei¦¦¦lo'"-,""" ',,abira 5,s- Tel.
30.1788._Braz_de Pina. _ATENÇÃO 

"- 
Vend"o merceãriT-

quitanda no melhor ponto da Ti-
iuca. Féria 7 milh., podendo tri.
Pilei-la. Ótima clientela. Prcco
20, bem facilit. Trate c| BUENO
MACHADO. Rua Barão de Mes.
quita, 398-A. Tel. 34-0694. CRECI
986 (temos oulros estabeleeimen.
tos).

GALPÃO — Alugamos com 1 200
m2 na Rua Escobar, £0. Ver no
letal' e tratar Imobiliária Sa-
gres Ltda. Largo da Carioca, 5
sala 401-2. Tei. 42-0072

das melhores fábricas, com.,
v. mundo, com. terga!, sabo-
netes, preços p| revenda (tro-
cam-se mercadorias). R. Mé-
xico, -41 sala 604.

GALPÃO — Vendemos iunto a
Av. Brasil, tem 400 m2 de cons-
trução, luz, firça etc. Negócio
do ocasião: NCrS 50 000 c| 50
e saldo a combinar. Também
alugamos c| opção de compi
Tels. 32.8003 a 22-0087, Frisa
S. A. Creci 205^
GALPÃO VÃZ7Ò - LÍSÍiVelí7 - -
Rua Baroneza Uruguaiana, 42, iun-to ò Rua Cabuçu - Vendo 740 m2
com 3 000 m2 d« terreno. Preço
NCr$ 230 000 - Aceito parteaparlamenlo Zona Sul - Trata
22-5945 - Bokel. _
GALPÃO É 

"APARTAMENTO 
-

Aluga-se, na Rua Amazonas, 180,
Sao_Cris[6vão_-^_Te[._34.3071
GALPÕES - Alugam-se dois' pe-
queno*. Tem força e telefone pro-ximo Avenida Brasil. Tratar Rua
Cspitãú Carlos, 140 — Bcn',ucerso,
KM 22 - RODOVIA- PRESIDEN-
TE DUTRA - Vende-se área

conrtruido cm 4rea do 1 100 m2.
3 casas — alicerces para constru
ção da galpão com 600 m2. Ma-
quinárias. Água e força no local.
Preço e condições a combinar.
Traiar pelo telefone 42-8561, Sr
Waldyr.

Revendedores
e boufiques

Saias, blusas, vestidos, sl.icks,
maios, coniuntos, artigos finos|ciustr,i!l. c='n 24 000 m2, galpão

Ternos usados
Tel.: 22-4435
COMPRO A DOMICÍLIO

Calças, cnmisas, sapatos etc,
Pago melhor que qualquer
oulro.

Ternos usados
Tel. 22-3231

COMPRO A DOMICILIO
Calças, camisas, sapatos etc.

Pago melhor que qualquer ou-
tro.

Ternos usados
Tel.: 22-5568
COMPRO A DOMICÍLIO

Calças, camisas, sapatos etc.
Pago melhor que qualquer ou-
tro.

JÓIAS - RELÓGIOS
P.ELÒGICf-Chãõ~modelo' 

"cõii>
nial 

' 
antigo. Vendo, 46 6396 -

NCr$ 700,00.

SERRARIA - Vende-s. em Teó-
filo Otoni, MG, bem montada,
força ligada da CEMIG, 120 HP,
1 800 m2 ároa, sendo 600 m2
coberta, 2 engenhos vpTíital ¦
horizontal, alinfiadeira, faquolra,
traçador e diversos motores etc.
Lucro líquido mensal aproxima-
damente NCrS 10 000,00. Produ-
cão 150 m3 madeira serrada ou
4 500 m2 de frisos ou tacos. In-
formações pelo tolofone 58-1864.
VENDEM-SÉ dois dcpósiíõs~dé
balas e doces — Tel. 54-2810— Só com os próprios interessa.
dc3.
VEMDO pl apenas NCrS 25 000,00
vinte e cinco m,ithões antigos,
tiC-ítrin vendendo à vista NCr$
4 000,00, podendo vender muito
mais, mercadoria fácil colocação.
Ver o traiar Avenida dos Itália-
nos 381, 2.Q andar. R. Miranda.

VENDÈ-SE um brilhante branco, 3

3uilates. 
Tratar na Rua Visconde

e Pirajá n. 8, ap. 201.

Brilhantes
e jóias

Compro pago até 2 mil cruz
novos por quilate. Jóias em ge-
ral. Somente negócio de vul
to. Atendo a domicílio. Rua
do Ouvidor, 169, 3.° - Gr,
301. Tel. 43-5233.

ÓCULOS - CINE-FOTO

APROVEITE, motivo de viaacm
— Vendo máquinas fotográficas
novas Yashtca e Autoflex, 1 Iam-
pião Colaman e 1 ventilador tlgs
troam. Tcl. 22-2376.
COMPRO projetor de cinema 16
mm usado, qualquer marca. Ne-
gocio rápido o vista, a domici-
lio._Tel._57-0222. ¦_

CASAMENTO -""Baratissimo, al-
guns fotográficos, reportagens
completas cm colorido — Facili-

COMÉRCIO (Aluguel,
Compra, Venda etc.)
ATENÇÃO — Bar caipira cm
Bonsucesso, contr. novo. Féria
de 14 000, lnst. de fino gosto,
ótima freguesia, casa dc esqui-
na, ponto do futuro. Telefone:
23-0449, na Av. Pres. Vargas,
1 146, 9.°, na Confiança, vende:
Amadeu Queiroz.
ATENÇÃO -""Bar"caipi'ri'nhã~nã
Zona Sul, contr. novinho. Féria
de 19 000, somente em bebidas,
tudo em pé, chope da Brahma,
grande oportunidade. Telefone:
23-1509, na Av. Pres. Vargas,
n. I 146, 9.° andar, na Conlian
ça, vende: Amadeu Queiroz.
ATENÇÃO — Bar caipira em zo
na industriai, contr. novo. Féria
de 13 000, somente em bebidas,
salgadinhos, inst. novas, casa de
esquina, raríssima oportunidade.
Tel. 23-1509, na Av. Pres. Var-
gas, 1 146, 9.°, na Confiança,
vende: Amadeu Queiroz.
ATENÇÃO — Bar caipira, lanches
no melhor ponto comercial do
Méier, contr. novo. Féria de
14 000, cara de esquina, com
chopo da Brahrna. Tel. 230449,
na Av. Prcs. Vargas, 1 146, 9.°
na Confiança, vende: Amadeu
Queiroz.
ATENÇÃO — Por caldo de cana
no Centro, contr. novo, féria de
13 COO, tudo em pé, Inst. novas,
ótimo pento comercial. Telefone
23-0449 na Av. Pres. Vargas
I 146, 9.°, na Confiança, vendei
Amadeu Queiroz.
AÇOUGUE — Em Copacabana -
Vendo. Casso contrato de 5 enos.
Ótima féria, 2 telefones. Vor Rua
Ccrvalho de Mendonça, 29-D. —
Tratar Rua do Rosário, 172, sala
^lJ-I Dr. Pinlo - Tel. 22-4672
ARMAZÉW cj copa, ótimo ponto
moradia, grande, vazia c| tel.,
bom contrato. R. Cupertino, 357,
Quintino.

ta-se pagamento. Tel. 38-9320,
das 9 ás 11 e das 18 is 20 ho-
ras.__
CÒNSIGÕ~fUDÕ" c;g.—võ'eô""prãcn
sa, p/menor preço possível, ven*
do, Troco, facilito pagamento,
material fetc^rifeo usado, má*
quinas, projete rãs, filmaderos,
gravadores a o ru* vocô ptecisar,
me consulto aníos d« comprar;
praçcs do malorial disponível

ALUGA-SE porão precisando de
reparos. Serve para depósito. La-
deira do Barroso, 175 — Telefone
43-6880 - Sò pela manhã.
AÇOUGUE - Vende-se 

"no 
me

lhor ponto do Lins com boa ins-
tação, bem movimento. Aluyuel:
50,00 cent, 6 anos, negócio de
ocasião — Rua D. Romana, 659

Lins.
ATENÇÃO — Vende-se um avia
rio ccm adicionais, prod. dc linv
peza e cerám:ca. Loja Rua Curi-

.. ,,„ .. . , „, , ,-itiba, 290, Reílenno — Contrato 5
partir 80 mil, Rrley 35 e/_ foto. sn;1!. Aluguei: NCrS 30,00. Acei-metro 320. Tal* • çrde. angular
180 _ ?ro|etor d. slides 90 e
180, fumadores a partir 80, speed
a acessórios 420, outros materiais
m» consulto. Atendo a domicílio.
46-9821 - Adriana.
NÍKKOPMAtTT -"Fotômetro TTL,

Ramos. Tel. 30-I616. Entregamosjobietiva 50 mm. 1:1,4, neva.
no mesmo dia. Prejo I 300 000. Tel. 45-7783.

toefertas. Tô!. 32-6123,
ATENÇÃO — Bar e lanches, pas-
telaria, entra Ramos e OI;v;a,
contr. nôvo. Féria de 16 000,
inst. nevas, casa de esquina err
prédio nôvo. Tel. 23-1609

AÇOUGUES - Vendo Flamenoo
cont. novo, féria 12 mil, preço45 cl 20, empresto 5. Oulro féria
14 mil preço 45 com 18 ou com
ü( loja 65 com 30. Outro Cop.
féria 9 mil, preço 25 com 9,
cont. novo. Outro 50 com 20
féria 14, cont. novo. Outro fé^
ria 30 mil preço 120 com 50
cont. novo. Outro Ipanema, fé'
ria 22 mil, nreço 80 com 30, cont.
novo. Outro féria 30 mü preço
120 mil cam 50, cont. novo e
outros mais em todos os bairros,
Detalhes no Corretor dos Açou.
gues. R. Senndor Dantas, 3, 3.°
and., sl 10. Tel. 22.2466.
ATENÇÃO per motivo de viagei
vendo o melhor bar da estação
de Remos. Tratar Rua Urano:,
979, não se aceita intermediário,

ATENÇÃO - Pada7ia~z:
Sul. Vendo F. 22 mi-
lhões P. 200 c/ 80 cotr.
66_anos — 37-4141.
BAlT^-"" PENHA--""Otimo 

"põntõ

Féria 6 milhões, entr. 16 milhões
— Tratar no Rua Cardoso da Mo-
rais, 92, s/ 206 - Bonsucesso,
BARES E CAIPIRAS -7ò ./"salg.
temos diversos nos melhores bair-
ros e no Ceniro c/ her. comer-
ciai, grandes férias e pequenas
entr. Alq. c/ moradia, financia
mos — Rua Acre, 55, 1/ 904 -
Araújo.

CASA para fins comerciais, óti-
ma para cabeleireiro. Aluga-se na
Rua Silva Pinto, 72, Vila Isabel.
Chaves_no__70.
CABELEIREIROS - Vendo uroên.
te, por motivo de viagem, 10 pe-
ças e mais de NCrS 700,00 em
produtos por NCrS 1 500,00. Sta.
Cretina 10, ep. 101. Santa Tc-
resa.
CAFÉ-E~BÀR~U"MÊ--"FérÍa" f,
apenas 15 dos compradores, ins-
lalações novas. Casa muitíssimo
mal trabalhada. FENIX Informa.
Rua Álvaro Alvim, 21, 7.° andar

Amaro_ Magalhães.
CAIPIRA'-. COPACABANA - Féria

3. Prédio novo, contrato novo.
Casa mal trabalhada, apenas 45
dos compradores. Mais um bom
negocio. FENIX. Rua Álvaro Al-
vim, 21, 7.o andur com Amaro
Magalhães.
CAIPIRA - Copacabana - Férlã
18. Contrato novo. Vende-so c|
60 dos compradores. FENIX in-
forma. Rua Álvaro Alvim, 21,
7." andar. Cinelândia c| Amaro
Magalhães;
CÃFÍ-BARE LANCHONFTE Ipane-
ma: Casa muito mal trabalhada.
Vende-se com imóvel, grando
oportunidade — Féria 12. Vende-
so com apenas 50 des compra-
dores. Instalações novas. FENIX
Informa. Rua Álvaro Alvim, 21,
7-f_.íirc'^Lc^!?_Aí_?£f£_^a9alf1Ses.
CAIPIRA Copacabana feria-NCrS
9.000,00 conlrato 5 anos com
NCrS 25.000,00 dos compradores
financiamos. Rua Santa Clara, 33
sl. 1 216. Otávio - Joaquim.

BARBEARIA - Vende-se na Rua
Jornalista Geraldo Rocha, 620
Jardim América — Tem moradia.

BAR CAIPIRA - Vendo, bca fé
ria, ótimas condições. Lunar de
movimento — Tratar na Rua da
Abollçdo, 355, das 14 às 18 ho-
ras, com Antônio.
barHTmerceaRIA - Vendo [un;to ou separado NCrS 3 500 e
5 500. Rua Araújo Leitão 1054-A
e B pela melhor oferta. Telefone
54-4107. _
BAR com chope da Brahma -*
Láranieiras — Tr. . Vendo. Tra.
tar Rua Sílvio Romero 39 escr. de
9 às 11 e das 15 às 17 horas.
Tel.i 22-6979 - Aníbal.
BÃR É RESTAURANTE ¦ espotacular
moradia, sola, 2 quartos « de-
pendências feria 2 500 para cima
com telefone, casa bem «retada,
contr. novo a firma alug. 40 m"'
ent. 9 miihões prest. 20O mil
— Tratar Rua Itabira 515. Teleío*
ne 30-1788 _;• Brás de Pina.
BAR NÓ CENTRO - Ferias' de 5
milhões prédio novo, contrato de
5 anos, preciso sócio ou vendo,
Tratar na Avenida Rio Branco.
185, sala 2019 - 42-8942 52-1512
-Amazonas - CRECI 743.
BÃRE LANCHONETE na Penha
Tenho 3; fer. 9, 8, e 9 500 Tò-
das bem montadas, tratar Rua dos
Romeiros 58, sala 301.
BARMINUTAS -'Vende-se nôvo"
fér. 7 m. Fecha 20 horas. Não
abre domingos e feriados. — Av,
Suburbana, 5 303. Cachambi.
BAR — Vende-se na Praça da
Bondeira, boa casa — Tratar na
Av. Nossa Senhora de Copacaba.
n^: ^^1* _ftfojrinho.
BÃR — Reg. Méior, c. peq. mora
dia, fér 2,5, ent. 3, cont. 7, alug.
40. Tr. R. Silvana 107 - Pie
dade. Salgado.
BARBEARIA - Vende-se, Rua
Santo, 618-0 — Cascadura, próxi-
mo da Ruo Clarimundo de Mb!o.
BÃR-~T"ÜÚCA~-~Morãdia so-
brado — fér. 6 milhões — entr.
20 - Tratar R. Alfândega, 111,
s/ 405 - Valerio - Carlos -f
Ajudo entrada.
BAR - BOTAFOGO - Loja
própria, contrato nôvo, fér. 8
milhões — Entr. 20 — Tr. na Rua
Alfândega, 111, s/ 405 - Valerio

Caries.
BAR com moradia e telefono fé-
ria CrS 2 500 oarjntida esti mal
trabalhada otlmo local contrato
novo, entr. 9 milhões, prest. 200
mll aluguel 40 mil. Tratar na R.
Itabira 515. Tel. 30-1788 - Braz
de Pina.
BÃR — Féria 3 milhões para ci<
ma com pequena moradia, contr.
a firma otimo local entr. 10 mi<
lhões, prest. 250 mil. alg. 30 mil
tratar na Rua Itabira 515. Telefo*
ne 30-1788 — Braz de Plna._
BAR com moradia, feria 2 500 ca.
ia mal trabalhado, otimo local,
contrato novo, entr. 3 milhões e
2 milhões a 60 dias, prest. 120
tratar na Rua Itabira 515. Tel.i
30-17888, Braz de Pina.
BAR E MERCEARIA - Otimo pon
to. Vende-so, motivo 2 negócios.
Pola mo.hor oferta. — Rua Pa
dro Nóbroga n.° 451,
BAR na Rua mais comercial de
Eng. do Dontro, f. 5, entr. 11,
tem residência. Fone: 29-6130.
BAZAR,-E'TINTAS:c| loiarIpa-
nema — Féria 7 000, saldo livre
3 000, podendo subir muito, ei-
toque aproximado de 35 000, to.
lefone, grande arrumação, inst.
novas, por apenas 45 dos com<
pradores. — PALAS, Travessa do
Ouvidor 21, A." andar, s| 402,
c| Cardoso, Albino, Vitor.
BARES no centro de Caxias na
Est. Bonsucesso c/ boa moradia,
Férias de 8 até 25 tenho os
melhores. T. na Rua 24 de Maio,
1369, r?b._ Machado.
BARES caipiras, centro do Meior,
24 de Maio, Av. 28 de Setem-
bro e outros boirr-;, tenho cs
melhores — F. de ó a 17 milh.
T. 24 de A/aio, 1369 - Macha-
do.
CAFÉ-BAR 

'Restaürãnfe 
- Flamen-

go contrato 7 anes. Chope da
Brahma. F. 12 — Apenas 22 dos
ompradorei,

CAIPIRA IPANEMA - Féria 9,5
contrato 7 anos, casa da mui-

to progresso, apenas 25 dos com-
pradores. FENIX informa — Rua
Álvaro Alvim, 21, 7.° andar c|
Amaro Magalhães.
CAIPIRA - Copacabana - Féria
6,5, só na copa embaixo de edi*
ffcio, contrato direto aos com-
pradores, apenas 18 dos conv
pradores. FENIX informa, Rua Aí-
varo Alvim, 21, 7.° andar com
Amaro Magalhães.
CAfí-BAR ¦. e"""LANCH~ON"etE— L!>
BLON — Não dá comida na ba-
se dos lanches e salgadinhos. Ca-
sa reformada recentemente. At-e*
nas 25 dos compradores. FENIX
informa. Rua Álvaro Alvim, 21,
7.° nndar__c|_Amaro_Maga!hães.
CAIPIRA Copacabana fer!a~NCr$
12.000,00 contrato 5 anos finan-
ciamos parte n vista. Rua Santa
Clara 33 sl 1 216. Otávio - Joa-
quim.
CAIPIRA - Leblon.. feria NCrS
12.000,00 contrato 5 enos finan-
ciamos parte o vista Rua Santa
Ciara, 33 s| 1 216. Otávio - Joa-
guim.
CAIPIRA - Tiiuca - F. 7. Mo.
radia de 4 qts,, etc, bom pré-
dio de esquina. Vendo e facilito
parte da entrada. R. Carlos Sam.
paio, 106-C (bar) com Meireles
Filho.
CAIPIRA - Cinelândia - F. 12,
fudo nôvo. Vendo o financio par-
le da entrada. R. Carlos Sem-
paio, 106-C (barj, com Meirelea
Filho.
CAIPIRA CENIRO - F. com 2
empregados, tudo nôvo. Vendo
e facilito a entrada. R. Carlos
Sampaio, 105-C (bari com Meire-
les Filho.
CAIPIRA - Méier - F. 6, tudo
nôvo com 15 dos compradores.
R. Carlos Sampaio, 106-C (bar)
com Meireles Filho.
CONFECÇÕES senhoras em ativi-
dade. Contr. nôvo 5 anos, NCrS
100. Av. Copacabana. Boa ren.
da. Vendo motivo saúde. Tele»
fone 560420.
CABELEIREIRO -—VeTide^s^por
motivo do outro negócio, com
boa froguesia, na Rua Santa Cls.
ra 33, sala 211, Copacabana. —
Tratar com Freire a qualquer
hora.
CASÁTlE- BEBIDAS-ní nfeíhjr
ponto Eng. Dentro. F. 9 m. —
Abro às 8 e fecha às 20, gran.
de negócio para fazer uma se-
ção de caipira e adena. T. R.
24 de Maio, 1369, sob. Macha.
do.
CABELEIREIRO - Ve"n"do barato
bancada com espelho do cristal
estrangeiro, secadores poltronas
cadeiras etc. Iratar com o Sr.
Heitor - 42-9621 e 460955.
CAIPIRA próximo Catete - Fé.
ria 9 000. Preço base 80, com
apenas 25 dos compradores. Dí
para 3 sócios. - PALAS, Tra.
vessa do Ouvidor 21, 4." andar,' 

402, c| Cardoso, Albino, Vitor.
CAIPIRA c| loja, Copacabana —
Féria 6 500, ponto maravilhoso*
Instalação ótima, com apenas 35
dos compradores. — PALAS, Tra«
vessa do Ouvidor 21, 4.0 andar,' 402, c| Cardoso, Vitor, Albino.
CAIPIRA, Laranjeiras — Féria 0,
nao paga aluguel, preço base 75
com 20 do» compradores, ótimo
negócio ató para 3 sócios. —
PALAS, Travessa do Ouvidor, 21,
4.° andar, s| 402, c| Cardoso,
Vitor, Albino. __. __ _____
CAIPIRA, Catete - Féria 5 500,
muito lucrativo, preço base 50
com apenas 10 dos comprado»
res. — PALAS, Travessa do Ou-

idor 21, 4.0 andar, s| 402, e|
Cardoso, Vitor,^ Albino.

CAIPIRA7BÕtafõgo~^Fér"ír7 OCÒ"
muito lucrativo, preço base 65
c| apenas 18 dos compradores.
— PALAS, Travessa do Ouvidor

21, 4.» andar, s| 402, c| Car.
deso, Vitor, Albino.
CAFEtEiBAR NiiõpoTis^riTãS
3 200 grande mordia, contrato 7
anos, ver c tratar na Avcnids
Getúlio do Moura 2127, com o
dono.
CAFE'-E BAR - Otimõ local,
feria Cr$ 2 500, garantida, cent.
novo, entr. 5 milhões prest. 1I1Õ
alug. 125 mil. Tratar na Rua
llabira 515. Tel. 30-1788. Braí
de Pina.
CAFE''_E 

"BAR 
-~Fe7iã~flárãntjdã^

3 milhões, otimo local contr. no-
vo, ent. 7 milhões, prest. 150
mil, alug. 150. Tratar na Itabira
515. Tel. 30-1788 - Braz de
Pina.
CAIPIRA - CANCELA - S. Cris"
tóvão — Fór. 4 — só bebidas —
Entr. 8 m. — Tr, na Rua Alfân-
dega, 111, «/ 405 - Valerio —
Carlos. __^
CABELEIREIROS con, clientela, a
fim de associar-se a um grando
salão no melhor ponto do Cen-
tro — Com lugar para Bou-
tique — Cartas ccm referências
para o n.c 04 310, na portaria
dêslo Jornal.
CAIPIRA cl caldo de cana e be-
bidas, salpadcs etc. Rua Josó
Maurício, 28ó-A_— Penha. _
CENTRO - BAS, juhtõ a:.£"0nS
nua^ans e Av. Rio Branco, me-
ther ponlo. Férn de 7 milhõet,
cent. 5 anos, novo um andas,
vaiio, ch.-pp da Brahma, so ven-

Mais um bom nc-jdo psr ser muito trabalh. para
Av. Pres. Vargas, 1 146, 9.° an-|nócio quo FENIX Informa. Ruajtim íó preço barato, 70 milhões
dar, na Confiança, venda: Ama- Álvaro Alvim, 21, 7.° andar com Iac. Trat. Gonçalves Dias, 89, j|
deu Queiroz. |Amaro Magalhães. 1802 - Sr. Gilberto - CRECI 950.

;V_
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Vendô-ie à Rua

M-iãr, -ENGENHO DE D.NTRO - L.in-ll INT USARIA
clion.t- v.nde-in com moradia. Miu-«l Fernandes, li.
Rua Adolfo Ber/gjuiitnl; 190. Tem bea moradia.

ENGENHO" NÔVO - Vendo 1 ea- VENDE-SE umo ir.erc.arla adicio-
ii de frutas c legume, cl faria ní... copa * quitanda. Cont. «to
m.nial acima de / CCO, compro- nôvo 5 ano-.. Ver « Iralar na
y,da"mí'™a_a._ada. PSo. 25000 Avi C.sor de «.Io, 4.125. Elta.So
c1 12 COO, rost.nt. a combinar, dt Paciência.
MÀlorts defülhei c] o Sr. Barcci-.vÉNOE-SE um negicio corn bou
Io:. Av. Suburbana, 10 033, sela morada, e que pode vender de
219 — Cflícadura. tudo. — Rua da Amparo, 2
fARMACIAS, DROGARIAS - Quer
comprar ou vender? MINERVINO

.peciolltí-rio, Tel.
] 603.

14 ii I7h
2-UÕDI. Av. tt. 8r.-,..:o 103

CRECIJ7B. _....'.__
FARMÁCIA - Vendo na liiuca,
bsiTi montad-i tm prédio recua*
d., tel. 4B-1151, das 13 is 17
hor.l;
FAÍTMACIA -"Vondo sem dividas,
otimo nccocici a vlila. Tralar na
Rua Puri.t-, 206 - Br.s rie Pina
dai 7 ài ? feras,

a50 ml - Vando -OAIPAO

Cascadura.
VENDÉ-SE quitanda
tem moradia';

mercenrm,

EMPRESTAMOS com «arnnlia de
catai e opi. Sõlüçio cm 48 horat.
Máximo lisiilo. Av. Graqa Ar».
nhn, 333, sala 202. _T_.I._22-6217.
HIPOTECA — Dinlieiro. Eniprur-
to sob garantia de predica. An-
tonio Jon* Ce.judí-. Av. Graça
Aranha, 174, s.l» 807. Telefone
42-0789. CRECI 106. ¦
NCRj:~5* A. 20 MIL - Sob 

"hip.

retro. Z. Urbana a Sul, compro
Imóv. uira renda, GB, Petró.:. o-
lis, Mir-, nsa-cio direlo, ripido.

.preço.
Rua

clima
novo. Veiiiiè bebida, trstar
Ferreira Leite 142. Abolição,
VENDO: SAIÃO'—¦Ácãfto !o"clõ e
carro de entrada. Ruü (Algüè. Ser-
v.ril.s 143, loja D.
VENDE-SE bar e lanctionet* no
Centro da Cidade com Chopp
da ir.
213.
VINDO bor ou a ¦ lua tn_-tr.l_.ci-o.
Dc;> n.e:e_; ds Uaò, Rua do Ct-

Q.

C.I42-..641
RÉÍ.PA MENSAL - Máxima teo.--
ronca - Rac.bti Iuros todo mes.
Fernando S_. 43-0119. Ru» da Al'
(ãnrie-a, 4., loia.
PARTIpulARv empreita -.12
tro cu hip. Solução ripidí, neg.
ccm a parte diretj. Cumpro o ps.

lima. Ru» 7 de Setembro pe .uenes, pop.
SENHORES PROPRIETÁRIOS

22-0764.

J íp'«vim_ntoi - Estrului. mí-ít='i_. .274, loja

t.ll.i - Junto à Av. Brasil. — ÍVENÓE-SE tapetaria na Rua Had
Coficíutão na porta, subsolo «te. dock 161
— NCrS 4J 000 - 40% de «ntr. teleíone
¦aldo a comb. — Tratar na Av.|_i8-5!7.
Bris d« Pina, 110, loja R — -•I. IVENDO;, ln.iala.íò mercr.rio ccm
30-4284 - CRECI 787. 39 ,u11.3S para arroz 5 balcSe:
LANCHONETE — Inst. da la. — com 50 meiros comprimento b%
Bonsucesso - Féria 2 500,00 - próprias lulhes servem pí balcão
Entr 7 000 milhões — Tratar nalscc-o para macarrão batatas ço.
R Cardoso de Morais, 92, sslmbolas, tudo composto e envolta

206 - Bonsucesso. Ide galerias altos c bnixos, tudo
,1— .-,- , --. — i,.it.~:"|em (ormica debulhada em aco
LOJA - Vendo-se de V» V.w»- ,„0,;j.,vi!, „, men0> d. m.,,-,d.
sen com estoque ferramentas, lu-K ^0 

x^f 
p Mantiquei-

par p.rs reparos, com estaciona-, fábrica Nacional d« Motoret
mento e boa frsnuesia, neoocio
de ocasião, e viita ou a prõzõl- . „
_ Ve' na Rua Gérson Ferreira)VENDEM-SE armações comerciais

20-B Ramos, 'do ferro t peroba c] prateie.rc:

.om.riiant.s no Est. da Guana-
bara. Randa d. NCrS 1 500,00 a
NCrS 2 000,00 (müllões) mensais.
í quanto V.5. poderá ganhar
tn.nsalm.nl». Bastando para isto

contrata novo .Corr,),tr j,oà, fjf|t b_.n.»rÍ2_ • comer
Tratar Sr. Jor_i_. Tol. ti,j. i,4t,r «>_i Sr. Sousa - A»

13 d. Maio n.° 47, sala 1603.

TEinONE - Vando ai Unhai:'I CM ftcç
34, 54, 28 • 48, por 1 500, dan-1._."_"_.
do lôdat ai yarantlat per_.nl1* al
Ul. Sr. Ainíiitu. T.l» : .-._;14;
• 54-3658. \
TELEFONES - 22, 23, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36.1
37 3B, 42, 45, 46, 47, 48, 49,
52! 54, 56, 57 • 58. V.ndo •
cempro fòda» a» linhas pelo* tne»!
lhor». preso*. Comulto PAULO,
ROBERTO. Rui Cenc.l.io, 105,1
17.° andar, laia I 707. T.I.: -
23-2200.
TELEFONE - In.cricSo d.'~I8"ll-
nha 3?-57, transfiro Úrflellie, iá
confirmada; Me.hcr oferta. Ti atar
no Avenida Copa:ai.;.na, 79J —

- 409.
TELEFONE - Permutas — Foco
cnm .junl-iuflr Ünhn, Negócio rà-
pído e sec^^c. Tratr.r com
Uzar. Tol.i 2Í-44S3.
1ÉLEFCNE - 38-58 x 29-49. O
pro urgente. Pago ò visia ern
dlnhelre. Triitar com Sr. Lazar
Tol.: 26-4453.
TELEFONE - ,3"-Vendo urga"_.
ts, c.rr. extensão NCr$ 1.7C_,00.
lratar com Sr. Larar, telefonw
264453.

COLEÇÃO
\.

1 Clínica de
FRANÇOIS DE6ERM0NT"iD^as se^s

(QUE SE RETIRA DO PAlS)

Cautelas
de jóias

TELEFONE — Vendo Inscrição do
,.no cle 58. Tratar com Dna.
Francisca à Rua Calabu, 93, fun-
dos — Vaz Lobo.

LANCHONETE - Vende-te, Çen-í
tro, ótima íérla, edificio nôvo,
cen traio ó anos. Horário Comer-
ciai. Alu .uel barato. Trator na
Rur Santa Lurit. 797. saia 1 402.
- Sr. Silva, das 12 .',s 18 ho-
ra» . _ 
LANCHONETE -"'Vende-s. cl 2
loifti n.ontav.*n. moderna, forno
pi pÍ7ia, ótima freguesia, contra-
to novo, livre, deíemiraraçada e
parte financiada. Motivo doença
proprícláric. Tratar Voluntários
da Pátria 329, loia N, cl Dona
Alice até 7? horat.
LANCHONETE -""Em Ca_iar
Vendo urgente. Faço oualquer
negócio. Pre:l.c do dinheiro.
Ver e tratar na Av. E.pedicicnS-
rio José Amarc, 308-S e
V_rics linhas de ônibus na porta.
Preço NOS 30 OCO entrada a
combinar/. Fa_cilitida. __ ___
lAI.CHÒNl.E -"Central-" de 5
enos, aluqu-l *0 rr\')r vendt-te
urgi..te. Facilitado Tratar na Sue
Capitão Coulo Mcnr-::, 6 — Ma-
durelra.

/.'..RCEASTa-^-' Vende-se no bair-
ro de Lsrpníoirss com cr«ride es-
toque d» mercadoria. Tel. 25-9625
25-5823 - Sr. José. _
M-RCEÃR.ÂS c QÜÍTANDAS com
moradia tenho divi.r_.i_ c| f. 4,
3 « 5 — Tratar na Rua do» Ro-
m-iros 58 sala 30).
MERCEARIA E"'BAR -'""Vende-se
otimo pente, cont. novo c' ou
«em residência; Al. 15,00. 9 000
com 3 000 .fe sinal, saldo a comb.
Rua Luli Padrei, 329, esq. Dr.
Mino. __ .
MERCADINHO - "vendo, 

ótiino
n.ovimento. Av. Automóvel Clu
be 1851. Contrato r.óvo. Ver
lor.l. Tratar 33-4193.

etc, para desocupar lugar,
Run Miguel Couto 124, op. 6,
larsio de Santa Rite. Tratar das
10 lj_12 hor'4!.
VENDE-SE:— Botequim." Rua Nor"
vúl de Gouveia 135, próximo de
Coscadurfl cj grande moradia, ate
pt 2 familiar, centr. nôvo. Aiu-
quei 55,00 e féria garantida. AW
tivo viagem.
VENDE-SE um açougue na Rua En-
genheiro Lafaiete Stokler n. 583
Vila da Penha. Tratar com o pro-
priet_.rÍo. *
VENDE-SE uma sapataria de calça.
dus sob medida e conserto.. Ben-
to Lisboa 140-A.
VENDE-SE um bar em ótimo
pcnto, contrato nôvo, boai con-
dições. Trotar com o proprietá;
rio no Jocal, Rua Araguaia, 605

Freguesia de Jacarepaguá._
VENDE-SE 

'o.-u-nuí. 
Invalido! 49,

telefone 22-325Ó — Tratar com
°_pr°Pl'elÍC]?*
VENDE-SE o.Bar e Rest! RicT-Sío
Paulo, urgente. Por motivo de
viagem. Tratar com o Sr. Valen-
tim. Diàrlamsnto. Rod, Presiden-
Te Dutra ¦»''KZ 5.
VENDE-SE gilpío M.íõr," 35Ò"m2,
fôf(4, clsUrna «rand*, capatida-
do amplo «icrltârlo. 34 mil i
vista. Acftita-i* proposta — Nil*
tan. 29-5210.

E MERCADORIAS
Compro da Caixa Econômica.

pago o máximo, em ouro ve-
lho, ióias antigas ou moder-
nai. c pletina e pratas, bri-
...ante* de qualquer tamanho.
Av. 13 da Maio, 47, sala 610

Tel.: 22-0348 - Ed. ITU.

Mobiliário Trances, séculos XVIII e XIX, t em jacarandá D. João V e D. Morin,

Tapeçaria Oriental, Pratatia anlioa Porlujiuüsa, Inglesa e froncòsa, Torcelanas Saxs, Sevres,

Vicux Paris e Itmog.i, Pintura a óleo de renomados mestres nacionais e europeus séculos

XVII, XVIII c XIX, bronzes, marfins e jnclcs do procedência euroa.iática, lustres franceses

com placas de bscarút, raros pe^as dt; opaline e ióias de alto valor.

BARRETO - Leiloeiro Público
devidamente autorizado, venderá em leilão que terá Inicio

SEGUNDA-FEIRA, 24 DE ABRIL, ÀS 21,00 HORAS
E DIAS SUBSEQUENTES, ATÊ O DIA 28

no palacete da

RUA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAIS, 120

O leilão -ileri em franca exposição noa dias 22 • 23, das 16,00 às 22,00 horas,

onde terá distribuído o catálogo.

Mais informações, tels.: 57-6529 t 57-751 .. (P

Trat. da Impotência — Pré-
Nupclal. Orientação Dr. Gilvan
Torres. Av. Rio Branco, 156,
talo 913. Telefonei 42-1071.

Calista - 2 500

Companhia Industrial
Sio Paulo e
EXTRAVIO DE DUPLICATAS

Calos, cravos r. unhas encro

vada
da A:
Jaime Carreira. Tel.: 22-5714.

Dc 8h30m às 18h. CETEl —

06 - 96-2268.

Cautelas
Pago bem. Ouro velho

brilhantes — Jóias velhas e no-
vai — Rua do Carioca, 28 Ia,
z\5, entrada pela Joalheria. Sr.
Otacílio, das 9 às 17 horas.

Cautela
Brilhante, ióias, pratarias. Pa

go justo preço atual na hora
Pua UrupuDiana, 104 s|509 A
tel.l 32-6111.

ÃVESCEAP.IA - Vendo corn 1-_o
o estoque.; contraio n6vo e boa
feria. Av. Suburbana _? 151-A.
. \É_CEÃHIA~~e 

" 
quitanda - V.n-

dft-i» cj bom contrato, ti.enrí©
féria. R. Comendador Gu «rn n.u
246, Pavuna. Tratar no lotai «om
fvanllde.

3 a 100
milhões

Mesas PBX
Compro c vendo, em todas

ai linhas. Tenho Qrande expe-
riência no assunto e posso fa-
ier transações rápidas. Tralar
com o Sr. José. Fone. 46-7639

TELEFONE 22 - Comercial. Cedo
pl melhor oferta. 52-48-15. Acio-

Parte nianhí.
TELEFONE — Compro, vendo e
perrnuto com tódai çjfcrantiíjs, pa-
ra um neqócio lérlo e hòntúfo.
Damos qualquer referência exi
alda. Tèl. 32-0873.-^'Oliveira,
TELEFONE 47 - .Vende-se teíe
fone da dificil linha 47, com ex
tensão. Tratar 52-4499 ou ....
22-3216 - D. Cléo.
TELErÒNÈ — Compro, pago em
dinheiro hoie 25/45 30 26/46 e
29/49. Urflenle. fei. 32-0873 -
Sr. Oliveira.
'TÍLÉFÓnT~47'"-'Ven"-

de-se motivo mudança.
Particular para parti-
cular. Tel.: 47-39,1 ÍS.
TELEFONE - Transfiro inscrição
est. 29/49._lnf._49_;16íK
¦TELEF.ONE.29i-;-30 - 45 - Corn-
pro hoie. Pücjo na hora «m dl-
nheiro. Preciso lambem 36 — 37, ., ,„., . ,-.57 e 27 - 47. Sr. João, tel. 43-11/0 e 43-6087 c| Srs. Gar-
29-4735. '_ cia ou Lopez
Telefone - 28 - 

"48 
- 34 - 54

Compro. Hugo. E_rabelecido l.á
11 anes na Rua Urupualono £5,
sala_719.Jel. 23:3578.
TELEFONE -"Vendo inscriçío jó
chamada — Preço de ocíííÍÕo —
Inf. 47-8456 - 0. Áurea.
TELEFONE - Inscrição 1952, ven-
tio por NCr$ 150,00 - Linha 29/
49 - Sr. Pedro - Tel.: 49-9423

por favor.
TRANSFIRO

Troca-se
telefone

VENDE-SE uma nova e ótima ca-
deira de engraxate por apenai
NCrí 80,00, com o Sr. Tiago,
na Rua Haddock Lôbo, 367 —
Clube Municipal.

Instalação
Vende-se armação para far-

macia ou drogaria, preço muito
barato, Mquida-se quantidade dc
remédio3. Tratar pelos telefones
36-7132 e 36-7119.

Estação 22 por outro na es-
t_ç8o 43. Tralar pelos leis.:

VENDE-SE urgente material pa-
pelaria. Preço custo mnis des-
conto. Valor aproximado NCr$
500,00. Mudança ramo. Sen. Ver-
gueiro 35, loia N. Somente hoje.

Pista de gelo
Aluga-se uma pista de géio

com 200 pares de patins e todo
material para clube ou socieda- Confidencial, serviço

de esportiva. Temporada ou vesligaçao particular.

Foram extraviadas no dia 18 do cor-
rente, no percurso Copacabana Ipanema,

,'P°_u,'a,'ToTrl0'1R'quatro (4) duplicatas de números, respec-
..sembléia, 79, 1.» andar. \ 

' . f.tivamente, 30.394, 30.400, 30.401 e
30.403, de emissão desta empresa e en-
dossadas ao Banco de Crédito Real de Mi-
nas Gerais S/A., as quais, por conseguinte.

Detetive s^° consideradas inutilizadas.

Walter
Investigações particulares
Sindicâncias - Paradeiros

FLAGRANTES ETC.
RUA DO CARMO, 6 s|

Tel.: 31-0947
1 305

Detetive
Jayme

vende-se, Tei.:
ou Yaffa.

36-1552 Samy

POSTO E GARAGEM - Vende-se
por motivo de troco da negocio.
P.ua Cardoso dé.Morais.-tá.¦
PÔS TÔ~DE 

"d 
A5ÓÍ IN A" ? £»TO OÕ

CENIRO — Um dos ro.lhor.l d.
GB; litr. ¦tim. de 260 mil; mui-
Ias lubrif.; fer. sup. 45 000. Oti.
mo tonti. Grand» negócio pj 3
eu 4 «ócioi. Pr.,0 muito Imato;
«ntr. fatilitada. Marior.» duta-
lha. »m J. Caslanh.ir» S Cia.
"Rti doi Poitcn • Garag»!-!', R.
Na.daik Lóbe 75, sob. Auaillo
ttcnitô • fÍnar.(»iro. T*1»íon«:..
48.9405.
PASSA-SE L-rnt cantina irlelra-
mente equipada, ótimo ponto no
eítntro da ci:l(.ce. Tratnr ccm o
Sr. Jahir, ptílo T*lefone_310830.

PAPELARIA e outros ramos bem
no Larcia da Glóri.i, 31B, loja
10. Barato, para solução urgen-
te alé 13 nom — Todos oi dias.

PEI-ISAO*- 
'CENTRO' 

- Entrada
Â m. — outra S. Cristóvão, enlr.
5 — Tr. na Run Alíàndeçj-í, 111 j
tala 405 - Valério - Carlot -
Emp. estan, os,

PASSO contr..to ca.j. comercial,
3 pisos, oluouel barato, com pen-
lão dando muito rendimento.
Carlos Samoaio 352. Inf. Tel.
23-3692.
PENSÃO - Passa-se no Centro,
tóíla etiuipada, c/ 2 geladeiras,
80 lugares, 6 salas, louças pl 100
pessoas. 5 mll entreda 300 por
mês. Urgente, tel. 32-5855
D/míal.

VENDO — Bar com sinuca, 6li-
mo negócio. Rua Frsitas Braqa,
34 — Andrcde cí« Araújo — N.
Iguaçu. _.
VENDE-SE- galpSo.KDal Cattilí-,
550m2, fôre», 3 cisternas, re-
feitário, Iti^o *tt. metálica, 55 à
vista. Aceita-se proposta. Nilton
-_39.5_10.__

VENDE-SE ispalaria de con.er-
tos e sob medida, contrato de
cinco ano:. Aluouel 30 000. Rua
EIíku Visconti 47-A esquina Ita-
piru._
VENDEM-SE armarinho e sapata
ria, com ou sem ettocju*. entre
açougue e padaria. Estrada do
Quitungo, 1568 - Vila da Penha.
VENDO bar e mercearia com re-
stdcnciií, bot copa, na melhor 20
na comerciol de Bangu. NCrS
6 000,00 _ vitta. Ru» Boiobt,
1058, esq. com Ria da Prat__.

Emprestamos seb hipoteca ou
reirovenda cie imóveis. Solução
em 48 horas. Adiantemos para
crtrtidões. A_ melhores taxas
Trazer escritura. Av , 13 tie
maio, 23 — 15° andar saia
1516. Tel.: 42-9138.

TELEFONES
ATENÇÃO — Vendo Inscrição ano
55, t_tá tendo chamada. Aceito
ofertas, urgente — 47-6646.
ATENÇÃO - 27-47,^36-56. ;,37-S7i23-13, 28-48 no seu nome com

Armazéns
KAIC aluga na Av. Rodrigue

Alves, n° 801J3 três Armazéns
cjérea 1.800m2 • telefone. Ver
no local e tratar na Rua do
Carmo, 17 A, tel.t 32-177..
CRECI. 283.

DINHEIRO E HIPOTECAS

aparelho Laia.o, teli 23-cVjO... Pre
sidenta_ Vargas 590,.7sala 806
COMPRO - Linha 30,-: pago 1500

6 serve liozdo com assinante
OLIVEIRA _ RITA - Tel. 22-4356
-_43-°086.

COMPRO"- linha 19-J ligado c|
assinante — Pago 1 500 no «to da
transi, enderêro OLIVEIRA _ Rl.
TA - Tais. 23-4856 • 43-9086.4
COMPRO 

"- 
linhas 27," 47 pago

? 300 no ato transi", endereço
CTB. Sá serve liqado cl as.inante.
OLlVEIRA_»JtlTA._22_l856. M
COMPRO" - Linhas 34-"4E,"""pig_
1 400 no ato fransf. ender. Só
serve ligado c. assinante. Olivei.
ra t. Rita. Tels. 22.4856 (e)
43 5086.
CEDO tei. 46, :part.í Instalado
por 25 ou 45 mesmas condições.
Sr. Manoel; des 13 ..s 19 horas,
tol. 32-9952.

nscriç-ío de 1957 na
CTB está sendo chamada. Aceito
oferta^ -_4378J3.

IEIEFONE 37-56' - Passo um,
Instalado, Copacabana por 1 800
Não aceito intermediário. Tratar
37-W54.
TÈLÉFÒKlÉ - 28, 54 ínscrijão 58
- V.ndo.. NCrS 350,00. Attlli-
s» oferta. Av. Marechal Rondon
7,1 - S. f. Xavier - Aley.
TELEFONE - Vendo tôd.s as
Unhai instalando ji em; seu no-

R.pidíi • honestidade
Garanti; total. Tamhém compro,
Sr. João -_Tel. 29-4735.

TELEFONE -"inscrição linha 27
- 47 nno 1949 iá pa«a Preço 500.
Telefonar 27.9465.

TROCAS
TROCO quadra 3 000 m2 frente
para estrada em MaricA perto de
Ponta Nearfi por Karmann-Gíiin
qualquer ano. Rua Dr. Sardinha,
139 — _Niterói._ ______

TÍTULOS E SOCIEDADES
COPACABANA : —7 Vindoi linhas
36, 37, 57 financiadas 6 meses si
juros, motivo mud. bairro O. '
VEIRA d RITA. Tels.: 22-4(56
43-9086.

Salitre do Chile
Agentes Exclusivos para Guanabara

— Estado do Rio e Espírito Santo
CADAL - CIA. INDUSTRIAL DE SABÃO E ADUBOS
Rua México, n.° 111, 12.° - Telefone: 31-1850

VENDE-SE PARA LAVOURA E INDÚSTRIA

de In-
Longa

j prático, e amplas referências.

Av. Rio Branco, 185, sj 226. —
Tel. 52-2323.

Animais e Agricultura
ou. ANIMAIS

COMPRO - Caiçaras, Jóquei, Cêd.
Maracanã trib. 2 juntas. Country
CRJ. Fluminense — Gávea Golf.
Tcl. 32-8215 - Juanita.

CHIHUAHUA - Vendo com pe-
digree._Tel. 38-2473.
GADO~'LEITEÍRÕ"-"V-n_o, 

"troco

por jipe. Estr. da Boa Esperança
n.« 93 - S. Cruz.

CABELEIREIRO/BOUTIQUE - Pre.
ciso sócia com capital — CSndí-
do Benicio, 264-A - Tcl.: 22-2233

Sr. Luiz.
CLUBES — Barra da Tiiuca, Coun-
try Club — Vsndo título a prazo,
sinal NCrS 50,00 e o mido em 3
prestações, colocado em nome d>
comDredor. — Tratar: 22-5945 -
Bolcei;

VENDO um cachorro pequenéí
branco de olhos azuis. Tel.: ...
58-7380.

TELEFONE - Inscrição - Linha GURI LANDIA - Titulo socio-pro-
Centro transfere-se confirmadojp.ietário, vendo, quitado NCr$
pelo melhor preço. Tetef(-narj250 hoie das 10 às 16 horas. Tt!.
para 43-6659 - Enir • 49-3679153-6455 - José.
- Jarbas.

HOLANDÊS preto e branco. Ven-
do 5 vacas P. O. Excepcional ti-
nhagém, 3.a cria. Dr. Hélio. —
43-2422^
ONÇA - . MSSESl- Dom-itlc.'.
da pintada. V.ndo. Tel. 374)883.
Nilson.

PRÓCURÃ-SÊ 
~cachorí_~raçr, 

Bas-
set — Preto — Atende pelo no-
me de Salsicha. Gratifica-ie, Tel.:
45-1187.

VENDE-SE cachorro pastor ale^
mão, fêmea, idade 2 anos, côr
prèra - Preço NCr$ £0,00 -
Telefone 34-0737.

TELEFONE — Vendc-ie inseri.So
1959, linha 25 ou 45. Tratar
pelo telefone 57-7787. Sr. Gon-
_:aga, a partir das 14 horas.

TELEFONE — Transfiro InscriçKo
ano 57 — Rua cio Lavradio, 103.
findos — Dna. Geórgia.'
TELEFÒNF49"- Vendo! Trafar na
Av. Prer. Vargas, 590 r 502
das 8 Às 12 horas.

PEQUINÉS, vendem-se lindos fi.
Ihoíes. Rüa Ernesto Pujol, n. 110
- Maria cia Graça. Jel.:_29-2936.
PINSCHER - Vendo plnscheráníí

IATE CLUBE DE RAMOS — la-iniatura (2 meses), cont pedigree,
mos vagas tm garagem cobtrtai NC$ 100,00. Rua Caning n. 31,
para qualquer tipo d» t-mbarca-l^p, 402. Tel. 47-2263.

PINSCHER miniatura — Canit ven-
de cães adultos e pequenos. Tel.
43-4242. Armando.

VACAS GIR - Vende-se lote de
oito reses bem raçndas, tendo
duas produzindo e seis inoiando,
Um garretc PO Holandês PB cen
tnss anos. Vende-se também
quatro tratores de esteira, sendo
dois TD6; um TD-9 e um TD-9-9]
em perfeito estado de funciona-
mento. Ver na Fazencla Sãe. Paulo
— Vassouras. Tratar telefone
23-8641.

DECLARAÇÕES E
EDITAIS
ÀOINCIAS DE CLASSIFICADOS
CENIRO (Rodoviária — Eita.ão Ro
dovtárifl Nôvo Rio, 2.° and., loja
205 e São Bor.a — Av. Rio Bran
co, 277 - loia E - Edif. São
Borje); ZONA SUL (Botafogo -
Praia de Borafoyo, 4C0 — SEARS:
Copacabana — Av. N. S.fl do Co-
pacabana, 610 -- Galeria Rit_; FU-
mengo — Rus Marques de Abron-
tes, 26 - leia E; Posto 5 - Av.
N. S.a de Copacabana, 1 100 -
cia El; ZONA NORTE (Cascadura
- Av. Suburbana, 10 136 — Large
de Cascadura; Madureira — Estrada
do Portela, 29 — loja E; Méier

Rua Dias da Cruz, 74 — loia
Bi P.nha - Rua Plinio de Olivei-
ra, 44 — I0J3 M; São Cristóvão —
Rua São Luís Gonzaga, 156 — 1.°
andar; Tijuca — Rua General Roca,
801 - loia F); ESTADO DO RIO
(Duque de Caxias — Rua José de
Alvarenga, 379; Niterói — Av.
Amaral Peixoto, 195 — grupo 204;
Nova Iguatu — Av. Governador
Amaral Peixoto. 34 — loia 12).

Convocação

Hotel - Bragança S.A.
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Ficam convidados os senhores acio-
nistas da Firma "HOTEL BRAGANÇA S.A.",
a se reunirem em Assembléia Geral Ordi-
nária no dia 20 de maio de 1967, às 10
(dez) horas, em sua sede social à Avenida
Mem de Sá, n.° 117, a fim de deliberarem
sobre:

1 — Aprovação do Balanço Geral e Conta
de Lucros e Perdas, referente ao exer-
cício de 1966.

- Renúncia do Diretor Presidente e con-
seqüentemente a eleição do nôvo Di-
retor.

\

Aviso

TRATORES E IMP1.EM.
AGRÍCOLAS

ção — Compro um título de
do proprietário, facilit»-.* o pa*
qamento em 20 prastaçõas. Rua
G. Ferreira n. 3 — Telefone ..
304010.
PANORAMA P. HOTEl - 

"OuilV.

do - NCrS 500,00. T.l. 38-7103
Edmundo

A Firma Pérgula Decorações
Ltda. que era estabelecida
Av. N. S. Copacabana, ..

1 355-B, vem comunicar o cx-
travio do seu alvará de locali-
zação e inscrição 211537.

Rio 19 de abril de 1967 -
C. A. N. Pirei. Ferreira.

— Fixar Honorários da Diretoria.
— Eleição do Conselho Fiscal.
— Assuntos Gerais e Administrativos.

Rio de Janeiro,

HOTEL BRAGANÇA S.A.
as.) Ilegível.

TRATOR D6 ESTEIRA
um D-7, -in» 3 T,

— Vendo
notB.-itan-

do alguns reparos na lâmina. —
Tratar com o Sr. Nando. Telefone

Í33-S757, dapoii dn 17 hora».

DIVERSOS

POSTO;DE GASOLINA - Vandc
_om eu Mm o imóvel *m cen1
Iro comercial, motivo viaqem. —
Ver • ttitir A». Automóvel Clube
n.° 5 33.6, com o proprietário. _J
PADARIAS- S4 forno frar.cèi -
Tenho riiver.ss .. Í0 e 12; 15,
14 — Rua dos Romeiros 53, laia
301. Cerqueira.
PADARIA E BAR¦•— V.ndVie na
Rm Manuel Reis 91 - Nilópoll»

Tratar no IÓC6J.
POSTO .GAS0LINA7--T Vendo; Zò-
nn da leopoldina, contrato novo.
Féria 45 mil, pre;o 2C0 corn 100

Tratar com Ademar. Telefone:
30-3633.
PENHA — Vtr.do bar com boa
fr.gueiio — F. 3 m. Entr. 7 m.
contr. novo — Tratar na Av.
Brás de Pina. 218, i/ 205 -
Penha.
QUltANDÃ merc. 

'• 
bar, féria 3,

«nt. 6, big moradia. Tr. R. Sil*
vana 107, Piedade, Salgado^

QUÍTANDÀ~E 
"MERCEARIA 

com
balcep frigorífico t pequena
tfdenclã, cont reto novo, elç. 70
mil. feria CrS 2 5CO. garantida,
entrada 4 mUnÕ*-, pr«st. 100 mil
tralar nn Rui líebíra 515. TeU-
tone 30-176B, Bra- Pina. _
QUITANDA com copa e com mo»
radia leria 2 500 ciariritMo cont.
novo, entr. 5 milhões, prest. 150
mil. Tratar na Rua Itabira 515 —
T«l._ 30-1788 - Bra: d» Pine._
ÒUÍTANDA e rr.ercwia na Pra-
ça 7 — Vendo barato. Boa casa
para cr-Efil ou doi: sócios. Tem
C5rro pick-up da Willys, 19*63
Tem contrato nôvo. Rua Luís
Barbosa, 39.
QUITANDA e armarem. Vende-se
em Osvaldo Cruz motivo viagem
bons condições de paga menta. R.
Agostinho Pereira da Sousa 10-C.
REFRIGERAÇÃO eeletrlcldadevem
(jera!, por motivos particulares
p.v.sa-so urna loja completamente
montada co*n estoque, máquinas
da escritório, balança etc. Ni
gócio de ocísIõo.. Ver t trotar na
Rua Sarava!.!, 35-C — Mareei
Hermes. _^^_
RUA VISCONDE PIRAJÁ; .30, l|.
31 — Patia-t* um contrato de
uma Icj» bombeiro-eletríciste ¦
tqúipada.
SAPATARIA com consertos í
csí;oqo, vendo ou aceito sócí
negócio ur*.en1e. Av. Í.oi.éi Se-
nhora de Fatime, 56-A, Elia. ou
Wilson.
SALÃO — Buarque de Macedo,
63, ap. 203, aluga-se para fins
comerciais. Tratar CIVIA S.A.
TINTURARIA" - Ve_do, TrJ-cT,
urgência assumir nôvo negócio,
facilito pequena entrada, saldo
prestações ÍOO mensais. — Inf
af-2359.

ATENÇÃO - Dinheiro - Empres-ICSIEL - Vendo tel. da CETEL
lamoi de Z a 101 miiho.i so» jr-íerencia absoluta. Tralar Kua
liipoteca ou retrovenda de imo-^iipeba, 113, M. Hermes. Ponto
veis — As melhoras lixas — $Qj|fVna| do ônibus Bonsuceísc.
lução em 48 horas. Adiantamos rerer*-" 

~ 
w_.„,.« 

".«?"_»;«../,—72

"'" r^Tnl"*- 
•",i,2ü3-!cIÍ-L. i-.ta^nd90,,e91 

°92 
93

T.le._n. -«5.9138 __^___ __Z W'05°8 " ^"^ *'* ' ^
ATENÇÃO — Vendeu leu Imóvel-
Compro st 12 primeira- notas
promissórias vinculadas à escri*
tura. Negócio ripido. Favor fra-
icr documentos • escritura. —
BUENO MACHADO - R. BarSo
Meso,ui!a,_3?a-AL.
ATENÇÃO -'! Dinheiro - Ven-
deu seu prédio, terreno cu apar-
tamento a prezo? Tem prestações
a receber? Comprímos rie 6 n 8
prestações _ vistal Trattr Av.
Rio Branco, 39, 1B.° and., il
1804 — Traier documentos.

TRANSFERE-SE Inscr. de teUlone! PANORAMA PALACE HOTEL -
das Estações 25 e «5, «no de 58. Vendo 2 quartos .i.rie "A", 15
Telefone 26-4321. I dias. Facilito. - Tel.fene 2.7642
TELEFONE -"Compro', vendo tô.\-l\lti.
das os linhas. Vendo a 1 400; 22.1 PANORAMA PALACE HOTEL -
32, _2 e 26. Av. Pres. Vargas Vendo 5 quotas, cl.-.sse "A" int.-
435 sj 50,-A. Fone 43-03C!) - Mí-Igràllzadai'. Por NCr$ 800 CO esda
rio. |uma à viste. Tratar tel, 57-308' e

  -151 't-ycA
TELEFONE - Vendo 42-9517 ba-
se 1 500 com Uma.
TELEFONE - Compro: 45, 26,"30
48, 32, 29 c cutras pago na Cerquoire.
hora. Av. Pres. Vargas 435 l|| .
5Q.I-A. Fcne 43-0300. Ferreira. |Sr_CIO para comércio ou indús

INSCRIÇÃO 1954—-jj. chamadai TELEFONEUINHAÍ 30 fi^r.Troca,por t'l«< P1!* '«n.'18 bom ramo,_ gue
residencial ou comercial, Copa- 29 ou 49 - De assinante para proporcione
cabana, rnai serve qualquer linha assinante - Rua Felisbelo Freire loja

Transferc-se urgente pela nie. n._236, c-jrn_o Sr._Benito.
lhor oferta — Trai'er pelo tele* TEÍEfONE — Par* comprar ou
for.e-A-1456^ vendor procure HUGO — Esta-

NSCRIÇÕES. 195,7»- 1955, llpHa •'.•liél-O hi 11 anos na R. Uru.
23 vendo NCr$ 2CO ou troco TV guaiana n." 55, sal» 719 - Tel.

SCO

SÓCIO para lanchonete e reitcu-
rante feria 30 mil. por mês; tra1

Rua dos Romeiros 53, sala 301

Para trabalhar em Unidades Sanitárias
Hospitalares localizadas no interior doL

Representações,
Importações

e Comércio de
Automóveis S/A

- RICA

ENSINO E ARTES
/ATENÇÃO - Urgente - A vista
compro ho)a piano em qualquer

;— estado. Tel. 36-3652 a qualquer
hora o bairro.

nü-radaí per" acadêmicos'"de eü-ÃTENÇSO -(Compto um piano.

genharia e química. Tel. 28-4070 pagamento rápido. ^ 
Chamar ór.

- Nei.

COLÉGIOS E CURSOS
AULAS particulares de descritiva
química', fisica e matemntícn, mi

p
quir

APRENDA A DIRIGIR cm Volks
e Gordini. Apanho a domicilio
na Zona Sul. Preparo documentos
;em cobrar taxa nem inscrição.
Tralar _57-7.J5._Mauricio.
AULAS particulares Zona Sul. —
Matemática, fisica, qufmica. —
57.7560. JHenrique.

Volks'.

ASSEMBLÉIA GERAL

ORDINÁRIA
Convocação

APRENDA a dirigir em
Sao convocados os senhores! Apan|n err) _,._.. jorge. Telefone

acionistas para se reunirem em;57;44ó3.

ATENÇÃO - O Sr. Vendeu seu
Imóvel? Compro as 12 primeiras
notas prorni-jórias vinculadas _
escritura. Negócio rápido BUE
NO MACHADO - P.. Barão Me!
quita, 393-A (favor trazer escri-
tura).
COMPRO ,7—, linhasT 

"_5_45~ 
pi .

1 500 no ato trarisf. ender. Só
serve llcitdo assinante — OLIVEI-
RA 4 SITA - Teli. 22.4.56 -
43-Ç03_. _
COWPRO 

"-linhas 
_ó-43 pano

1 400 no nio transf. ds vender.
serve liqado com (.Esinante —

outro objeto. — 52-4681
ÍNSCRÍ.AO"53~"inhas~29.49rÍ4
paga, cedo pei* melhor oferla. —
25-2775.
INSCRIÇÃO TELEFÔNICA - Van"
de-se ano 40. Linha 27-47. lel.
47-9955.
INSCRIÇÃO 

"de 
1954 (13 

"anos) 
-

Serve pt.a qualquer linha. Traris*
firo por . r.0 mit. Motivo viagem.
Tel. 52-4427.
INSCRIÇÃO - Unha 22152; ano
1956 - Vendo duas a NCrS B0
cada. Tratar hoie de 10 ás 12
ou 14 hi '5 na Av. Rio Branco,
131, gr. 602, tel. 4!-09?8.

23-3578 — qL*e compra • vende
lôdas ai linha..
TÉIEFCNE - Vcr.de-se esta.ão 37

NCr$ 2 000,00 á vista. - Tra-
tar pelo tel^ 52j^406.
tLÍlfÓlIí - Inscr. 

"Transfiro 
est.

23 e 27 ano 53 e 55. Base: NCrS
120. Aceito ofertas. Tel. 43-4353
— Carlos.

bens lucros. Tenho
Pode estacionar carro dis

todo. — Rua Manuel Fontenele;
55-C — Santos.

SÓCIO — Precisa-se pl bar cl
urgência. Contrato 9 anos. ^i-jmg

lEstaclo do Maranhão. Boa remuneração. Assembléia Gerai ordinária, a
L- . iii /->i j/y *« . [realizar-se no dia 30 cie abril
iExigimos: Idade: 24 a 40 anos; Carteiras:!correntei às 14 horas, na _._e
Profissional, Identidade, Conselho Regio-!5°cial< » Rua Camerino, 6i .

• , . . i. —,, i t i-i •* ii ii 81, nesta Cidade, com a se-íone _>.
nal de Medicina; Titulo de Eleitor. Melho-;auinte oráem do dia Relatório curso
res informações, telefone: 32-8066 - R^I^H^^^Eí&I^S CotS. cfe.fitaP,=v.v

COLÉGIO — Precisam-se ínspe
toras internas para um colégio. . a^-,
lel. 38-1910.
CURSO DE FLORES VnTlO aulas.
Rua Bolivar, 124, ap. 205. Tele-

se- fone 57-7598.

Antônio, jel. _45-J5Bl 
A CASA'MOTTA - Pianos, euro"
peus noVos, Pieyel, V/elrnar, Pe-
trof, cauda, armário, a pra^o me-
nor preco. 2 de Dezembro 112 —
Calete.
ACORDEON italiano Mundlele se.
minovo, 80 briixos, efinadinho ci
erloio, urgente NCr$ 155,00. Rua
5ão luis Gonzaga 1 028-A. —
Sjo Cristóvão.
AMPLIFICADOR" com 3 

"entrEdas,

rimara de eco, 2 lindos móveis,
.0 watts. — Av. Suburbana n.°

Tol. 49-5573.

"C.O.C." - Art.

descanso. Ver e tratar
Miguel Ângelo, 477-A — M.
Graça.

28.

SÓCIO para corretagem de it.ió-
veis, que seja sério e enérgico,
não preci.a capital. Cartas píirc
portaria dêst* Jorns! acb o n.
04317.

SÓCIO

TELEFONE - 26 - 46 - Comproí
urgente pago a víita.
Sr. José. Tel. 46-2382.

Preciso com Importan-
acima de NCrí 6 000,00 p/

PROFISSIONAIS
LIBERAIS

Compro. Vendo tô>
das es linhas. Tenho diverso, pá-
TELEFONE

IN?CR!CAO DE TEtEFONE de 48
a 50, fa-.-:-;:. Tr. !_!. 49-3498.
Inscrição resídeí-tiai.'"- fe-
lefar.? G4. cr,r.firn"tF.cl_.. Vcndf-

OLIVEIRA 4 RITA. Tels. 22-48.6Í««.. £•" 
Pil1 - 34-3946 - NCrí

43-9086. _
CPÍTALISTAS"- Preciso" NCrS ...
150 000,00 «arentia conjunto in-
dustriai junto ao Centro, valor
NCrí 600 000,00. Ótimos jurca

Negócio honesto.
Sr. José. Tel

ra permuta
Tratar ccm
46-2382.
TELEFONE .-.. 38 

"-"58." 
Compro",

oago à vista no hora. Tratar ccm
Sr. Jo-,ó._ Tel. 46-2882.
TELEFONE"" 37"'-" 57 -"36 -
Vsndo linha t(ue serve do Lem-.

INSCRIÇÃO TELEFONE - Unhai ,,¦, 0 PÒ!10 5. pmo Cr$ 1 600
58 . 30. 100,00 cada. - T«l.t|a vI*tã". Tratar com Sr. José -

Tcl. 46-Í882.

adÍanta_fos, Dr. Martins; Telefone
47-5112. 26OS40 e 52-38-10 - R.
Gonçalves Dias 69 sala 4Q5.^

CAUTELAS — Abonoi sob admi-
nistração. Santa Clara n. 60, ts-

3, esquina de Avi Copactba-
na, das 9 fi^_12_hora!._
CAPITÃLISÍA - Gerente prende
emprfísa de mudanças, precisn c_t-
pitalista para montar empresa. Tel.
49-6183 - Frank.
DINHEIRO X AUTOMÓVEL -' Não
Véhda üéu 

'carro. 
Resolvo sua si-

luàção sob garantia de corro. 5r.
Oliveira. 483975.
DÍNHEIRO"-'Comercia .tes,"dupli-
Cot-., aceito de automóvel. Aci-

de NCrí 2 000,00. Telefone
42.5924.
DINHEIRO"-- Funcionário 

"públi"

preci:a NCrí I 000,00 - Pa.
çia em duz rne>et Í.Cri 1 500,00.
Bons fiadores. Sr. Granha — lei.
3B.1>l59_(ndlt.)^.,
DINHEIRO - Quer colocar"* fiârãn
tias re^ii, hipoteca'. Guer com-
prar, vender, terreno, prédio
apartamento — Procurar corretor

novel» e hlpote:-:- S. BOScLLl.
Prát- Pio X, 78, aala 8C7. CRECI
C-Bò, das 8I.30rn à. 11 «d.
13h30m is I6h.
DINHEIRO - CAPI1ALISTA

48-4314
INSCRIÇÃO 958- Serve 

"psrâ

qualquer linha. NCrí 150,00 ca-
da - 23-3563 - Isabel.

INSCRIÇÃO — Vendo chamada
1958 Estação 37, 57. Preco NCrS
o0.C0, pode ser comercial. Tratar
telefone 57-4935.
LINHAS 25.45"- Inscrição"54'já
confirmada e paQO, pátio pela nie-inciiie com
lhor oferta. - .5.577,5. Laaaro Ay,

TCIEFONE — Adquiro todas as
HnHss, pagando o maior preço
liciuidr.ndo na h.-ra. lazam. Av.
Pres. Vsrgas, 590, I 806. Tel.
23-6302.
T£L,_fCNc — Nâo vale o preço.
Valo a traoição e garantia. Tenho
hoje todos us ran ais iá no seu

aparelho. Visite-nos.
Pret. Vareja., 550 si

ADVOGADO — Cobramos qual-
quer dívida. Rapidez e eficíén-

Ida. GB * Est. do Rio - Av.
p-io/IPra. Varas n. 542, s! 3112.' iTcl.i 43-6134. de 8 às 11 lioras

le 3 òs óh — Dr. Loureiro Jr.
Tratar _ommrande empieandimenlo

S. Paulo — Maiores detalhes
Acre, 47-605.
...  . .. lATENÇÃO — Despachantes, aque-

SÓCIO — Preciso, c[ 3 milhões, lie que alugar ou ceder vaga em
Informações c| Diva — 31-1492.1escritório no Centro, advogado

- ¦ ¦ - 'pode Indicar muitos clientes no
SÓCIO (A) com 2. 3 !_ll_-e_,lr__,,0 imobiliário. Para entendi-
para restaurante típico e boato, jmontoi, deixar endereço na por
io melhor pomo de S. Cristo- la,j,. deste Jornal sob n. 02416.
.•ão. Tratar corn D. Emitse. — _~_~.m-.diiti-.»cc r . i ¦ *
Praia de íão Crist.vão n. 2. ,CON?lRU.ORE. - Engenheiro

- -  arquiteto oíereco-se para assu-
ITULOS DE CLUBES - Ver.do - mir responsabilidade de firma

Gívea, Golf, Jodty. Fluminen- idônea. Tel. 42-7792, dat 13 às
se e oulros. Compro CViçarns e |17 heras,
outros. T.l. 22-2491. Ary Brun; !qI^ívJE:i-._, lny..l|a-íS_">_t

ENGENHEIRO INDUSTRIAL -
Formado na Franç-a. Especializado
em Oriftii iiação, Planeiainento,
Rectdnalizaç-to. C! 7 anos de prá-
tica. Oier_.Ci.-se p' trabalhar em
indústria. Rer pes ta: A/c dê; te
Jornai, sob _o n. C63B3._
REGISTROS de firmas alterações,
transferência:, baixas. Contábil)1
dade pequenos comerciantes. Av.
Rio Branco. 185, qr. 230 - Maio.

9? -
• com

,. i om .om ¦._*¦ u._s .io. fl5c
Conta de Lucros c Perdas refc-|d<J, _ Ma,ricu|al ,b,.i„s.
rentes ao exercício de 1966, pa- Professores do Colégio Podro
recer do Conselho Fiscal, elei-
ção da Diretoria para o próxi-
mo biênio, do Conselho Fiscal
para o exercício em curso e
fixação dos respectivos hono-
rários. A presente convocação
6 feita por deliberação dn Di-
retoria. Rio cle Janeiro, 14 de
abril de 1967. (a) Manoel Car-
doso Marini — Diretor Presl
dente.
RICA S. A. Rep. Imp. s Con-ôr

ATENÇÃO — Urgente, compro 1
piano — Pagamento rápido. —
Chamar Sr. Anlònio — 45-1581.

cio dc Automóveis

fitXdUf. Fundado eirijCardoao Marina."'"¦"". ..^^ fala]

Ma noi 1

TÍTULOS DE CLUBES - Cempro
Jóquei • Caiçaras. Vendo late •
Fluminense. — T.l. 36.7*42. L.
Guerra.
VENDO - Tiiuca Tênis, Hosp.
Silv. late Jardim, Hipica. late
RJ. Botâíopo. Guri landis. Co-
palcmc. P. P. Hotel Quit. Ola-
ria e outre». Perrnuto. Tel.i ..
32-8215 - Juanita.

OPORTUNIDADE - V.ndo linha' ^806 - T_l.23-.3-:

36, 37, 67, financiadas em 6 _i..;lELEFOt>E >-' Vando
tes sl juros. Garantimos lnstí**U°" — Bairro Tijuca
lação rápida. OLIVEIRA !. RITAI4S-3599 - Sr. VI
- Tels. M-4SS6 . 43-9086. jras.
PÃSSASE inscrição de telefone",[ifLEfCNEJÒ, 46 - Vend"
linha

crlçs OPORTUNIDADES
Telefona DIVERSASter — Laranie.*

IbÁIcXo FRICCRÍfiCÒ c gelada!-- n prontas pnra batei, fazemos
es obras facilitadas. •— Rua Wa-

[nuel Fnntenele, 55-C. Telefone ..
'34-1301 - Santòi.

icularei, acompanhamentos, Ita.
grantes etc. Longa pritica e am*
pios referências. Te). 33-3652 —
Alvares.

DETETIVE 
"PARTICULAR""-líiveí-

(inações particulares e dos prcble-
mas famjlf_i.es. Rua 7 de Setem-
bro, 88 a' 311 - Tel. ,2-5571.
C. Portal 18 - 2C-10. E. Guana-
bara — Jurcndir.

ESCRITÓRIO CÓNTÀBIÜDÀDE,
escrltait avulsas, declaração de
impâttò de renda, eicriias atra-
síri.ts e pequenos comerciantes.
Tel.: 53---4_.

no Brasil, es-
Bcf£CTrv.es p«c i»'!'

j.ida em írv
vestigAçÕes e vigilância — Rua
da Carioca, 38, Í.° andar —
Telefone: .2-1206.

Detetive
Tancredo

Investigações particulares, ln
clusive flagrantes. R. 1.° de

I Março, 7, 9.°, a| 903 — 31-1492
|— Diariamente.

_CI'.CIA CO

JOIINAI. DO BTtASlt.tu;

TIJOCA
fACA ANÚNCIOS CUS.iriCADOI
I ASSINATURAS

BUA CINWAL KOCCA
liqvifta 4t CbbJ» 4* t.nli*
OAS 6.50 AS I7.3U H0RA5 .¦JASAOCS: OAS 8 Ã_| 11 HCRAS

inseri'
47i l"formaíõcs pelo tele-'ção d» 1957, psla melhor oferta

íone S8-Í.69Õ. j-<Jf. Voluntários da Pátria, 1 ep,

PASSO 
'insc-lçío-de""l«Íefõ"tV_' 

ãno 20!!' . !
1946. Dia, da Rocha, 26, ap. 701. IEIEFONE - Comp,.. _B, SJ, *S 

|euSSOLA~-" Completa 
""co.T,""es'-

r..-Co-'?c.!Í-".».-. \%" Í4' ,',agauj«í"„ «wu ki". Pé nara fi_aç5. e visor pa-
PASSA-SE inscrição para telefone 5'- Arnaldo. 54-3658 ou 583714. \> .,;„!,.,„,„,,.. p.ct0. 300 C7U.
(linha 45-2.) - Tratar urgente - TELEFONE - lnsc 51 ainda .mU^roi. Tel. 22-79Í5.
^5-3623. _ 

|vigor 
- V.nd.-s. - 58.1M4. _: BÃVANÇASL--v\r_n_«m-se=ds6 . a

PASSAM-SE duas inscrições dei VENDE-SE um pedido de telefo- 200 quilos. Facilita-se. Rua Ge-
lelef.ne, iá fti chamado. Tratar né de 1916 iá a.ioii.ado. Rua|nerol Caldwell 217 - 52-3512 -

Jah.-ticabal n. 443 em Ricardo de 132-3154.
Albuquerque,

Av. Copacabana, 1 072, gr.
302.
COMPRO carteiras e.colnres tipo
universitário. _ Tel.i 42-1144

EUROPÉIA ensina -francês, inglês
colégio; conversação, viagem. R.
Gustavo Sampaio, 411, «ip. 703.
Preço Cr$ 4 OCO. 1.1. 36-4122.

EXAME 
" 

GEOTECNICOGEOLOCil".
CO — Estabilização de mo.rn,
pedras, infiltrações. Proielos es-
trüturals p| reforço de prédios e
fundações. Engenheiros especia-
lizados. Pua Laranieiras, 53? —
Térreo. 45-4653 e 25-5446.
FISICA" E QUÍMICA 

'-' 
Colégio

tí vestibular. Prcíessor, engenhei
ro civil c militar, longo tlrocinio
Tel._54-1513J
GRATUITO — Taqulgraflaj curso
de 3 meses — Cinelândia, Rua
Álvaro Alvim, 24, grupo 601.
Tèl.037-6249.
GUITARRA, violão, canio. Cur-

o de 2 anos, ensino em 3 me-
es c. hora marcada*, "Método es*

pecial aluno nervoso", único GB.
Prof; _Medeiro_s._ Tal.. 29-2759.

GRATUITO — Intiiès comercial —
Cr.so de 3 meses CINEL. NDIA,
R.a Álvaro Alvim, ?4, 'gr. 601

r Tal. 37-6249.
INGLÊS ensino objetivo. Prepa
ração para cursos
Rachel: 36-19.3. Copacabana
INGltS - Prállro
ra cclo'jiais, principiantes, cen*
vorfofão etc. Individuais. — Tel.
49-9040. ¦_
INGÍÊS — Àinori:c.no ensina n-T
casa do aluno, conversação, gra-
mática, negócio, traduções, vis-
e.ens, soniünte adultos. 45-1351'.

CASA MILLAN — Pianos nacionaia
e estrangeiros, cauda, armário,
10 finoi rie garantia, a prazo icrrt
juros. Ouvidor 130 2° andar,
COMPRO 1 piano, mesmo prtcí-
sando reparos. Negócio rápido *
à vista. Tel, 57-0960, a quolqutf
hora. D» cauda ou arm_irh.

PLEYÈL""-"importado - Ap. todu
om jaci-i-andá — Ôtirno sem. Mova
NCrS 500,00 - Xavier da Silvei-
ra 40 401 — Oc-iJc.

PIÀMO PIANÒLA' STEK («Icm.oj
:eclas iharfim; cordas cruzadas, ce-
po dé mstftl censervadissimo, ven-
do urgente. Melhor oíerta. Run
César Zama_"4, j^ 413.
PIANO estranqeiro perfeito, ho*
nlto, c. metal, lindo som, 400
mil, urgenle. M. viagem. Rua D„
Claurlina 470_cl_ll - Méier.
PIANO Brasil Sandoll. 

"venlo 
no.

vo íem uso. Tf.*!. 46-9Ê34.

PIANO :iBLUNTHLÍER -:, Ale_tãoi
maravilhosa sçrtsriclade, verdi-
deira ocasião — Vendi-se ccm ur-
çjüncla por NCr$ 750,00 - flua
das Laranjeiras, 143, loja /A.

..IANO francês perfeito, tipo ao.
250 mil. Rua Cap. Resende 4.8
c/ 1, ap. 101. Méier. Mão teleío-
ne p| vizinhos.

PIANO franefis perfeito, tipo ap.
Vendo 250 mil p| cies. lugar. Ru»
Vaz da Costa 35-P. Inhaúma. Por-
to Largo dc3 Pilares.

PIANO' PLEYELi: cm jacarandi —
especializados, ótima sonoridsd», belo móvel.

Vende-so urgente. NCr$ 480.00.

jjj.Uvo pn.;Ruj Gustavo Sampaio n. 676.
911. leme.

LIBRA S/A

2-7432, Maria.
telefona de

psio tel. 5
PERMUTA-SE
46-3540 (Botafogo) por oulro do
rama! 17 ou 47 (Copacabana..
Tra!a-M peio telcfci-e 46-3540
até as_.6 horfli. '_
D.ÕX LINHA 57 - Vendo por

Coloc^mot tiu capital sob hipo-!motivo de mudança, 3 troncos.
t_»c» ou raUí vanda d» imoveii -9 íamatc. Tri tar com Sr. Joié
oBns juros d«*.con;ados antetipa-!~ Te!. 45-7639.
damente - T.mos nenocios Ima-lpASSOÍTlr tàlefone ílnlTa 45. Tra-
di.los de 3 a 50 millio.s. Tala. ,,r R,_.s Co:t.j VelKo 836, la.

ITELEfONE Inscrição 1959 -

fono 3.-9102
DiNHEIRO - Pracísò de 7, 2,'
n.lhõei para ampliar urn restau- |Verici0 dust ,á _cr.firm_das Co-
rante e boate. Dou sociedade -.Ip.cafcana, 

pre.o bafallslmo - Te
¦efcnnr depois de 12 horas. Te!.:
36-76 i 4, D. Neu:

Tratar com D. Emiise. Rua h\cv,$,
A\anotl Gome. n. 2, S. Cristo-
vão.
EMPRESTAM-SE 2, 

"3," 
5,.'7...10,

20, 30 e 50 milhões com hio. ou
retrov. Rue Alcindo Guanabara,
25, gr. 1 103. Tel. 42-5884.

VÊNDE-5E casa de aves, por mo
tivo de doença. Preco bom, en
trada NCr$ 2.000,00 o restante
a combinar. Ver è Ru
Scíieid. 535, esquina

CARROCINHAS NOVAS - Pri.
prias p venda da docei eu frw-i
tas — Tàdas forradas de aluml-j
nio — Tratar na Ru» Carqueir»'

P. :-..;;¦¦. * D.-ttr-v H4 — Caccadurs. Ttl. .
Av. íu-129.9389.

- SOCIEDADE CORRETORA DE TÍTULOS
E VALORES MOBILIÁRIOS

CONVOCAÇÃO

ARTES

'AC ABANA -
p?-*íoa_ cie

janíaV tm cp. no P. 6
familiar _;ssoèac}o, linda
o mar — Preç"> módico
pt.ra o n.° 04 có4 na
rláte Jorna!, p/ teleção;
PRÃJELEIRAS de madel

Amb.
visfa p,.'
- Cartas

p:rlari_i

Vende-se
firma

burbana. — Enla. de Dentro.
VÈMDO urr^n ír.jcrirSo de telefo-
ne de 1957. Urgente. Trr.;-r na
Rüa Salvador Pires, 153. c] 6 -
Méier,
VENÕE-SE inscrição de telefene
pela meíhor uerta, pnu de
1953. estação 48 — Tratar: Tel.
22-E391.
VENDO ir-.cri.ão linlirs 2Í-49 üclò:-.! e nova., para qualquer ne-
1958 p) NCrS 500,00. Tel.: .; _6_io. 2,80 x 1,90. CrS 300.000.

„ . . 22-987S¦/amai 164 - Correia. - Tel. 45-3631. _TELEFONE — vende-se incnçfco dei „. iISf, „_ . -_—,,,'*,,., .,> - fioma 
" 

_*c7à_j mu Ari rt t™
1949 - Jé confirmada - NCrS VENDE-SE ir.:çr. CTE 27-4/ NCr. ;"»«-* CE2A„ 

, 
__NACIO - Em-

20'J.OO. Telefona 26-919B,
1957.
VENDO inscrição telefone ano ..
1959, Centro. Tratar Av. Mem de
5i n. 93, ap. 603. Das 8 it 12
horas.

! PÁNCETTI - Vendo 45x60 cli
nha coleção, urconlc, telefone
¦Í5-1130 --• Preço a combinliaj^

coleções
COLEÇÕES" NOVAS - Vendem-i
Gr.incíes Biografias 8 vol.. As
1001 Noites 8 vol., Atlas 1 vol.,
qual.'lidada mínima 50 coleções
cada obra. Rua Proclamação, 556
— Boniuces.o.  ^__j

INSTRUMENTOS
MUSICAIS

Ficam convidados os subscritores do capita! Libra S/A r?.^."dIan-^eIt^g-íIíos^e
: NACIONAIS - N-vos. d.:i crpo-
EcTatisasfa venco bem fínáhcladcs

PIANO — Hauser, novo, ap. mtg-
non madeira ct-ira, sonoridade fa-
bulosa, 3 pedais, 88 terlas,. la-
cilito um pouco — Av. Honriqu»
Valailares, 41 - 606. 

PIANOS DE ALTA CIASSE - Ca-
Isa cfpecializ.idn vende instrumen-

ritos de la. qualidade, beleza *
norid-.de. Rua Santa Sofia 54 —

Saens Pena.
VENDEM-SE PIANOS rNOVOS 

"-'-

Bem financiados por preços d-
siiio. Rua Santa Sofia, 54 —

Saens Pena. Casa especializada.

Dá-se pensbc.'trato (aim. «Sociedade Corretora de Títulos

43-6830 - S6 pela
""Re.ado«"~58.5594""-

350,00 - Tel
manhã*
TELEFONE -
Dcna Maria.
TElEfONE VENDO - 30," 437 **.
37, 36, 29, 22, 52. Tralar aom
Amili». Tal. 23-8910

Compra urgente 42,

«no preíltiro d« alvenaria • revesti'
mento. Conslrução e reforma em
geral. Pintura x sintaco. f .tudo
de obra. Com perepectiva. Rua
Lucidio I.90, 131, tala 6. Tal.
49-9907.

TELEFONE -
47, 27, 34,
ci D. Am.li.. Tel. 23-8910
TElEfONE -linha 36, 37, vando
paQto. fácil. 6 meiet i jurot¦ Ltgacío garantida a imediata. -

Distribuidora de conceituada marca;Sueli!'* i3.nlt 
" T*''' "*

cle fabricação norte-;!51^^8 ,õ.yend?(urs?Jl", du.!
i- i ;'",cr'v°a' 1958 e tr.s 1962 pala

americana, estabelecida neste Estado, i.->«:»ir ?rç_í_vT'»L"__«_ soívj,.
-I sir * r\r\r\ r\r\r\ n/l TELEFONE - Vendo tres inseri-

duida na praca. Base NLr5 200.000,00, ..es de 52 . 54 ií confirmadas
.. ± tel. 30-4425. Sr. Santos.

cartas para a portaria deste Jornal, sob

VENDE-SE inscrição de telefo-
de 1954, osta.io 38-58, NCr$

48, 28, 54 Trat.;800'00- Gonçalves - 48-3967..

|de motores diesel

n.° 70 6ó7, sigilo garantido.

PASSADEÍRA — Compra-se um=
de borracha, usada com 23m —
43-2102, c/ Ivone.
PENSÃO servindo melhor refei-
çces avulsas e marmita a domi-
cilio, cernida farta e fedia, mui-
ta gente ainda não conhece, R.
Martins Ferreira. 81. T. 26-6699.
Botafogo. j
SENHORA toma ccnta de criançasj
em teu aos.rt--ir.tr.to até 5 anoc.

[Mala 
detalhes 27-7589. leblon.

,_, ,. iVENOS-Sl armações completai pa--
Compro as linha» acima pa-,.- boutínue cu ramo iimilar.1

Sando imediatamente NCrSÍTcl. 37-6042. Sr. Antênio. j

1300. Sr. Rolando — Tels.!1; VENDEM-SE armações .completas!
•.-l-lí-Sf. 9fl-'.71_l 00.'.'.T? * P1 houtiQue ou ramo similar. Tel.|

34-1383. - D. Lourdes. por favor. ";""' 
/B.J"f' 

'**.,* 
37-6042 Sr. Antônio).

ElEFÓN"E"~fra'nsTirr-ms""cíilãrd".M2-7506- A,r" do Tea,r0 Mu-,VENDE-SE balcão e vitrinas ma-|
2 estação 30 .— Bua Sidônio Pais[nlcipal. Centro. ]qulna da café, tudo novo. Rua|

VENDE-SE unia Inscrição de 56.
Tel. 28-9428 - Eulalia.

Telefones
28-48-34-54

O,IEIEFONE - Est. 28-54, vendo
cricão j-i chemada. Tratar

e Valores Mobiliários em organi
zação a se reunirem em assembléia geral à Avenida Rio Branco,
n.° 156, loja X, às 9 horas do dia 25 do correnle, a fim do
deliberarem sobre o seguinte:

a) Aprovação dos Estatutos e demais atos de Constitui-

ção resultante da Transformação da Sociedade Libra
Administração de Bens e Corretagens Ltda.

b) Eleição da Diretoria e Conselho Fiscal, com fixação
de seus honorários.

c) assunto de interesse geral.

Rio de Janeiro, 14 de abril de 1967.
LIBRA — Administração de Bens e Corretagens Ltda.

a) Américo de Pinho Vieira
Fundador

Compro 1 piano
Te!. 45-1130
__G_NTE - A VISTA

p:r prece:, da
1-j S-.ÍÍC. 54 —

cc:íüíc. Pua San- j
S;.ens Pena.

Caixa

1131 ap. 201. Cascadura.
Tritsr ccm Ivone Rocha.

Benedito Hipólito 6% Centro* Sr.
Jl.!-- V - *. Tj

Relação dos processos em exigência nft Caixa
Econômica Federal do Bio de Janeiro — Procura-
daria Jurídica, Av. 13 de Maio, 33|35, 2.° andar:

Processos n.°s 9 338 — 10 965, comparecer a
P J 61852, juntar alvará, do laudêmio. 53 58o —
55 14.6, comparecer a P. J. 604.G, retificar certt-
dão do R. I. 60 385, juntar o título de proprieda-
de. 100 490, esclarecer distribuição. 101 764, anexar
certidão de habite-se. 105 219. comparecer a P. J.
106 875. comparecer a P. J. 107 380. comparecer a
P. J. 107 933. esclarecer a distribuição. 108 080. es-
clarecer a distribuição. 108128, juntar quitação
de nuua. IOS 315, atender a lei do inquilinato. ..
108 340, retificar a guia de transmissão. IOS 341,
comparecer a P. J. 108 362. comparecer _ P.J-
108 505. esclarecer distribuição. 108 532. juntar do-
cumentos. 108 628. juntar certidão do R.l. 108 634.
comparecer a P. J. 108 662. juntar certidão do 4."»
oficio. 108 665. comparecer a P. .1. 108 817, retifi-
car a guia de transmissão. 108 912, comparecer a
P. J. 109 005, juntar titulo de propriedade. 500 233,
comparecer a P. J.
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AERO WIUYS 67 para (Murar,
cOrcs a escolher com 50% do
entrada e o rei tanto em ó meses

em juroi. Pagamento h vista çl
preço especial. Rua Júlio do Cr.r-
mo, 94 c| Soares — lel. 43 8430.
AUTOS" DE 1'RAÇA 

"- 
DKW,"ví>.

rio; anos,' Gordini, 6<t.'*a 66,
Volks. etc., cj a menor entrúd,
Snldo muito suave, Troca-se. RjãcKr\^'inTê' i-—.-—"T~ r~
Condo Bonlim 40. í;ERO '?65..~ t<luiparin vçnclo,

¦troco e t(>ci t o Pvn H-iddeck Lo-
AUTOMÓVEIS NOVOS VEMAG :tp0 „. 38? Tcl 34 5.158
67 PARA A PRAÇA - Qualquer.F7eí>q wiIIYí __-¦;' r .' i 

~j
quantidade, ii «.placados . com!"*0,^,,, ,<:• 

* 
? ltas.fn.etra desd» 4 SOO do entr.'.Qi''°SrikTO "d'°' BIu|-cíV<

4&# Vendem-se completas e incompletas, i^, ^^'^^^^o^b^jg^dv. Fíl^. ^,!fJS^s^

Matrizes para Unotipo

AERO WIUYS 1964 suporequlpo.
do. Otlmo estado. Vendo, troco,
l.icllili). R. S. Fco. Xavier, 398,
Ttl.' 28.3776. _
AÍRQ 

'WILLYS 
1963 - Verde aí-

face, súperequipado. Otímo et.
Indo. Vendo, tioco, facilito. R.
S. Fco. Xavier, 39G. Telefono:
28*776

Ver e tratar na Av. Rio Branco, 110-1

and. com Sr. Gilberto. (P

MÁQ. INDUSTRIAIS
ÃMÃSSADÉÍRA-para padaria
Marca Rccom. rcfornwda, O

MÁQ. E EQUIPAM.
DE ESCRITÓRIO

Marca
motor, «paç

com
__d.ide"de 70 kg dc

,.,| Cnldwell, 217. 32-3156. Fa-

cílita-se. 7y. ¦¦ .. _. .__.

gcRADORÊS MAQUINAS -Ven-

,7nm% tfúcamos financiamos gru-
r-s :aer., maquinas « motoros

__ todos os tipos. Rua Saraçiur.
Cobrai.230 - 23-5251. 43-6107.

C-RUt>Crç.e'."idor - General Mo-

rcrs.-IOO KVA usado om bom

S{30lCr* 16 500. - Telefo.

nã 30-3218. _ 
LlNdTiEO - Exocuta-se ««"gs?
tapi*>,"1el. 227965 - Sr. Fer-
n_nnt!ò._ —.
MAQUINA solda elétrica para
trabalhes pesados e 

,«?»"""';-*
anoi do garantia, 200. 300, 400

o 600 amp., força e luz a partir
da 65 mll. Rua Gerváilo Ferreira,
7, antiga Bua .18.--|APC,. lm|«.N;

MAQUINA de calafate, equipada,
motor 2 H.P.. Vendo-se. Tratar
c. Sr. Galvão, tel. 56-1735.

ATACADO E VARFJO de maquinas
de escrever, somar, calcular e mi-

leénrafo, preço o partir de NCr$
90,00. Facilidade de paqnmento e

nn na Av. Atlântica «sq. da Pua
Djalma Ulrich no Posto 5 — Tol.:
47*7203, na Tijuca à Rua Conde
Bonfim, 40. TeL 48.6483.
ÃERO"" WIILYS""64," 

' 
PÍcIÕUp Wll-

lys 63; Vemasuet 60 a 67; Gor-
dini 63 a 65; Dauphine 60 o 63;
Belcar 62 a 6ò; Volks 62 a 66
etc. Vários cores, equip. e revis.,
desde 690 mil. Saldo eni suaves
prestações. Troca-se, Rua Conde
Bonfim, 40.

AERO 61 - Máq. 15000, estadoI
geral bom. Tel. 470795, Sr. An-
íônlo.
AERO 64 — Bem equipado, exce*
lente eslado mecânico. Negócio
AiV hoje a preço excepcional --
ver no estacionamento da Escoln
de Desenho Industrial (Ev. da Vei-
ga) com o lavador.'

Antecipe seu anúncio
As Agências de Classificados do JOR-

NAL DO BRASIL não abrirão amanhã,
sexta-feira. Os anúncios para as edições
de sexta-feira, sábado e domingo poderão
ser colocados hoje, das 8h30m às 17h30m
nas' Agências e das 8h às 19h na Sede.

No dia 22, sábado, o JORNAL DO
BRASIL funcionará normalmente; as Agên-
cias, de 8h às llh e a Sede, de 7h30m
às 12h30m.

DKVV VEMAGUET 61 de luxo, na OORDINI III - Zero km, «ralo a|JK 61. Impecívol estado, c6r
c6r gronái equipada, em bom es* idisto — Vendo melhor cf»rta — auro velho mttólico, ÇflpB» tic.
tado. Vendo na Rua Silveira Mnr- 45-1386 — Saul. Vendo pe'a melhor oferta ou
tin» 132, ap. MS - Si._JoSo, ÔoRplNÍ. 64. -'' To<_lo--"«f.úlpádi>, '.'«o :««<> Racional, R. Had-

'CHEVROLEÍ 47 •- Part. bom es-;rádio o á quèlquer prova. Rua 24
tado; vendo urgente. Rua Siiveira'de Mato, 25 (Posto Dyrc*]. Tr.i-
Mertins 132, np. 502 — Sr. JoSo.|tar cl Alberto, o eletricista.
DAUPHINE 62 --Vendo urgente GORDINI _ 65 - Mil|to. bém ecíuí
por 1 620 mil. Ver na Rua São! pado, conservado impecável. Ã
Clemente 145__~ Botafogo, vista ou financ. porte. Ãv. Mem
DKV/ SEDAN alemão, ano 58, -[de Si,.173 -.Tal;; 52-5934:
equipado, vendo urgente por ... 'GOKDINI 62 — Excelente esta-
2 250 mil. Tel. 37-0029. do, única dona. CrJ 2 250 ou a
DODGE 52," sois" cilindra, 

"moca" 
P™« c/J 300. Tel. 22-9073.

nics, otlmo estado, facilito com; GOH DINI 1965 e 196-1, equipa
1 000. Av. Mem do Só, 253-B. [dos; mecânica a qualquer prova
DKW Delcar 64,- Equipado ra.j troco o financio. R. C, de Bon-
dio. tnl, 2 300 saldo 10 cu ISjfliti, 577-A. 58-3822.
meses. Lavradlo, 206-B. Telefone GORDINI 1964 — ótimo eslado,
,42-0201. |Vondo, troco e -facilito. Rua
DKW 64, taxi,"pronta para rodar, Hoddoçk Lobo n. 382. - Tel.
equipada,* toda provo. Vendo, tro-'34-2«158_. _____
co o facilito. Cerciucira Daltro GORDINI 65, em bom estado,
n.° 82 —_ Posto cm Cascadura, mecSnlca a lòtla prova, vendo

 DKW 61 Belcar: novo. Vendo, tro- oú "eco por Plck-Up ou Kombi.
-[Cd o lacllilo. Suburbana 9 99] Al- B'1™1 de Mesquita 125.

radie. I o _B. Cs3Cadur_o_. GORDÍNI 63 - Impecável estado
°c:"°! DÃCipHÍNE 61 —" N_;vo, 600 miijocral. Vendo, troco, financio

- ¦ Paim Pomplcna, 7C0 Jacaré —

AERO 63 - Com rádio, tranca ca-CARR0 PASSEIO, 4 portas, Chc-iDKW 65, Vcmâç.uete, c|
-Ipas. suspensão Jo5o Ferreiro etc V"^'-i 39. oiül, sujeito a .-qual.- trancei pouco uso, minha

A MENOR entrada e o molhorj Eslado dc nôvo. Rua Aiies ãWíijW*' P;oV',• \?°- 
' vis'a 

gl 
m<l-j?'- 9'°\°. 

,c! 
fíllllÇl. Vendo mcjfò m)„od„. Av, Suburbana n. \r.

.,„.,. .planei Volks 60 a 63, C-otdini 63 "ha 127, ap. 103 cu peio tciof-.nel ''Jl' 
?'írif^ 

Vc,„í^,„R' 
U'?ffi L" 1!?'c,,,io 

CÀ%"° n6vo' ~. Ru°.10 C01', 3.0 andar, sela 305. - Tol.: 49-789'.
cj.-iranli.-i absoluta. Rua Riachuelo,^ 6b_ DKW Sct,an 

•_, 
Vema9uot! 52-1733. 118o, M 2019 - 42-8942 - 52-l512;do_Bjioo n. 47._____ ____ Caccadíra'. iGORDINfò*

3" g| 505. 60 a 67, Aero 63 a 64 etc, ¦<-«. AlTSTÍN 
"Ã7o~49T5Í~ài.iLuTmTÍ\"''°- 

Pr°Pf'0, ' DXW DELCAR 62 - Impecável es-
do 650 mlli Saldo luavísslmol Tro. ótimo estado' oeral, forracSo Dln. COA^RAM-SEvfilac»»; a ítaxlmctros -tado, i.qualquer .prova a vista, v0 vcndc-se, troca-s.- ou ti-.tem podre. Rua des Oiamantos,
ea-se. R. Condo do Bonfim, 40. lura, pneus novos. R Sousa flá -T Ç»»"-", t><""j ?•!?<"*' 

Sr-,.v'-: 'í'"." Uc_\ c-'7\ \ 79?'. e";-,,"!-. nancla-je. Sua Dr. Sataminl, 156.663 - R. Miranda.
AUTOMÓVEL i - 

'Címpío" 
«m'L™_15, Eng. Movo. Fac. e troco. ilor- Av- í"'lr«no1 

??5,^K_.S39- fc 
] 
aü.voi" "iOKW 64 - Capjs de TOlcToiíiTri- GÕrS|N|"63' - 

' 
Scmlorr .

CIIE-VROLET 53, P. Glide. Ven-I^.,,;,,. _._.",__, «'..„- ,,- ...,;¦;.-idio, excelente e:íado. Entr. deisuspeniÕo nova, motor perfe

ALUGUEL E VENDAI do máqui-
nu; de oicrever o calcular, mo*
demas, novas e roconstruídas.
Grando faculdado do pagamento,
leo Imoort.icâo — Rua Rodrigo
Silva 42, 4°. Tel. 52.0651.

COMPRO maquina de oscrever e
calcular usadas. Negocio rápido,
à vista, b domicilio. Tel. 57-0222.

Compro som
aborrecc-lo. Vejo a domicilio no
horário d* sua proforêncla — Pa-
go hoje j-_Tol^ 38-3891.
À¥rO WILLYS" 1964->-::i965 -
Superequipados. Troco ou fac.
«lo 20 meses. R. Conda de Bon-
fim, 66-A - 34-9909.

MAQUINA dc contabilidade —
Reminglon Saldo Duplex, Adremo
com mesa arquivo, dois cofres e
uma prensa. 23-4980, ati 14 h.

MOVEIS ESCRITÓRIO - Pmt
cular — Vendo maquina, mesas,
estantes, quadros, arquivos,
mários etc, motivo mudança. Tu-
do barato. Tel. 42-0789.

Vonde-tt», ólimo
Em estudo d- «'.lado. Bcm preço k vista. Não

MAQUINAS de carpintaria marca
Dantifcaert vendo diversas fer-
rame"nl,i! e bancadas. Av. Brós de
Pina_2185.
MOTORES — Vendem-se moto-
res GE de HP 5; 71.2; 10. Em

perfeilo estado. Rua Pedro Al-
ves,- 269_''-pSr.' Uma.

MOINHO par'a"moer café. Ven-
de-se de li3 e 1 HP. Facilita-se.
tratar com Hamilton Melo. Rua
General ÇaldweH. _2I7: J2-3512.
MODELADORA Clindor, moinho
do rosca, divisora e amassadei-
ra para padarias, a prato, dire-

- tomcnlo da Fábrica Hamilton. -

Traiar na Rua General Caldwell,
1'17. 52^3512 o .32-3156;;
VENDO maquina registradora —

:i\vedo, com 5 computadores
um tolalizodor. Tratar com
Sr.l.Cesir. Tel. 32-8490; 
VENDE-SE um traçador s uma
máquina circular Raiman funcio-
rando no local, seminovas — 

Rua Pedro Alves, 269 - Tel.: 180, ap,
I .43-^939.

VENDE-SE 1 torno mecânico com! MÁQUINAS de e:crever e somar
caixa Norton pequeno, uma!o partir de CrS 70 000. preço cs
máquina de furar de bancada, | pecial para revenda — Av. Rio
uma Politrio, um compressor pe* Branco, 9, s/ 317.
queno, tudo nòvo, ver aos do-
mingos na Rua Itapiru, 161, c| —

t}5 com Renato.
VENDE-SE 1 molor 10 HP, 1 man-
clrin para serra circular. 1 esmo-
ril* í maquina soldar, serra de
füá£.Rua Moacir do Almeida 5ól.
Tel. 4?-18U.

MAQUINAS DE CONTABILIDADE
Audit Olivetti, National 3 000

e 31, Burroughs, Ruf Saldo Du-

ptex; e Remingtori 203. Um ano
de garantia. Tel. 22-3793. Tam-
bem financiamos o compramos.

MAQUINA Rtmington perfeita.
Vendo urgente, 160 mil. Aveni-
da Gomes Freire, 176, sala 902.

MAQUINA DE E5CREVER ELÊTRI-
CA — Remington, 14", perfeito
estado - NCrS 950,00 - Com
50% financiados. Ver na Rua
Alfândega, 108, com o Sr. Cor-
rêa.

AERO WILLYS - Compro som
abcrrecô-lo. Vojo • domicilio no
horário do sua preferencia. P»-
go hò|e. —'. Tol.f 38-3891.
AERO WIUYS .64 - Vindi.se J
vlst». Ver com o guardador na
vaga cativa da Av. Presidente
Vargas, esquina do Rua dos An
dradas.
AERO 

"wãLYS"65 - ÜrgõntêTcTn
ra o creme 1965. Run B/irão da
Torre 600. Tcl.: 37-3172.

MAQUINA DE ESCREVER com
mesa de aço. Vendo NCrS 150,00,
lambem maquina somar manunl
Victor — NCr$ 180,00. Rua Piauí,

102.

AERO WILLYS 65
Único dono, espetacular
estado. Facilito. R. Ma-
riz e Barros, 

'774 — Sr,
Armando.
ÃERCTWÍTlYS 65 - -I marchíTo
frente, súperequipado. Rua Do.
mingo5_FerreÍra, 41.
A_ERO~ WILLYS 63/64. Vonde.se;
est. geral ótimo, equipado. Acei-
ta-so Kombi parto pag. Rua São
José 90, sala 1 204, dias úteis
Sr. Dorival.
ÃERO.I-WI.LLYS/.óó com:8500 Hm
cinza, estado impecável. Vendo
com 5 000, restante 270 mensais.
Ver à Rua Barata Ribeiro 99 -
garagem.

MAT. DE CONSTRUÇÃO

CIMENTO paraiso e Mauá. Tilolos
la., pedra, areia Guandu, telhas,
saibro, tábuas e verg. ferro. Pôs-
to obra. 34-7990 - Silvio.

it^^^^*^*^^^,!^^***"^'-*^]

MATERIAIS de construção - Vi-
trai, vende-se lindo vitral antigo.
Ver Rua Dr. Girondino Esteves,
51, transversal Rua Pacheco Leão
com o Sr. Esmeraldo. Preço...
Cr$ 200 000.

MOTORES Av
GASOLINA

BRIGGS& STRATTON]
,_.^ÉÍsii_ffc*...

ÍÍJ 

3 HP e 6 HP
(COM ROLAMENTOS)

MEMORES PHECOS
CONSULTEM

OS IMPORTADORES

"•• 
AV. MEM DE SA, 9 5

f TEL. 22-1121
CX, POSTAL 3886, EIO . Gb.

AERO WILLYS 64 - Bom estido, do, ólimo eslado. Facilito. Bn-' DlfW VEAV-GUET 64 - l.ncla, «Vcs 1 5C0. Rist. a lengo praío.íTratar Vasconcelos. Senador Dan.a vlsta 4 700. - 587174 - Me- rão de Mesquila, 562. - Telefo-'"'fP^- T"l,,,ma „st-'"c;.. F",';- 
,??,"' Rua São Francisco Xavier, 30-A. tas, 76. orupo 405/406.

£i£ ne 
58-5202 ...^Nilson. J M. 

fTroco. _ 
Rua M da 

;A,alo 
i -.^. ..^^^.^ .. ___ _ 

^5|N_____;_;_ 
-___

.,- . ,o"7,Compr-°.pa!,Bmor"° CHEVROLET - Impala - 1960, 
',,.,, 

,;CMa,-.iict A1_linH, .íüiamaica, rádio, 4 pneus novos, estado dc nòvo, um dono só -

^Íio-J963 7r 
Teis-: 

,22-4229 unlco dono, documentação OK, °™,. 
f«- ej-ri,1 IflO- Traa Exceocional eslado. Facilito. Da-Melhor oferta. Henrique Dumont

ttíift»rV 
~ (Comprando de par- raro eslado de conservação, Iroco "lcí^-,J\% 

_$£?<_ __I fundos - .r3° c!=..M.?.í3í_i'a' 218. 28-3338. 68 (Bar Vinle) - Ipanema. Tra-

AERO WILLYS 64 e 63" supereqüi.
pados em estado de novos. Tro^
co, facilito. Rua Conde Bonfim,
.52Z-.B_-_2__I ___5.8-6Z6'-
ÃÚSTIN 52 A-40 ótimo_estndo. la-
taria ¦ forraçâo, pintura, mecânica
100%, facifito hoje c amanhã. —
Rua Uruguai, 248 - 38-5123.

577-A 58-3822 Tel. .28-7512;

rüciidnicT-soVi i-j--. --.'DKW VEMAGUET 58 - Excelente,
CHEVROLET 1954 - Jardineira,8jtramfcrmada. Fac. com 1200.
passaueiros. Vende-se olima, to-\_roca, Rua 24 de A\aio, 19, íun-
do reformada, maquina 100%. 'dos — Tel. 28-7512;
Ver e trator h Rua Marechal Jo»-! „...,-., 

''__. 
cí'utiiitv ítT

quim Inácio, 222 - Realengo. !.D0DGE 5. . E 53 
,U]ILITY 7 ^'ibas em otlmo estado ^.floral. ^Rua

Nôvo

carro.
DAUPHINE 63 - ótimo estado. tor_co_m o_ po.
Vende, troca e facilita. Rua Con- GORDINI 64, cinza,
de do Bonfim, 426. particular vende
DAUPHINE:í3V-:'Perfeito' estado: 2 800. Rua MaN„=J ..,„ ,,..,.,,,
d» conservação. Troco • facllito,|les, 107 ap. 213, depois dss 19 ai"IO 57 a 67 qualquer

jSousíi Barres, 15 — Eng. ... . .
CHEVROLET 50 — l COO.OO o 2 200,00. Aceito ofer

AERO WILLYS 1962, impec5vel!4 DOrts<; bom pitado l'os 
c" Uc" -

estado, único dono, pouco roda-'„ P° 
f.' 

°^! eSTaa°- 
|DKW VEMAGUETE 57 í 53 - Am-

do, equipado, vendo, financio 15 R. Prefeito Olímpio cle;li« em ótimo estada. Rua Sousa

Hjfe£famp°'' 
23'A "jMelo, 1 735 çl Sr. Gj?  '"' " "" ''' ' ' "'"

AUSTIN"5Í"Ã-40 reTormadoT ven-! Vane.
do NCrS 950,00, aceito olerta. Rua; CITROEN

para i
__^__ !- Tel. 48-7132

66. Vendo

Camcrino, 81,1 Garagem" Rica,' Bar'1 
l""-l<VW ~ 

,(SaP°) t CoT'P™ '
\>az__, ' 

a" para uso _p_rop_rlo. Pago a visla

ÃÊRÒ ..WILLYS
.. . i „ ,r_in>,-' j . 

-'o"" CHEVROLET.'59,''.méc,"-A 
'portas;

uÍ0.:Íe_.n?,V.°..!.?J002,,ottac;01' Rua 6 cil., todo original de fabrica!
único dono, Aa. via em mãos. —Henrique Oswaid, 87. Tel.:

57-5597.
AERO WILLYS 61, boa conserva-
ção, vendo ou troco, Kombi, táxi,
bnso NCrS 2 800. Gen. Pcrlra n.
134. Tel.: 43-1515 - Centro."
ÃÈRO WILLYS 64"- Oljmo esla-
do. Único dono. Troco e financio
— Real Grandeza; 193, loja 1 —
Aberta até 20 hores.^
AERÕ WÍLLYS 64- --ftMulto. 

con.
ervedo, forr. couro. Ent. NCr$

AERO 65 — Único dono, 5 mar-
chás, equip. ótimo estado. Rua
Conde Baependi, 127/301.
AERP;i\yij,LYS:-62.'-íTrorobado ;•
Vende-se — R. General Argôlo,
199 - Sr. Dias.

Run do Bispo n. 47
CARRO AVARIADO jr Ford: F-TÕÕ
— Vendo melhor oferta. Rua Sar-
genlo Silva Nunes, 254, Sr. Amé-
rico.
CHEVROLET^58 Bolair - Vendo
nôvo, tudo original d» fábrica.
Vor o tratar. Rua Adalisa, 196 -
Piedade,

CADILLAC - Coupê Dat Ville :.53
2 500 o 10 prest. NCrS 380. La- ,m í,in?° e''%d°- Ver a Rua Ben-
vradio, 206-8.. Tel. 42-0201. to Cardoso, 344.  _ _

CITROEN - Vendo 2. semindes-

AERO 61 — 2a. série com rádio,
tranca undersll, reforços de pára-
choque, calhas, ótimo eslado ge-
ral, suspensão J. Ferreiro. Telefo-
ne. 22-4022.
AUSTIN Í95I A. 40. Vendo ur-
gente, motivo viagem. Faço les-
le e fácil, cl 700,00. Ver Rua
Ana Nery, 662 cl 17Í10I. s! tal.
Aceilo .oferta &'.vista;
AERÕ W.ILLYS 62,'. NCrS .1 B00.0O,
Azul, rádio, capas napa, tranca.
Saldo «té 15 meses. Barata Ri
beiro, 147.

AERO 64 equipado ótimo estado
geral, vondo, troco fac. Rua Cer-
quciro_DaUro, 82._Cascadura.
AERO 60, súperequipado, toda
prova. Vendo, troco e facilito,
Cerqueira Daltro, 32 — Posto em
Cascadura.

MATERIAL const. Vendo «obra
de obra. Vergalhão 3116 a l|2",
caixas esp., tubos, conexões di-
versas e out. mat. 1 cofre gran-
de. Ver Rua Cirna Mala 49 ap.
201.

PEROBA da la., nova, caibros,
NCrS 0,52; mola eocoeira NCrS
1,56; pernas de 3x3, NCrS 1,04.
Temos =utra$ mtd. — 37*3258,
diariamente.

AERO 64 — Impecáve
estado. Facilito até 18
meses. R. Mariz e Bar-
ros, 776 — Sr. Pireli.

AUSTIN A-40 1949 novo, 400 mil
enir. 100 pl mês| Av. Suburbana
10 002, 3.° andar sola 305. Cas-
cadura.
AERO 61, novinho, equipado —
Vendo, trcco, facilito. Cerqueira
Daltro_82._PÒ5to em_Cascadura.
AERO WÍLLYS~65~"-~~5"marchas!
equip. ótimo. Vende, troca e fa-
cilita. Rua Conde de Bonfim, 426.
AER0~WiLLYS~63 - EqüípTTlõí
ro, excelentes, várias cores. Ven
dem-se, trocam-se e facilitam-se.
Rua Ccnde de Bonfim, 426.

PEDRAS COLORIDAS p| pisos e
revestimentos, vendas e serviços.
Arenito Ltda. Rua São Clemente
164, fone 46-7431.

TIJOLOS 20 x 20 furados, pflsto
nas obras da Guanabara. 1 mil
80 000. Direto da olaria Três Rios
- Tel.: 57-0145.-

DIVERSOS

COFRES — Residencial e comer-
clrtl* Arquivos em todos os ti-
pòa» à vista e a prnzo. Beco do
Tesouro n." 14. Tel. 43-7496.
Esq';. da Av. Passos, 53.

COFRES — Vendem-se por preço
de atacado e facilita-se. Rua Ge-
neral Caldwell, 217. 52-3512 c
32-3156.
COFRES — De parede, de mesa,
de apartomento, comerciais, or-
quivos, etc. Financiados até tm 5
pagamentos iguais, na Rua Re-
gente Feijó, 2b. Consulfe-nos ou
peça a visita de nosso represen-
tanto pelo tcl. _22-8950.
ENCERADEIRA 

"comerciai;" 
Vende

TxG, República do Peru 305.
REFRESQUEÍRA 

"e""estufas7"Ve"n"de-

se, facilita-se. Rua General Ca!-
dwell, 217. 52-3512.

Arame
farpado

Vende-se importado rolos 20
ks 250 m Telefone 31-1850.

Azulejo Klabin
DIRETO DA FABRICA

Branco m2 

Cór m2

Cimento Mauá 

FERRO BELGO

3|16 

•_4 

3)8 .,
37-3258, diariamente

AERO WILLYS 62, bordeaux, em
Impecável eslado, nunca bateu,
a qualquer prova. Vendo por ter
recebido um do ano. Rua do Bis-
po n. 47.

AUTOMÓVEIS - À NCrS 180,00,
só na Riviera, Rua São Francisco
Xavier, 628. Ford 36, NCrS 180,00

vista; Hillman 50, NCrS 400,00

montado, por NCrS 800,00 J vis-
la. R. S._Fco. Xavier, 62B.

DILLAC 50 - \"~
Jt\.___i3___t067,_ Sr.__Osvaldo.
CHEVROLET 4~67 enxuto.;;.Vendo
NCrS 1 050, troco. R. Tomás Ra-
belo,_38 cl 4._Jel.: 32-5593. _
CONVERSÍVEL" Pontiac 49,_ supera
novo. (Capota, pneus estof., pint.
niáq. e mec. etc, tudo novíssl-
mo). Apenas 400 de entrada ou
barato à vista. R. Conde Bon-
f]m, _40. ,
CITROEN .48 ' lf L - 

'AiTênãi

1 100 mil. R. Conde Bonfim, 40.
COMPRO seu carro iam aborra
cõ-lo. Vojo no horário de sua
preferência • pago hoj« ©m dfclnnriKplTiíi

írros, 15 - Eng. Nòvo. 1 650
e í 1950,00. Aceilo oferta ou
treca.
DAUPHINE"63 - Otimõ" estado.
Azul. Facilito c/ 1 100 de ent. e
12 x 170, troco. Rua Barão de
Mesquita,' 218; Tel. 28-3338.
DKW"VEMÃGUET - 11964(1001)
e 1963, equipadas e revisadas,
estado exceiente, troco e finan-
c'o. R. C. de Bonfim, 577-A. —
58.3822. _¦
DAUPHINE" 1963, único dono,
cinza metálico, rara conservação,
troco e financio, R. C. de Bon*
fim,_577-_A _- _58-3822.

DAUPHINE 60, ent, 650, Henry
Júnior 53 - 6C0„ Renault Fie-
gate 53, 400., Chevrolet 37, 250
Gordini 63, I 200., Rural 60 -
I 300. Troco Av. 28 de Solem-
bro, 203 -^48-5108.

"1959

lindo
vista

rfock Lôbo, 33. Tel. 34-6001.
JEEP' CANDANGO 2 -- 1961~~-
Otirno erlndo, vendo, trcco, finan-
cio aré 15 metes. Run Real Gran
dera, 238-B - 26-9992,
JK — Compre-se fíciliiado, um
de 1962 em diante psra uso da
firma conceituada
Tel. 57.8684.
KOM BIS — Alugamos, ótimas
condirões, qualquer serviço -
34-1727. _
KOMBI — Compro mesmo preel>tando reparos. Pago a dinheiro.
tol.: 29-1738 d. dia, 34-0468 1
noite.
KARMANN-GHIA 1964 - Impe',
cível — Único dono — Equipa-
dissimo — Troco ou fac. nté 20
meses — R. Conde de Bonfim,
66-A. _-_34-V909. _
KOMBI — Compro urgente d* 57
a 67 qualquer estado pago k vis-
Ia Tal. 49-8132 - Sr. Santos, na
hora de sua_preferencia.
KÓMBI 65" - iStandard; --, Pouco
uso. ôiinio estado, Rua BarSo de
Mecquite, 174-A.

KOMBI'-Compro Ó'&'5J
a 67, pago melhor pre-
co à visla, qualquer es-
tado. Tel. 29-4997 - Sr.
Pimentel. (B
KARMANN-GHIA ^3: -; CÕriseí
vádfisimo — Vende-se. R. Lima
Barreto, 57 -. 28-7150 Usina S.
CristóvÁo — tintas S.A. Ângelo.

'CARMANN-GHIA 1964 - Supore-
quip., píeca milhar cm ótimo es.
tado. Trcco. Facililo. Rua Conde
do Bonfim, 577-B. Tel. 58-6769,
MERCURY "' 

50,' 4 portat,. mecãrü
único dono, equipado, suspensão
o motor novos, 800 mil e 10*80
mil. Tcl. 46.8524.
MOSRIS 49 - dllmei. da;.'mec£
nica, todo original — Facilito ç>"00 - Av. Suburbana, 9 942 -

nesta praça. Caicadura.
ÍÃÍiSCÉDÍB 1951~'- Vendo,

Perfeito'estado 2 800. Rua Marquês de" j$£? 
K0MB_L ~ 

9™?*° 
Ó°

..,..,,.,,, .„-, ... -.estado, pago o maior
GORDINI 1964 azul, ótimo esta- , ido. Vendo, troco, facilito. R. s. preço a vista, qualquer

com Cr$ 1 300 • o saldo em 18
mesas. AUTO.PRAZO. Conde do
Bonfim 645-B. 38-1135 . 38-2291.
DKV/ VEMAGUET 63 - Máquina
em ótímo estado. 100% d* con*
lervacüo. Troco • facilito, com
CrS 1 800 • o saldo em IS me*
ses. AUTO-PRAZO. - Conde do
Bonfim 645-B. 38.1135 • 38-2291.
DKW VEMAGUET" 60 - Bom es
iado, com rádio. Ba:s N'Cr$
2 100,00. R. Anlonio Rego, 371
Olaria.
ESPLANADA""- Tenho as mais bo
nitas cores, D. Kátia, 49-2151. Fi-
nencia-sc.
BSKOD 51 — Lindo, transformado
DKW F. terminar. Côr vermelho GORDINI 1963 - Equipado, ven-
ft gelo. Vendo urgente. 700 00 de-se, troca-se ou financia-se.
financiados. Tratar Alzir Cario: (Rua Pr. 5ata.nini,_ 156.
Rua C, loia 15-D__-_ IAPI Del.GORDÍNl" 

"63 
- Côr cinza;-çòn-

iervadissimo, vendo com urger
cia, Rua Silveira Martins 132 —
Ap. 508. Sr. João,
CC3DINri96_r-~Radio olimo es.

Fco. Xavier, 398. Tel. 28-3776.
GORDINI 1965 - Olimo eslado,
vendo, troco e facilito. Rua Hnd-
d£^.J-°tíi_.r____.J?_??.__TeL'3',-2'<5B-
GORDÍNI 65 - Superequipados;
Só á visla, NCr$ 3 500,00. Real
Grandeza 193, loja 1. Aberta

. alé 20_horas1__

|GORDINI 63, bom eslado, troco
je facilito com 1000. Av. /.Aem
|de Sá. n. 253-B.
GORDINI 63, preto,; ostado ' cx
cepcional, cquipEdo. Sr, Rudi. lel
32-4260.

hora. Tel.
Santos.

Castilho. Ônibus 627 ou 310 -
Saltar Est. Velha da Pavuna.

FORD 49 - O mais núvo do ano,
mecânica nova. Aceito trríca e fa-
cilito c| 500. Av. Suburban,
9 942 - Cascadura. -J_

FÕRD F-3507l563 -'"Vendo""fs_ch_i"l-2-2?í'
da, carroçaria de alumínio, estàdõ GORDINI 64 cinza grafilo radio,
dc nova, facilitada com pequenaIftc. Troco e facilito. Suburbana,
_.. a_-_*j _. - _ _._'__ _.* .r lllt íl - Tl Y-iirxA"! ratr.-.Hiifs

49-8132 -
(B

KOMBI 66 - Côr aêlo, em Ati-
mo e\*húo dé censervação. Rua
Muni?: Barreto, 74, ap. 102. -
Botafogo.
KOMBI 64 STAND. Toda forrada,
rádio, reforço, pár.vchoque, bu.

a, ar etc. Vendo, Rua São
Luiz Gonzaga 421.A — Não se
atende pelo telefone
KARMANN-GHIA 1963 - Equipa-
do. Excolonte ostado. Vonde-se —
Rua Figuoira de Melo, 411.

KARMANN-GHIA ;-;-Vendo,CvUta
NCrS 5 900. Amarelo. Equipado.
Único dono. R. Décio Vilares, 330
-_Tel. 37-1977.

KOMBI — Alutja-se com ou lem
motorisla — passeios ou ontragas

t_.de. Ent. NCrS 1 800 e 20 prèstl 
- P°r hor" ou di" - T°lefone

NCrS 180. Lsvradio, 206-B. Tcl

DAUPHINE - 1959 c 1963. To 

jdos revisados. Noves. EsDeUcularjor.Irada e o saldo até 15 ni_;tès.,|10 033..:.Fundcs.«;Cascadura
.-¦ s,-.._._ ,- ... ,, ¦..,. -.-ri- Entrada a p?rtir de 650 saldo ;Av. Rodrigues Alvei, 173, C^s- GORDINI 64 ótimo estado. Ven-. ...DUI-U. 0 - Vendo, 700 mil. „„, 16 mc5C!_ R< Riachuelo, 33; tano. dó, troco e facilito. Suburbana,

tel.V22.7036. L FÕÍD F-350, ano ftp-. 
'tíu^JÁ^. 

991- A :eaB.:.:^Cascadura.

DÕDGE Utility 53. mec, 6 cil., separado da cabina. Vendo ou GORDINI II 66 — O mais nôvo
à vista ou a praio. Troco. R. troco por menor valor. — Av. .tío Rio súpérecíuíp, linda cer. Tro-
Conde de Bonfim 795. (Suburbana, 8390. |ço. FacHltò", Rua Conde de Bon

36-4440
KÒMBI — Aluauel. Alugamos
Kcmbis ci motorista p! carga e
turismo. Preço hera NCrS 5,00.
Tratar tel. 30-2967._
KOMBI 65 — Venc'e-:e em ótimo
eslado. Ver de 10 às 16 horas
no estacicna_Ten'° da Rua da .Lfl'
pa, 180 (de segunda à sexta
feira).

portas, em bom estado d« con-
ervação, pequena enirada. Av.

Casario de Melo, 945.

MERCEDES 220, 57 - Vendo, o
mais novo e comervado do ano.
Facilito e troco, — Rua Bolívar

," 125-A._Teh.J7.9588.
MERCURY- 5 f -Vendo em bons
estado, mecânico, 4 portas, com
ródio e de um ió dono. Tratar
no Rua Relação, 15 com o Sr.
Carvalho, dr,s 9 às 11.
MERCURY MONTLLÉR 1958, n5vo,
máquina, hidramático, forraçâo
100%; Todo original Inclusive
rádio. NCrS 6 000,00. - Rua
Constante Ramos, 141, — Tel,;
37-6534,
NAO PERCA a oportunidade de
adquirir um DKVV Belcar ou Va-
maguel 0 km, cem o mínimo ri*

Irada • o restante cm condi-
çoes e prazo cie financiamento
que eó a Texaj tem, Av. Maré-
chal Rcnclom, 639 - S. F. Xaviei.
ÕLDSMOBiLE 64 - F"8"5""Cullass
coupé, vendo cern ar condiciona-
do, a mais nova cia Guanabara.
Ver hoje à Av. Eng.0 Richard,
21, ap, 604.
OLDSMÕSILE 48,'ií4 portaí""mec~
6 cil. pártfc. vendo com 450 mil

10 X 80 mll. Assunção 248 -
Bcíafoçjo.
ÕLDSMOBTÍiF~51 4 portas, par.
tic. emplacado 67, vendo urgento
por 480 mil. Tel. 46-8524. _
OLDSMOBILE 59, ótimo eslado — '

Doe. diplomática. Dr. Machado
- 36-1073. NC.$_6J00,00,_yis!a.
OÍDSMOBILE 

~60 
- Dir.amic," 88,

nôvo, vidro r-iy-ban, direção hi-
dráulics. Vendo uraents. Telefo-
na 22-5700 ou «4724. Rua Sena-
der Dantas, 19, saia 205. Preço
6200. 
OLDSMOBILE 58 - Vdo. urgen-
te, motivos de negócios carro nó-
vo cj documentos de Embaixada.
Trat. na Vila da Penha. Trav.
Brandura, 516, CETEL 91-0195 -
Vitalino.
OLDSMOBãE 1953 -' Super"88",
ótimo estado, mecânica 100%, en-
trada 600,00 saldo a combinar ou
troco. Rua do Uruguai, 22Ó-B —
Tel.: 58-6765;__
OLDSMOBILE 50 - Estofamento
nôvo. Tudo 100%. Vendo hoje,
Cr! 700 000. Aceito oferta. Tre-
lar Rua Dr. Nunes, 585 — Olaria.
Tel. .19-0433.

OLDSMOBILE 58 - lindo carro
de linhas modernas, zlto luxo *
çrande apresontacüo social. Dire-
ção hidráuilca, rádio, ferração *
pintura or!ç)InaÍs e perfeitas me*
rânica tem defeitos a tudo fun-
clcna. NCrS 1 SOO de entrada ou

.vendo à vista. Rua Maria Amália,

KÀWANN-GHIA 65 -; Eqylpàdls- <7 ~ *'!*"'•

DAUFH1NE -francês. Ótimo esta-lFORD PREFECT 52

nheiro. Tol. 38-3891.

do de mecânica, rátüo e pneus
novos. Fcrração de nnp.i, placa
21-23. Vendo por 1600.00. Av.
Mem de_Sá_46, a_j 13 horas^
DODGE 51 mecânica e.xcslente,
estado a qualquer prova à vista,
troco e fac. cj I 0C0 ent., saldo
15 m. R. 24 de 'Maio, 316 -
48-2701. _

Venda-se diploma

COMPRO Volkswagen, paqo ò vis-
ta na hora, negócio rápido e tro-
co por VW 0 km. R, Laranjeiras,
122-A ,_25-3953. _^__
CADRIAC, >'onliac, Packard""âno
1951 em diante. Compro sem en

Coronct. Tel. 294906.
DAUPHINE 62 e í"093, ólimo es-
tado. Fac, até 16 meses, entra-
da a partir 1 OOO. R. S. Fico.
Xavier, 884-F.

AERO WILLYS 66, cinza modru-
gada, forraçâo preta, cl rádio,
tranca, capas, único dono. Ven-
do e facilito parte. Rua do Bis-
po n,^47.  __¦
AERO WILLYS 64"- LhTdo", cs"la-
do de nôvo/- clnra grafite. Fbc.
com 2 600. Troco. Rua 24 de
Maio, 19, fundos. Tel. 28-7512.
AERO WILLYS 61 - Excelente. -
Fac. com 1 600. Troco. Rua 24
de Maio, 19, fundos - Telefo-
neJ8751_2.
AÉRO WILLYS 62 - 

"Lindo, 
eT-

celente. Fac. com 1 900. Troco.
R, 24 de Maio, 19, fundos -
Tel. 28-7512.

AERO WILLYS 1966 - Gelo, úni-
co dono, desde 0 km. Supere-
quipado, vendo, fac. parte, na
Rua Cabuçu, lló — Lins — Tele-
fone 49-5880.

Lvl_"!.'n f-í1'1- 
rePMr°V 

râí:,rada- P«B° NCrS 300,00 mensais.50, A-40 Jardinoira, NCrS 350,00; Tei 47.4092 - Antônio
Buick 39. NCrS 100,00: Chevrolet i-—— Pn'°"'^
41, 44, 47 e 48, desde NCrS CHEVROLET 52
300,00; Dodge 41, NCrS 250,00;
Fiat 1 4O0'52, NCrS 400.00; Ford
36, NCrS 250,00; Lincoln 51, NCrS
£00,00; Mercury 51. Tenho 2 lin-
das. I só dono. NCr$ 800.CO,

preferência • paqo hoje cm dl-
nheiro. Tel.: 39-3891.

Cirroen 49, NCrS 450,00; Ford
Cônsul 52, NCrS 800,00., Vauxh-
hall 51, NCrS 400,00. Aceitamos
troca_e fácil rest.
AÉRO WlilYS 1963 -~VÍVdí.si
em ótimo estado com apenas P.KVY 1962 e 1965 — Excelentes,
NCrS 2 500,00 de entrada • o equipados. Impecáveis. Troco ou
saldo a combinar. Equipado comi'sc- n|é 20 meses. R. Conde
rádio e tranca de direção. TA.rde^-BònflnV- 66-A:-;34-y909.
NIA S/A — Av. Princesa Isabel DKW — Compro som aborrocò-lo

AERO 66 — Ótimo esta-
do 8 500, vendo. Rua
Visconde de Cairu, 17.
AERO 64 — Vendo em perfeito
estado, equipado. Ac. troca
financio. Av. Mem de Só, 173
Tel.; 52-5934.
AERO WILLYS 1964, supereqüi-
pado. Vendo, troco, facilito. Rua
Haddock Lobo, 386. Tel. 28-6596,

Sedan — 4
portas, estado gernl de nôvo.
Vendo urgente. Pintado agora c1
pneus b.h. Bcm creço. Rua Bom
Pastor 50Ô,_na oficiriB,/— Tiiuca.

 CHEVROLET" "Stitlon Wagon"-
Mercury Couoe, NCrS 800^00 , i „63 (canlion„a) ch.vy 11. Doe.
Sm"' Ml' ^Sr^LTkJ^m E-haixada. 6 cil., mecânica. V.n-
OÍdsmobile 47, NCr.*. 400,00; Gor- j„ ... . rt„ „, 

' ._,„ _*__.-___ o:_j-_- _lo -i ¦_!• mr- r 1 iivim !°° ou "roço p/ifliljn. barata Kl-dim 63, c! radio, NCr$ 1 200,00;.u_;,_ mof*:»,».-- ao Mr.f _tc_i /\n. i- i peiro,y)Q7*  
DAUPHINE — Compro »em aboi-
recê-lo. Vejo no horário d* «ua

Vejo no horário de sua preferên
cia e pago hoje em dinheiro.
Tel.: 38-3891.

neva, pintura
— Vendo
8 390.

Máquina: fim; 577-5. Tel.

eitoiamento no-
¦ Av, Suburbana

FÕRD 
"1953 

- Mocínlco,.. estado
geral 100%, entrada 1000, saido!
a combinar ou troco. Rua do Uru-'
nual, 226-B. Tel.; 58-6765.

58-6769_
GÕRDINÍ 66 - Novíssimo rádio
transistor. Vendo melhor oferta'
Trcco fac. Bnráo de Mesquila,
218. 2e-33381_
GORDINI' -à visTa 2 350 1963,
64. Tenho 5, todos revisados em
excelente estado e conservação.
Financio cj 1 200. Saldo a longo
prazo. Afonso Pena, óó-B.

GORDINI II 66 - Estado de zero,
equipado, ótimo preço it vista.
Troco ou financio. Tcl. 38-0397.
9 às 21 heras.

FISSORE 65 - Excelente
estado. Equipado. Faci-
lito. R. Mariz e Barros,
774 — Armando.
FIAT-.58 ; — Mod.j D,; tnljícento,
4 .'cil,; 4 portas, leva 6 pasiín.,
otímo radio, econom. e bonito.
Ver diariamente de n\3rh5, Ruj
Matoso, J26. Tal.: 34-7443".
FORD 36 — 85 H.4 P.,.Standard
Vanquard 51, Slubaker 48, Morris NCiS 280,00 mensais. TÂNIA S/A.
Oxlord 50. Rua Sousa Banes, 1Sj Av. Princesa Isabel, 481, junto ao
— Eng. Nôvo. A»partir de 380,00.'Túnel Nôvo.
A;- ''-'¦'¦¦ - .G0RD!Nri964- Estad». 0","ven-

do, troco, facilito. Rua Haddock
Lôbo, 336, Tel.; 28-6596.
HUDSÒN J?f~53 -Vendo em ex-
celente estado, mecânica, 6 cil.,
rádio, pneus band* branca. Vendo

DAUPHINE 63. Imoacável estade
geral. Vondo, trcco, financio.
Palm P.-.molcna, 700 — Jacaré —
Tel.:_49-7852.
DKW. VEfAAGUET ,;62í 63""- lm
pecável estado gtralv Vende, tre-
cc, financio, Paim Pamplona» 70-3
- Jacaré. _Teh_49-7852^ ___
DKW .65, sed anT Be lea r, 

"c 
/ 20 000

km. Estado cie novo. Facilito c/.
3 000 de entrada. - R. Bolívar,cia particular. Preto NC-S 700,00.
n.o 125-A - Tel.i 37-9568. VaIe;Tral,.r Estr. Intendenle Magalhães
a pena ver. Carro de pouco U£O.IE99 (Valqueire). Con'ato telefene— 

22-1231

GORDINI 64 - Cinza grafilo. óti-
mo estado, equipado. Troco' ou
fin. Araújo Lima, 47, dai 9 às 21
horas. 58-8078.
GORDINI' Í965 - Em. otlmo cs-
tado, pneus noves, motor nôvo,
NCiS 1 800,00. Enirada, saldo

FÕlSD'4t - Coupt," conversível;

DKW VÊMÃGUET63/64 - Estadoj;i2;V'i'_.L__r_C5.u.i.rns'5''"_
maravilhoso. Único dono, con- FORD FALCON 60 — Dua» portos,jà vlsta ou a prazo. Rua Teodoro
servaçao Impecável. Toda origl* 6 cilindros, mecânico. O mais bo- 5Í? SÍlv»,_419*A.^
nal de fabrica. Facilito c/ 2 40O, nito e perfeito do ano. Tratar na! HIÍMÁNN" 50 --Vende-se ou tro
saldo 12 meses. R. Bolívar, 125-A Rua Barata Ribeiro n.« 189. Tc!c-;ca-se. Ver c tratar na Rua Cardo-- Tíl-: 37-9088. Ifom 57-1330. so Marinho 22. Sto. Cristo. Sr

Matos. _____
HUDSON 51 em bom estado de
conservação, vendo pela melhor

AERO WILLYS 1962, eslado 0,
Vendo, troco facilito. Rua Had
dock_Lomo,_386,_Jel. 28-6596, _

5 480j AERÕ 65. Ãzuí. Rad"i"o freciuon-
c Qon|cia modulada. Capes napa, tran*
^""jca olc. 3 000 km. Mecânica e
4 400! liaria 100%. Único preço ü vis-

ta 6 500. Troco ou facilito. Rua
Barão de Mesquita, 218. 
À"ÍRO WÍLLYS 64r~eqiiípado,
vendo, troco facilito a longo pra-

Tel. 48-4624. Av. 28 de Se-
tembro, 229-A.

n.° 4Z\ —_junto ao Túnel Nôvo.

AERO WILLYS 2 600 - Ifamaialy
— Renault Gordini III. Em Tânia „--,.,.,..,.,. .„ -.., _.
S/A, os melhores preços à visla! DAUPHINE 60 a 63, Gordini 63
ou a praso. Aceitamos troei, pa-l" 

6''', D';,car,*,0 a.?7'v"'" co'
oando o máximo pelo seu carro '" dTeld,; 6M„ nllj.- Ssld° »«»"
usado. Nio ccmoio som nos con.ive- J/oca-se. 

R. Conde Bomim
soltar. Av. Priiicosa Isabel n," Si-i0.' __i
401 — junto aoJTúnel Nôvo. ! DAUPHINE — Compro mesmo
AUTOMÓVEIS"'- Volkswagen 

"63,! 
P'«".»n«lo *• "<__""¦ P.a3<",. »

64, 65. Rural Willys íl o 63,!*nJ;.0"0 ." 1°. " 2'-'738 d« d,a'
Kombi 63, Gordini 66, Dauphine i34í46.8 a no"°-
63, Simca 60, entrada a partir i DKW VEMAG 61, 62, 63, 64,
do 1 000. Revisados, saldo finan-.65t e 66. Não compre o seu DKW
ciado, Ríachualo, 48-A. usado em qualquer lugar. Só a
ÃÊRO~wn:LYrÍ965"^""v"c"íd7^:; r!>x" concessionária DKW tom o
feitissimo, urqenie, só à visla C!"'° ?, P'«ura, revisados oor
NCrS 6 750, s| oferta. Rua dos:pesso" ''^"oMrÁH'"' En''
Araú|os, 39 l* P?r,ir "<-r^ '80,00. Troca-mcs
'Ã,",-r77r't'Âi7?,r~ ,"r»v^" "—:-;-n-~idando o justo valor ao seu car-
AUTOMÓVEIS A PRAZO Vote ro; R. São Francisco Xavier, 342,
«' 

C", 
,mA Í% 

VolH» Maracanã, e Conde Bonfim, 4055, ent. NH 1^300,00; Dauphine|_ Tijuca.

NCrS

DKW- BELCAR ou Vemaguet -|FOSD 62 - Compacto, 4 portas;
Em todas as corei, com mirim»'6 cil. mec. Em eslado maravilho-
entrada e financiamento a lonqo s0. /,csit0 troca. N«o, part R
prazo. Av. Martschal Rondom, 539 Frei Caneca, 305. ioferta. Sua' Júíio 

"do 
Carmo, 94i'¦ r- ¦¦¦"¦'"" I__T_>t-.V«»A _.„-~-_r^r— —r,rr_-^ic; Soares - Tel. 43-8430. da Pátria, 48

sImo| tala larga, como zero, ven-
dc, troca e facilita. R. Conde
Bonfim, 42ó.
KÓMBI 

~19ó5" 
Excepcional ería-

do de conservação. Toda nova,
vários equipamentos. Vende-se,
Tratar à Avenida 28 de Setem-
bro, ii.? 86, com o Sr. Armando,

partIr_do_dte 20.
KOMBI 61 - Òlimo estado ge-
ral — p/ comprador exigente
mesmo. Financio até 24 meses —
Pra;a Onze, 179-A.

KARMANN GHIA 1962, motor
100%, rádio Blaúpurik; volante es-
porle. NCr$ 4 3Ó0,CO — Romário
_ 57-8790.
KOMBI 1966" — Standard supere-
quipado, um só dono. Ncte Bem'_ 

realmente nôvo. Aceito troca
eni Voll;s. Rua Augusto Barbosa

171, junto A porte o Todos
os Santos —- '.Tel. 

49-8132.
KÕMBI 196T"- Standard 

'-""Lindo

carro, um só dono. Note bem
Máquina, caixa, pintura é novos,
na Rua Augusto Barbosa, 171
Junto á ponte de Todos os San-
tos. Tel. 49-8J32 ~ _Basa:_2 700
KOMBI 1962" - Standard ~~ Ini-
pecável estado, note bem: Máqui
na nova, pint., pneus, caixa como
0 km. Rua Augusto Barbosa 171,
junto a ponte de Todos os San
tos. Tel. 49-8132 - Base 3 400.

KARMANN-GHIA 64
Vermelho. Equipado.
Traiar a Rua Voluntários

,.,,.,. ,,, . F|AT 120O Splder branco único,
DAUPHINE 62 - A visa p/ me. no fiio. Estat)o dé novo-_ Mccânl.l IMPALA 59, 8 cil. 4 p. hidy. su. VnMBÍ~-~CÕninro 

"60'6Í Sin?
lhor olaria, fomente hole. Rua ca a qualquer provo. Joaquim No-I pereciuipado, estado de 0 km, £™!U'NC.5 , í(»ernr..dj e 

"=0
_-|D?m_JVIe,nrado,_37.____ bu„ 801703. Sr. Luciano a partiriúnico dono, s. coluna. Vendo »£££.£? t.'| 96 1172 Donn 67-

DKW BELCAR 61 e 65 - Todosldas 12 horas. vÍ5ta_ou_troco._Atlàntlca, 2740-102.1^:, j„ ____"' oinií' 207- Ilha

JOoro 
de maquina e latarla. En ,FORD~34, 2 

"portas,' "vendo "ou: 
ISABELA 57 - T750r ridfo o"rigi"'-M5 

7t ?rrlJ3??0Ci5 
° "°co por TV. Av. Teixeira da nal, maq. caixa, dif. otlmo esla-salda om 10, 15, 20, 25 e 30 me-Castr0> 4ç7, B|oco 29 M). d6- necessita pequenos reoaros,

1-Té.L. VM13?.''? 
r°S0' ITORDrcSSõTityi¦'ciíindioTme--!^'"'» • '^'enagem, Sr. Nélio.

fVjílmgiTiti'*^^ -x:r~-—r—-.—.— cânico bom estado. Bnie 8 mi-'43*"48* •
DAUPHINE 61 - Ótimo, a vista |hõe), Rua Bjrafa Kib,iro „,, ,tfou a prazo. Rua Almirante Gui- )o D_ atí ]2 hora-..

^w'f 
"v 

¦ fABRICAC«0:>VlMAG: 
PA8A ADKW 60 - Vemaguet, supernowv pRAÇA. A )onoo pralo „m f,,;

495
AS'.
475

aferial de construção
em geral

Antes de Comprar Visite
O NOSSO BAZAR

1
Cerâmica Vitrif. — Lindas cores
Azulejo Klabin 
Elementos vazados — Lindos de-

senhos '.

Lindos Conjuntos Coloridos ....
Cimento Mauá 

NCrS 23,00
NCr$ 5,85

NCr$ 0,24
NCr$ 135,00
NCr$ 4,60

60, ent. NCrS 1 COO. Av. 28 Se- ííXítÍo.k,
lembro 189 DAUPHINE 60, 61 e 62

'- —-—— 
j650,OO, ótimo estado. Saldo a

BELCAR DKVV sedtn e Vemaguelcamt5* Troco. R. Sâo Francisco
Maracanã.cores, equip.. Xav 3-12

AERO WILLYS 65, superequipa-
do. Vendo, troco, facililo a lon-
ao prazo. Tel. 48-4624. Av. 28
de Setembro, 229-A.

de 60 a 67, vai
desde 890 mil, ç| 0 caldo suave.ÍDKW" VEMÀG na Zona: Sül. cemTroca-se. R.Conde_ Bonfim, 40. .o seu tradicional plano do trocas
CHEVROLET 1960 — Station Va-:e cem esquemas de financiamonto
gon. Pintura, lapclct i> nnous no- inúditui na Guanabara, onde os
vos. Documentação do Embaixad*.! clientes acolhem a modatidzde

| Importado em 14 - Porfoilissimo

para pessoa cie fino oosto. Vendoidor tomp|„amento tmplacad.
ou troço - Av. Suburbana, 8390 tom ,ax(m„I0. Trata, na Av.~.. P|eclade. Atlântica asq. da Rua Dialma Ul.
DAUPHINE 63 - Ullíma série -jrich no Pasto 5 <i Rua Condu
Equipndo, incl. rádio 1950 àj Bonfim, 40. Vandas por Ínl«rmc*
visia — Rua 24 de Mato, 411; dio di Nova Texas.
fundos. Tel.: 49-3957, GORDINI III 67 - Zero". Todas

Vendo urgente j a* core3. Facilitamos e aceita

ITAMARATY 1967 vermelho, ven-
do, troco e facilito. Rua Haddock
Lobo n. 382, Tel. 34-2453.
ISABELA 1953 coupê" vinho, su"
perequipado. Ótimo estado. —
Vendo, troco e facilito. R. S,
Fco. Xavier,_398. Je\__ 28-3776.
ITAMARATY- Í966" cc"rei'ã 

"metáli"-

co com 14 M. km todas garan-
tias. Estudõ-ce troca. Séo Fran-
cisco Xavier_400. Tel. 48-5476.

.ÃPÂTa 60 — Superncvo, 4 pts.,

AERO 1964 - Equipado. Ven.
do, trcco e facilito. Rua Had-
dock LJbo_n. 382. Tol. 34-2458.
AERO 67, zero km, azul serra,
Vinil. Av. Suburbana, 122. Tel.
28-7288.

tudo. Aceito troca ou finan
ciado. Av. Prado Júnior, 290-A -
36-2463.__
CIÍRÕIN 48;Siri.gelro,-300.n_H
entr. 80 pl mês. Av. Suburbana
10 002, 3.o andar, sala 305. -
Cascadura.

AERO 62, 63 e 64. Impecável
estado geral. Vendo, troco, fi-
nencio. Paim Pamplona, 700 —
Jacaré. Tel. 49-7852.

CADILLAC 56, CupS De Ville,
riquíssimo estado geral. Vendo
troco a facililo. Cerqueira Dal-
tC?' 82. Posto em Cascadura.
CHEVROLET'Del-Àir" 

"547"otlmi"HT

lado, troco e facililo com 2 500
Av. Mem do Sá, 253-B.

O NOSSO BAZAR LTDA.
Rua Barão de Mesquita, 608

Telefones: 38-3198 e 58-2497
Entregas rápidas

Quase esquina com Rua Uruguai..

AUTOMÓVEIS A PRAZO S JU-
ROS E Sl FIADOR - karman.
GI1Í.-1 63, 64 — Dauphine 61, 62
c! 800 — Jeep 60, entr. 800 —
DKW 62 cl 1 500 entr. - Ger-
dini 63 anl. 1 500 — SImca 63
c| 1 500 - Gordini 65 cí 2 000
- Kombi 63 c| 2 500 — Anglia
48 c| 400 ontr. — Taunus 51 c:
400 - Ford 49, 46 ontr. 500 -
Anglo 51 ant. 400 - Morris 49
t| 500 — Mercury coupé 47 «|
1 000 - Profoct 49 c| ontr. do
300. Saldo até 15 meses - Acei-
ta-se troca. Av. Suburbana, 9 942

Cascadura,

CANDANGO 59 o 60", õtimo es-
tado, troco e facilito com 1 000
Av. Mem do Sá, 253-B.
CADILLAC 

"47 "Vportas; 
hicE

equipado, vendo urgente por 580
mil. Ver na Rua São Clemcnto,
141 - Botafogo,

(P

VEÍCULOS
¦M

-4$

V

AUTOMÓVEIS jacto 2600 e itamaraty'í7 -
¦ "AERO 

WILLVS ano-ír-elíJdo-de1 mo? e^Uita^Tocas^Rua
t Bâvp, vende-se Pneus novos, Francisco Olav íi0. 41í Delsul -com rádio. Motivo viaeem. Rua Revendedor Willys. Nio «lwBuarque de Macedo n.o 24, ap. sem nos consultar. 

"". P

_3_-_Sr- José- 127-8656.
AERO WILLYS 1963 - Grenat, .-!-{.
Ótimo, suspensão adapt. JoâojAtí° bi. muito bonito, conser-
Ferreira. Ver Rua Professor Sal-í"ado .e equipado. Preço 5 000.
Oanna,; 154, c. poiteiro Manuel.[Estrada Rio-Petropolis Km 11 -

iFA ROMEO- JK"60 
-VencTol^?: 

^ISS?,
Caxii

| Motcr, 2300, km rodado. P||
fmbinar. Tratar tel. 42-3112 —AUTOMÓVEIS

Pro-

Josias. Comprando! -
iVendendo ou trocando na Texas

MRO WILLYS 1967 - Côr a eico-W™8 <™ o melhor negócio da Ci-
EE..estofamento de couro, NCrS)°ade;. Aer,o Wll|y« 63 e 64.

luro
pione

J. esioramcnio de couro, NCrS aaae- Aero Willys 63 t 64.
í.OO rrensais, sem entrada, semIDauPhine 40, 61, 62 e 63. DKW
os, Consórcio Cassio Munir -iVemag, 59, 60, 61, 62, 63, 64
pioneiro do Brasil, 900 veteu- 65' b6 e 67 OK. Belcar e Ve-

Em estado de 0 km,
pneus novos. Preço

AERO 65 -
5 marchas,
NCrS 6 800,00. Rua S. Luiz Gon-

í'7'2279. Tel.: 48-8700.
AERO WILLYS 64 - Ullimã^
rio, c/ 39 000 Itm rodados, equi-
p.ido, estado realmente excepcio
nal. Base NCrS 5 100,00, só à
vista. Ver na Av. Suburbana, 35*A
{Banco), c/ o Gerente
AUTOMÓVEIS financiados - No
vos. OK, usados desde NCrS
3A.00. Deposito Caixa Econômica
Federal. Corretor Oswaldo - To-
lefone 25-9926.
AERO WILLYS 64 - Em ótimo eT-
tado, conservação e máq., equipa
do, ent. 2 000 soldo a combinar.
Tel.: 57-2539.'

67/203 - Tel,_ 36-2185.
DAUPHINE 61 -i-Vdo.'__riiJqY.'nut
100?'=. Ver P. S, Pona 55. Trt

[op; 1 003 — Fernandes,
d. pagamento qu. melhor lhas DKWlledan 61;,otlmo estadoí-.vá
«X _-^ri-r*7,on_Í""u0'i-,'"lmi|9u'' « e 61 ultima séria, ícontos modolos 67 em nova» lin-l-.íi, j„ Mr,t i inn nn ..u*
das cores. Av. AlISntlca, asq. de'part'r - NCr$ -1- '°°'0?'-- soido

DAUPHINE 60
à visla, a praro cu estuda Vro-fmoi trocas. Rua Francisco Oia*!s/ col., 8 cil., hidr., dir.hidi
ca, todo 100?^ — Rua Ana Teler..|VÍano, 41. Delsul — RcvencledoriTroco e fac. — Av. Suburbana —
694, c-' 3 — Campinho. Wllly). Não compre sem nos'2422 — Tel.: 20-7063.
DKW VEMAGUET 63"- Molorvi5,fej!!,,'''.^!'''''-'^j?&S6: ÜTAMÀRATI 66,'"' »:ul~me"tálico^
mecânica 100%. Particular verde.'GORDINI 62 - 890,00, excepcio-carro nó-.-o, único dono. Av. Su-"n;e 

NCr$ 3 400. Xavier Silveira!'"!, belíssimo; Saldo a comb. -burbana 122 - 28-7268.

3«°- Maracanã^'1"''3" 
XaVÍer'l INÉDITOS 

' 
PLANOS"" DE 

~

GORDINI 63 - I 050 mil (nóvol.
Saldo suave. Troca-se. R, Conde
Bonlim 40.

ICIAMENTO NA
FINAN-

GUANABARA!

R. Djalma Ulrich.
DKW - Vemaguet 65 — Preci".
nha com pouco uso, vendo ou
troco por carro de praça — Até
11 horas e depois das 20 horas
- 58-7600, de 12 ás 20 horas -
22-7640 r^Sr._FeJix._
DKW VÊM AG 64 — 100], 65" e
66 - Rio 1 980,00 Belcar c Vc-
maguet, quase novos. Saldo a
comb. Troco. R. São Francisco Xa-
vier1JJ42^-- Maracanã.
DAUPHINE" 62, últ.j série,: nôvo,
rodou 13 000 km reais, ónica do-
na. Vendo só à vista. NCrS 2 000

Preço único. Tel. 48-3123.
Tratar c| Sr. Pinto.

a Pfzo. Barata Ribeiro 197.
DÀÜPH]ne""ó3, c|>:tádlo/. pneu»
novos, bom de tudo, facilito et
950 e 200 p| mês ou a combinar.
Rua Tenente Abel Cunha, 60. —
Hlglenopolls — 30-5514.

CALHAMBEQUE Ford 29, bom os-
tado, facililo com 700. Av. Mem
<Jo_Si_n. 253-B.
CHEVROLET" 49"T"Í9,"~SS.bí._'"lm
ótimo estado. R. Sousa Barros 15,
Engenho Novo, fac. com 1 000 000
e_40Q. Acejto oferta ou 1roca.
CHEVROLET Impaíã^f^T"^
tas, s| colunas, rádio, hidr. dir.
e freio hidráulico. Troco e faci-
lito. Rua Bolívar 125-A. Telefo.
ne 37-9588.
CARRO X TERRENO em Jacaré-
paguá, 364 m2, 2 fronte. Troco
p| carro ou dou c| entrada. Tra
tar 27-0975.
CHEVROLET 38-4 poTtâSTpa"".
100?; e 5ludb»!.er 41, otlmo es
tado. Barato, ;ó à vista. Av. Mn
rechal Rondon 423 — Sâo Fran*
cisco Xavier.

DODGE 52 - ótimo ostado -
I 500,00 — qualquer prova
urgente. Rua Marechal Anular,
23,__c| JP^-^Benfica^
dTK.W.-VEMAGUET 61,-mecSn.:
ca, lataria bom estado. Rádio
original olc. NCrS 2 600,00.
Ay._Henri<_uJa__DurTiont, 8S-B.
DODGE 54 - Modelo especial,"Kingsway Custon", motor em
perfeito estado, toda conservada,
pneua novos, rádio, acessórios,
rodas de rara beleza, sempre foi
de minha propriedade. Vendo
por NCrS 3 000,00 à vista. Tra-
tar com Dr. Jorge pelos telefo-
nes 42-3806 ou 43-3042.

DODGE 1951 — Mec3nica, 4 por-
tas, 6 cilindros, excepcional esta-
do, rádio, b. branca. Rua Viscon-
ete de Inhaúma 85 ou ó.Meirat
Travessa Horácio 101, Ramos.
ÒÀÜPHINE 60, pintura nov7, em
ótimo estado geral. R. Sousa Bar*
res 15, Eng. Novo. Facilito com
000,00. Aceito oferla ou troco."DÀLJPHINE 

63 - Última"sé"rTo7gê"
Io, súperequipado, rádio, NCr$ ..
2 300,00 à vista. Ver com Ormin-
d?L. pAl'°^Q Senado JFederal.
DKW VEMAGUET 64 - Sinal-1500
resto longo prazo, motor nôvo,
c| garantia. Av. Mem de Sá,
14-A, iunlo R. Passeio - 22-4229
- 32-5797;
DKW~SÉDAN - Compro, paga-
mento ,i vlsta 1964 ou 1963 —
Telefones 22-4229 a 32-5397 -
(ComprandoVde particular).
DODGE Utility 50, ótimo estado,
lataria, forraçâo, pintura mecanl
ca 100%, facilito hoje e amanhã.
Rua Uruguai, 248. 38-5128
DODGE 48 ótimo estado, lataria,

_ forraçâo, mecânica, pintura 100%
DKW VEMAGUET 62, equipado, facililo hoie c amanhã. Rua Uru.
eslado excelente. Vendo, vista 9U«'. Í^B - 38JS128.  

Jjt^fi clllto!'. part j£R. do Matoso, DKW 
"Vemaguet. 

1962, ótimo es
tndo, único dono, pouco rodado,
vendo financio 15 meses. Slquei

AERO WILLYS 63 - Eslado de cürOínovo, submete-so a qualquer pro-va, mecânica e lataria 100% -
Ver na Av. Suburbana, 9 942 -
Cascadura.

CHEVROLET 1951
Hidram. pint. estof. pneus, tudo
funcionando. Nunca bateu. Ven-
do e fácil. c| 1 250 a a vista
1 650. é uma brasa. Ver na
Rua Ana Neri Ó62 c| 171101. a|
tel. Aceito oferta ò vista.

AERO 65 - Ótimo cstaooT5 mar-
chás - 6 500 mil à vista. Troco
Z.C?- Sl*o<bana, 2422 - Tel.:
jO-7063.

CHEVROLET 52. Equip. Rádio, p.
b. branca, calha etc, pin!jra
azul, máq., lanl., estof. 100%.
Urg, Vendo ou troco Kombl —
Av. Nova York, 4 - 30-9629.

202_- Tel: 54-13J6.

DKW.VEMAG - NÕVÕS
p:_Giidí OU USADOS - Antes de

comprar ou trocar é de
seu interesse visitar a
GÁVEA S.A. - Rua
São Clemente, 91. Tele-
fone 46-1414 - QUE
TROCA E FINANCIA.
DAUPHINE 63 - Particular. Ven-

rMrw.v-.,T 
""¦!¦¦ -"~-n tt~ do em estado de novo. 100% de

HpLtJt„7„ "i?1 
Í° 

- 
„Em mecânica. Qualquer prova. A vis-

K,Ss'"à-"KuS_ •.Vtndv_.V- _-?"* »• °" '«. «™ ' 500. Haddock
S?ó™. . íe!qu^' 763' Cla«" Lôbo, 175 ap. 201. Tel. 23-8693.

fiCDt-^ *n ,dionor ou Fernando. r~~—__.«tKU 60 — Olimo estado, aqut- rMcuontET-ci' m. IDKW Vemaguet 64 65 — Supere-
pado para 62 - 2 550 mil i vis- 5. „ 

0LÍT 5I ~ 
ÍJ°V0' ?«JK« q'ulpa'dò, ótimo estado. Rua Do-- Fac. - Av. Suburbana. 74& !d=_.u,n ._d<"_°' ™"nica a tédal^^Ferralrà :-41i

Difícil haver mr

ra Campos,' 23-A, 36-3435.
DKW VEMAGUET 64)65, modelo
1 001. Portas no bom sentido,;
eattimho dourado, 4 pneus b.b.
novos, capas novas. Vendo h vis-
ta: NCrS 4 500,00, por tor rece.
bido 67. Rua Paulo Barreto, n.
58 esquina c. Mena Barreto. —
Botafogo — 46-6103.
DAUPHINE" 62"-" Vende"s'e7 Me-
cSnica 100%. Prejo NCrS 1 700,00
à vista. Tratar na Rua Conse.
lhelro Agostinho, 7, T; oa Santos.
DKW 

"VEMAGUETE 
1964""- Modê-

Io 1 001, estado excepcional. Ven

GORDINI — Compro tem aborr**
cí-lo. Vejo no horário d» sua
preferência • pago hoje «m di*
nheiro. — Tel. 38*3891,
GORDINI ;:1967-iCar;a",. escolher,
equipado com freio b disco, NCr$
120,00 mensais, sem entrada, som
juros. Consórcio Cassio Muniz —
O pioneiro do Brasil, 900 veícu-
Ios já entregues só na Guana*
bara. Av. Calógeras, 23, (Caste-
Io) ou Rua Barala Ribeiro, 200
~* loja C — (Copacabana).
GORDINI 64 - Vendo urgente -
Ótimo estado, rédio, pneus no.
vos. .Tel. 23-1610. R. 18 ou 66.
M_ár!o_-_lirs. J0,'10Jirs. _
GORDINI 1964 -Córvorde, equi"-
pado com rádio, mecânica é me-
lhor possível. NCrS 1 500,00 de
entrada. Saldo a combinar. Ver e
tratar Av. Caloger/is, 23, (Caste
Io). Cassio Muniz ^/efculos S/A._
GORDINI lli 67 -Zero; Todas as
cores. Facilitamos • aceitamos
trocas. Rua Francisco Otaviano,
41. Deliu! revendedor Willys. .—
Não compre sem nea consultar,
27-8656. ¦__
GORDINI 1965 - 

"Míd. 
ÍÕ93" -

Vende-sa. Troca-se em excelente
estado. Rua Felipe Camarão, 138,
Mário, 
GORDINI TEIMOSO 6ó" - Cx.
Econômica. Cinza, estado novo,
equipado. Vende-se. Tel. 25-8136.
GORDINI 1964 - Últ. série, óti
mo estado, todo «iutpado, vendo
NCrS 3 000,00 cu c| 1 500 ent

V. S. encontrará na Nova Texas
ende poderá adquirir o seu Be!-

. Vemaguet ou Físsore zero
quilômetro 1967. E, Copaca6a.na
na Av. Atlântica, esq. de R. Djal-
ma Ulrich, Posto 5 ou na Tiiu-
ca, na R. Conda de Bonfim, 40.
Aceita-se troca.
ÍTAMARAÍy""ó6 - Vende-se oü
aceita-se troca. Côr qrafita-ms-

ico._Trotar tel. J3-7934. _
IMPALA 1963""- 6 cilindros", beni
conservado, imposto pago. Vendo

vista CrS 15 500 ou financio.
Tcl. 57-8920.
ITAMARATI 67 - Vendo com
6 500 km. Só 4 vlsta, NCrS ...
13 000. Trotor Rua Zamenhof,
25-C_- Estado.
ITAMARATI-Ó6 - ,C| garantia
WOB. Estado excepcional. Chian-
li. Vendo 5.000,00 a vista e sal-
•Io eté 15 meses. Delsut revende-
dor Willvs. Francitco Otaviano,"
41. 27-8656.
ÍTAMÁRATY 66" - 

"2.a 
serie," na

garantia, verda metálico, vende-se.
Tel.; 38-2882.
ITAMARATY 1967 - Chlantl coni
forracão preta. NCrS 5 990,00 d.
entrada e o saldo em 15 pret'
latões d. NCrS 667,00 som
juros, iam despesas • sem pres
tações intermediárias, Tânia S/A
— Comércio de Automóveis —
Av. Princesa Isabel, 481.
JEEP~~WÍLIYS~"60"," ótimo 

"__st"a"d"õ|'

iroco e facilito com 1 200. Av,'
Mem de SS,_253-B, _
JEEP-Ó3, mod, 101 

"o 
Rurai 55, 4

cilindros, americana. Rua Sousa

do Governador
KAISER 5l"e Buick 41 rombas cm
ótimo estado. Rua S_0úsa Barres.
15 - Cntjenho Nòvo. 900,003 í
400,00. Aceito oferta ou troca. _
KOMBI 61..- Toda boa 

'de 
mçca.

nica, tem alquns .bmássfldòs -
700,00. Rua Frei Caneco, 222

~_Si._Sels. 

ÍCARMANN.GHIA.65-- 
'ÜniciT 

do
no, uli. serie, auon^s 25 000 km,
equipado, c/ radio da trsclas, ca
pss etc. Amarelo c' teto preto.
NCrS 6 900,00. Facilito ou troco.
Rua'-Barão de Mosciuiia,^218.
KOMBI f 500,"0'km'_""t_iranco pe
rola, à vista ou financiada. Acei
tamos troca. Av. Gomes Freire
333, Sr. Marcos.
KÓMBf 

~19ó0." 
Li7/"õ - Excelente

estado. NovInHa. Entrada de
1 8C0 saldo em 16 meses. Rua
Hiachuejo, J3._tc-_. 22-7036.
KOMBI" 62, 

"c! 
rádio." Vendo ou

troco por Volks. Deu ou reco'
bo volta. — Rua Tenente Abc^
Cunha n. 4.
KCMBI óí frigorífica cj barraca
o balança nova. Vendo, trcco e
facililo. R.:-S.' Fco.rXáyl«r,'.8B4;F;
KOMBI 63' - Excelente estado.
Facilito tf 2 000, Rua Dom Mein^
rado, 37 — Lqq. da Cancela. _
KÕMBI 66 — Pouco uso, espeta-
cular de nova, único dono, troco
por carro de passeio, vendo e fa-
cilito parte. — Rua Haddock tô-
bo, 335.
KOMBI 

" 
STD 62 - 

"Excepcional

estado geral. NB. mecânica a tô
da prova, pode trazer mec. -

400 à visla depois de 12 ho-
ras. Ailan Kardec 50 c| 38 -
49-4543.
kÀRMANN-GHIA; (S) - 2 do ano
64, totalmente etfutpadot
prova de quaisquer festos, Úni-
cas donos. Ver h Rua Figueiredo
d. Magalhães, 870-E. Molivo da
venda: viagem.
KARMANN-GHIA" 1963", última
sírie, todo equipado, conierva-
dissimo, «vendo, troco, fac. R
Russel 32-A._L. cia Glória.
KOMBI 59 - Transf."64 o"ouíra
63, só à vista. Ver na Rua Tte.
Abel-Cunha 103. Bairro Higiene-
pojjs. J_.
GORDÍNI 1963 - Súperequipado,
ótimo estado. Troco, financio. R.
Conde deJJonfim, 569. ^
KOMBI 61 - 2.'.'».í/i5 trinca dl-
reç.io, pneus bons (luxo), estado
de nova. Rua do Resende 105
32.2494'.

Rua Cde. Bonfim, E9 B, esc?. Re- h 050,00. Aceito olerta ou troca
go lopC3.__
GORDINi" 63 -"Ultima sírio'

Barres 15, Enn. Nôvo, 2 600,00 èlKOMBI - Compro, pagamento a
• -•¦•-- 'vista. Standard ou Luxo — TfllS.t

(Comprando_J'_ ---'-122-4229 e 32-5'597
yy Di.V; CAND.V.GO ,!; - Mo- 5„ paríictliTrt.

ótimo estado c/rádio, pneus no-
vos, NCrS 2 500,00 R. Itapiru,
I_1W -_Tcl._28-42J9.

GORDÍNI_'ò3 - ¦¦' Excelente___.esl.
conservação e/rádlb, pneus no-
vos, carro sem batida* Av. 2 590.
Ac. oferta. R. Guaiaratuba, 130/
10J_- Muda:
GORDÍNI 67-0 Km qualq/cõi
c! freio a disco. V. p. 2 600 mais
37x145,- Tel. 34-0202. O preço
dele atual (tabela) ó 7 350.

tor novo, com 1 000 km, pintura
nova, parte elélrica, amorteccclo-
res feitos a 30 dias, tudo fundo*
nando, pneus banda brance, rãdlo,
forre;ão napa etc. Urgente. NCr$
1 580,00 ou aceito troca. Telefone
32-6282.
JEEP CANDANGO 61, todo ori-
Çilnaí, nôvo, Z.» e 6.a-feiro -
TeK: 47-0946.
JK 62 — Bom estado. Preço de
ocasião, à vista. NCrS 5 900,00.
Barata Ribeiro 197.
Jaguar" mark"""7-52í53 nob,
mec. excelente, selj cils., rádio,

IGORDINI 63 - CrS 1 400, com
, *. .,.,--...,.. .,,.,..j*6' c?lhf.5 e,c",^;rf°;!i0,J':!,a"

do e troco. Facilito dentro dcjdo o"8'- Motor 100í„. Saldo aioneus. e {arro „6V0, Rua Si
suas possibilidades. Rua Conde de.P'«o. Barata Ribeiro, 147._ |Rabe|o, 36 — Meier. Tel. 29-0689.
Bonfim, 41-A - Ag__BI?__I!i__í IGORDINI 65 - Teimoso, vendo",h

,.,:¦,.-..¦_., (i.nio csiaoo. nua uo-'DKW VEMAGUETE 1963 - Equi-equipado. Entrada 1 200, saldo em
Av. Suburbana 24221 

um dono, mecânica a todaJm;n.„s Ferrc;ra 4]. Ipado, estado excepcional. Vendo|12 meses e financ. Caixa - Rua
Tel.: 30-7063. |Prova. Vendo ou troco. Av. Su-I - •ngM.n"fc.„.. 

_.__. a troco. Facililo dentro de suaslFrancisco Otaviano, 41. Telefone
AERÕM fV^íi -_-—Iburbana. 8390 - Piedade. JIAUPHINE _63 

- Difícil haverma. „c!s;b!|idaties. Rua Conde de:27-8656.cku OJ — O mais nôvo da Gua-irHFUohi"et íi 
"1_~ 

sr-__.__i._i- -¦__ """. cu ma,s "onllo. Rara consor- grn;nabara — Vendo ou troco
3Ua-| CHEVROLET 51 - Vende-se' am vpçdo geral, pouco rodado

JEEP 65 - Em borrt es-
tado. Ver R. Prefeito
Olímpio de Melo,
1 735 çl Sr. Giovane.

Líndo enrro, vendo

OPEL RECORD 59 - Vendo com
documentação legal com radio *
uma linda còr. Otímo estado na
Av. Copacabana, 395-A no bar
com Mário.
ÒLOSMOBÍLEióó-i-iZeroí- ÉquI-
pado. Tel. 37-7666.
PLYMOUTH 

"63" 
-'"ó. cil., mec.

endo em ótimo estado geral,
documentos de Embaixada, carro
para pessoa exigente. Vendo k
vista ou a prazo. Ver hoje dln
todo, h Rua Teodoro di Silva,
íI9-A - Troco.
i>ÕNTÍAC""5"5 - Vendo em exce-
lenta estado, do 4 portas, estofo
em çjo.Tios originais de fábrica,
rádio etc. Rua Teodoro da Silva,
419-A. Aceito troca • financio
em 20 me?es.
PICK-UP De Sõtõ~54T"bõm""êsía".
do, troco e facllifo, com 1 5C0.
Av._Mem_de Sá, 253-B.
PONTIAC 5Í'CiÍalina," óiimo esta"-
dc, lataria, forrecãe, pintura tudo
100%, facilito hoje e amanhã, R.
Uruguai, 248. 38-5128._
POMTÍAC 53 - Ótimo eslado, 4
portas, rádio, preço à vista NCrS

700,00. Tcl. 32-9321, Meneses.
PICK-UP FÒRD"-"Vende-se em es-
tad(3 de nova, ótimo negócio. Ver
e tratar na Rua Couto Magalhães
n.e 305 — Benta.
PEUGEOTi.2Õ3,_ono:--51,.t_ixliÇa.
pelinha, ttiotor amaciando, tudo
100%, pela melhor oferta a tra-
tar na Rua General Polidoro n.
53. Procurar o Sr. Alcides cu
Sr. Orlando. ^^

PÒflTIAÇ 58/59, Impala s/ coluna
•t pt. lodü equip. inclusive novi-
dades, Mnq. ret. dcc. cm or-
com. Tudo 100% Troco, facilito..
Rua Dr. Satomine, I6K_D._Reis._
PEUGEOT 53 - Nôvo, vende-se
I 300 cu 600 d? entrada. Saldo
a combinar — Rua 24 de Maio,
411, fundos.
PICK-UP" WÍLl_YS"""65, 

"4x4, 
senif-

nove, pouco rodada, uso de fir-
pronta pnra trabalhar. Ba.

rSo de AVsquiM, 125.
PEÜGEÒT 

" ¦-¦:. 
Ano 53 

"'-"'ótimo

estado, máquina 100% a tôdà
prova, pintura nova, base Cri
1 200,00. Rua Paula Brito, 431 -
Andnr.it'.
PLYMOUTH 52- Máq. pint. es-
tof., rádio orirj, Tikío func. Ven-
do e fácil, cl 1 250 e à vista

850. é uma brasa. Vcr. Rus
Ana Nery, 662 d 17;!01 l| tcl.
Aceito oferta à vista.
PLYMOUTH'" 1948"'- 

"veridô 
poi

bcm preço. Rua Nossa Senhora
dc lourdes, 126. Grã]BÚ.

piCKjUP WILLYS--I63 - 1 250"
nova (Vemaguet 62 a 67, desde
890 míl, etc. Saldo suave. Troca-
re. R. Condo Bonfim 40.

PEUGEOT.'403, ano 60 todo ori"
glnal. Vende-se por motivo ds
viagem. Ruo São Cristóvão, _206.
PLYMOUTH 1953 -:4 porlas, da»
llh às 17h. Guardador Oreas,
páteo do Minls]crÍo_da Marinha,

PLYMOUTH .'54 - Hidram"., 
"4

porlas, Ray-Ban, 6 cil. NCrS ..
250,00. Facililo. R. Hilário

Gouveia,_ 30(303. Tel._H-12I5.
RURAL 65' - ÍUXÕ- 1 dlfaraiw
dal, rádio, tranca, pneus b.b.,
eslado da nova. Campe da S.
Cristóvão, 170.
RURAL 4x4"' -"cir-"arai, ítimo
estado, conservada, equipada com
rádio, tranca e roda livre auto*
máfica. O carro Ideal para o seu
sitio ou fazenda. NCrS 2 000,00
de entrnda saldo a combinar. Acel-
íamos treca. Ver e tratar Av. Ca-
logeras, 23, (Casíeio). Cassio Mu-
niz Veículos S/A.
RURAL" WÍLlYS"65"-~De luxo -
Ótimo estndo. Rua Barão de Mes-

çiuila, J 74-A.
RURAl — Compro iam aborreça*
lo. Vejo no horário de sua pr»*
fcrvitti* « pago hoje cm dinhel»
ro.^- Tol.: 30.3891.

RURAL 44 - 4x2,*ti3.t.ido" de nova",

pode trazer mecânico, facilito ai
longo prazo, c| entr. de Cr$ ..
2 500. — R. S. Francisco Xa-
vier,_30-A.
RURAL 

"WILLYS 
65, 17» sinVro"

nizada, estado <\e zero km. —
Cl capas, rádio, tranca etc, úni*
ca dona. Rua do Bi:po n. 47, D,
AN/V
RURAL 1*966, ult. série, 11 mil
km., estado de 0 km., supereflui-
psdo. Ven^o, fac. parte, na Rua
Cabuçu, 116 - Uns — Telefo*
ne 49-5880 ou 29-7701.
RURAL" WILLYS" 1961," estada d"e'
nova. Espetacular. entrada da
I 500 e 2C0 mensais. R. Ria-
chuelo, 33, tel. 22-7036.

KOMBI 1955 - Standard, único
dono, vendo, financiada c! NCrS
2 500,00, saldo 15 mesos. - Real
Grandeza, 238-8 - 26-9992.
KOMBI 59 sincronizada em ótimo
estado. 2 600. Motor novo, mi
lhor olerla. Tcl. 38-0084. Av. 28 RURAL 1961 - Equipada. Ven

Ios \à emregues só na GuanabaJ'"S9uet Rural Willys 60, 61 -- ra. Av. Calógeras, 23, (Castelo) ou.WHIv» Pick-up 63. Simca Cham-
*ua Barata Ribeiro, 2CO, loia-C b°rd e Jamjeda 63. Volkswaaen
^(Ccpacaianej- 60, 62 e 65. Gordini 63 e 66
AERO WllLYS 64 - Võnde~sã:p'i'ça- En,rad« » pwlir de NCri
«m perfe::j ostodode r-„,,„,7'í50,00. R. São Francisco Xavier,—""" —, •1""° ou troco poriéiim„ ...jj. u_.

^m<<£JzmP<% OFzüJr Conde B°-fE-^m.Av-Sub—¦: -^S'°mM-17> ^\sstjsx^ ssr. •z*xz.\ w> PErfeiiúr^t- w\™°- ^«"J-
na Rua F-,i_,„P i -Cq ^ K " TT. ÍAER0 6i* - Supernovo, mecênl- — - R--Ç.om_PL"í_?- Rua 

Maria Amália, 67 - Tiiuca. CJ° c' 
í»?"'",' 

°°S * v_!í'°',!ei^,carro grande. Run Híddcck lô-itrcco por P.ck-uo Ford ou Chevr. toritta psra pequenos fretes, via-

eE.R9 
*\ bordeaux. 

"ÉquipadiT. 
¦dini _ DKW- Mesmo procisandoioane, 8 390.

?!íS?_l?IF»Pero.i»e,l.j:y«ndo ComlüS»»» VVl* »?»•« - T.I.: ..|ãero Ãl:.-.átto0 «tadó^Va^F^

Setembro, 387_
KOMBI -1965 - Ultima ern estado
de OK, vende-se, troca-se ou fi-
nancia-se. Rua Dr. Satamini, 156.
KOMBI 62 Standard bem conser-
vada vendo a preço barato. Run
Silveira Martins 132, ep. 508. Sr.
João.
KARMANN-GHIA 64,""'ve'rde""" pe-
troleo estado de novo. Capas e
pneus novos. Ótimo preço à vis-
ta. Av. Gomes Freire, 333, Sr.
Marcos.
KOMBI 61, ótimo estado, vendo
e facilito com 1 500. Av. Mem
do Sá, 253-B.
KOMBIS — Alugam-se com mo*

reparos, pago i visla - Tel.; .2.0U0..C0 S vista 15 de 285 00 29-1738 da dia, 34-0468 à noi..,, .
?7C!_?S.'« 

*""''» Olavi.no, 41>- Í°8 5SX 
V°'k* *' ' 64' ™.1CHEVR0LET 47, par.icula:.

?Z'?^.__ i~~-  
4?_5I8I- Itas. Rua Frei Caneca, 220

AERO milY~ãrZT\iTnZT.—-.TAB*° WIUYS 65 em „iado de AERO WILLYS 1965 v"crm"e'lhinlR'

....... ..... .. ....... - '""' 4,.:A.-_*?-..Br?.s!Ílí- jGORDINI 66, II, c| 11 mll km,
• >,™":í.™«|anlê« peifeita, facililo com NCrS P^flINE. 1963 - Foucci rodado;cinra madrugada, forraçâo de^.
mtin, 17, lo|a|850 on,rn^a , M|tj0 a con,Sinar.; ',00 '¦'"• 

per.eitoe equipado, von- ceuro. único dono. Troco por^L il
000 a vista, saído r,1r,„ nranri.. . Rn» H.d.-tork tA.itrcco

[59 em diante. Tíe. Abel Cunha <t

Av. SubuNi™-'!0 Df'?'Ã T? dr?S0Cl,par^.lu"•|XlinT^btar';.0En.7ad^de°C°$!"?.li"''-'^- —-¦——-—^IgOROINI M:~7S«S£r_ifâBÊ2til jEmesto.
M,,,r,J25°'_vL!.!:: G"™' V ~\"500 000 . c saldc am 10 15*\^f rJ^J9 '° -~ 9*i "'"Ivendo de ocasião. 2 700 mil, naUEEP WILLYS r" VtwlMt -A Um Kqm5| íl - Nova da todo.>V^

I», 25e30 meses. Av. Almirante:"'- ^fsr». ?.$:-?,^'^^«^ lbi,urwa' "^ «P- 312< da!i" °u,r? ''__~ 2 30°i9?'2'^^idc. trcco . f»ci|ilo. Cerqueira
Tol. 42-6138. [^-.^±^--^^1°^^!^ *'¦ 12 h°""- |-Av. Suburbana,-4 539. |Dai,ro, S!__ P&lr tm c.,„dura.

LUXO e,KARMANNIGHIÁ 62 - Todo 6».
4 rrKI Barroso, 91-A

Sr. DKW VEMAGUETE 1965

\
40 - Vende-se to-inovo, cór verde

tí_"i» _t". íitir_A tj_ _._ * r?I!2 700,00. Teli,
lano ou Mário

itreco. Rua Barata Ribeiro, 189
ITel.: 57-1330. Cabral.

. :

ilo, troco e facilito. Rua Hadock
lobo n. 382. TeK 34-2458.
RÚRÃL WILLYS 61-27 4x2," semi-
nova, único dono, equipada, 47
mil Vm, tSHa original. — Barão
de Mesquita 125.
RÜRÀL 59^ 61 -Tmpacivel esta-
do geral. Vendo, froco, finan-" 

. Paim Pamplona, 700 — Ja«
í. Tél._49-7852.

RENAULT 48.-: Motor na frente,
bom clc tudo 600 ou 300 de en-
Irada 60 por més — Rua 24 d»
Maio, 411, fundes.  ^
RÚRAt'65 - 4x2, 22' mil km ro-
dados — Ac troca por 61 cu 62

Fac. Rua Júlio Borges, 2o;i01
— HipichÃpolIt.' 
RURAL' — Vcnda-se, ono 66 com
8 COO km r»dado, luxo, supere-
qulpada. Rua Av, Garnier 854 —

Telefono 48-9321 - Gorr.cs^

CUiiAL WILLYS 1965 estado da
hova. Vendo, troco, facilito. R.

porlmpaía 
"59:60 

ou Volks. S. Fcc. Xavier, 398. Telefone:

ene <3-08_;O. He-Ita. R,

Im^jm^r^uipião^iim^^lcHtVKOtET -56 - CUpi.. ¦tinda|t«'^gr133Õ";"":CÍbr«"l"."^" lí^fcíc ^«^"'f.chÍk,0^ (deauX 230°- Vendo.lVolkô 64, Super, trOCO, |R;rDrPOSs.Si, lAÍ-D,°Reis.;jJ2Í3776'
a Júlio\rc,™t°9f%riis %o 

'^ <"«<"¦ "' """  ' 
ISoarea - lel. 43-8430. 123-3776.

. c: entr. de CrSTel. 38-1559.telefonei Av. Mem de Si, 173 - Telefo- c 'ridlo, 
pj noves, tu-io perfeito. 1 000. Rui São Francisco Xavier,,. • i

n» 22-9073. 148-4799. Í30-A. JDriel.
Sr. Ga-lfacilito. R. Hadock Lôbo^icoMBi^-^Ve-de^o 

"étimo"e!;'rural 1964 -vande, tr«« , h-
Itado, mecânica IC3°-i. Tratar â|cilito. Rua Haddock lobo n. _)!•1,379-B. Pça. Bonsucesso. «ti frente 405. Ital. 34-2458.
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ÜUUAL WILLY5 1963 - Eslado dejTAXI OODGH Í2 - Csm por
nove, máquina retificada, Vendojcunto, com fluoreirente « forra-
fftCllJtBci» prestotòtii a parlir d*i;çSo de padrinho. Ver «_. tratar
200 crusslrot novo» ou com pa-lná Praça 8 de Mnlo. 127, Rochi
quonc cntr.iü.1. Av, Rodrigues Al- Minnda. _^ „L___
vei, 173. Caetano. TAXfMorrí. Olford. 50. — Ven-
RURAl55 - Americana, 4 cil., íw em ólimo estado. Ru» An-
Gordini 64, 1093. R. Sousa Barros dré Cavalcanti, _53, loja. Emílio.
15, Enq. Novo. 1650,00 e .... TAXÍ DODGE - C| rádio 

"flúores-

3 000,00._ Aceito olerla ou troce. ,cente, ólimo est., pneus novos,
RURAl - Compro. 

"paa«mon.oi'bein 
do lataria. Ponto tia Praça

vista 19Ó3 ou 196-í. — Teli.: i.ído Carmo. Cardoso ou Gane»
22.4229 eu 32-5__97 - (Compran- rojo.
do de porticulsr). ¦__ TÁXI VOLKS 62 - Vende-se, fl-
RÜRÃl 196Ó luxo mola espiral,Inanciado. Tel. 26-1581, Orlando,
beje. lido e pérola. Vendo ou fra- TAXI* VOLKSWAGEN 65 - Cap.i
co per Sinto' Tufão 64 ou *S. I excelente citado, «o. teste, á vis-
,". ÍSu'5__„fr*nc° 107- V- '"¦ ta ou NCrS 4 000,00 entrada -
b.l. 58-1298. Tc|,.. _j3.Q6B1. 23-0515. Jaime Me-
RURAL 64 A x 7. pneus bateria ticlhães
novos, motor 100%, melhor ofer. TAV, /-,-n. , nn,-_ oi *r«c
ta acima tabela. R. Fernando TAXI COMPRO PLACAS
Mendes, 7, »P. 53, Cepaubana.u taxímetros Capelinha.
RURAl 61 toda reformada, ven- . ,,'+, _• 

'u., 
-do, troco e facilito, suburbana, Pago a vista, na hora, O

Lffi'..*.' a; CMfdy». _ maior preço. Todas as
RURAl 60 um diferencial meei- j_.__._- _„- „ / ,_„i,
nica a tona prova vendo, trocoJOespeSaS pOT (T)/ COnta.

&ii5Éi^T'!™ 
D<,,,ro £2- "jHENRIQUE - agora emj

simca" Tufão 64, 65, RaiivoTú-inôvo endereço para me-
fãn d4, Jangada 63. Financiados! |Unr e^r\/ir p¦ ¦ => Car»
ató em 29 meses. Entrada a »ar.!m0r se™ir. KUa iaO

1ir d. NC/S 5 000,00. Rua AJijU:JoÕO Batista, 67, 1 .°*'"""|and. 
das 9 às 18 h. (fá-

I mmm mam mm Cp"Mã3 ou <?UALC?UER

WILLYS W ENA BXASITAX
AV SUBURO

õtimo «tado dijcil estacionamento)
s A.
Sl.-ACA 1964
ecnservaeão — Preco de ocuisc, T i «z "7 jon
motivo mudança. Tel. 25-3263 - lei. J.O-/4ÓY
Rua 2 de Dexombrs, 33 ap. 801.
SIMCA ó4 — Tufão, equipada, lin-
ds côr, a mais nova da GB. Faci-
lito s longo prazo c, entr. ds
Crí 2 500. Rua São Francisco Xa-
vier, 30-A.
SwV.CA B — 1951, a'mais linda e
original, Redio etc. 500 cruzei-
ros. Saldo a pro«-o. Suburbano,
10 033. Fundo:. Cascadura. ...
SIMCA 62 — Oíimo Citada iroco
e finsne. Real Grandeza 193 loja
I. Abert» _até 20 horas.
STUPEBAKER Sp.K-.Coupá Cham
písn, vendo ao primeiro que ene-
qar, preço barato, Run Silveira
M_rlim_132, ep. 508. Sr. João.
SKODÁ 1957""— Vendo urgente

1 800,00 c. rádio a bem calcado.
Rua Dias d» Rocha, n. 31. c. S.
Tratar com o Sr. Castilho

(B
TAXI DKW 62 - Vende-se em
ótimo estado, equipado com rá-
dio, circulador de ar a seguro.
Tratar Rua Üezenove de Fevereí-
ro, 192,_das Oh ài_ llh.
TÀXÍ~- COMPRO PLACAS • tã.
ximitro Capalínlta — Pago 1 vis*
la, na hora, o maior preço. Tôdai
as despesas por minha conta —
HENRIQUE - Telefona 47.9290,
até 52 horas. __
TAXI - Volks 64"- Nunca ro-
dou na praça. Excepcional es-
tado, equipado. Vendo à vista
ou 4 mil de entrada. Rua Assis
Brasil. 70 - Tel.: 36-1016.
TAXI' DAUPHINE 61'"- Verme-'
lho, capo nova, excelente cita-
dc, vendo, vistn ou facilito parle.
R. do Matoso 202. Tel. 54-1316._" 

ílit. série,
67,

TAXI GORDINI 66
SlMCA RALLYE Espocial 65, tôda pouco rodado, DKW 64
siípereouipnda, vidro rav-ban. Aiequip., Volks. etc. A menor en>
vista cu financiada. Rua Real;'cada, O saldo mais suave. Tro-
Grandes, I3S, tel. 26-9992. __ ca-se._ R. Conde Bonfim _A0._
SIMCA 61 ótimo estado. íaTãria, TÁXI Volkswagen, Capelinha, am-
forfacis, pintura, mecânica, tudo placado »m 15/4, astado d* 0
100% facilite hoie _ amanho. R. km, completamente rtvisado, as-
Vru^uaÍ,_;4B. 38-512B.  ^ tudo financiamento. Avenida Pra-
SlMCA 62 - Vendo:1údo 100%,ld'' )ün'"" 3'7-
1 CCO iinsl rest. em 15 meses. -,'TAXI - Gordini 63 - ólimo es-
Cwvelra Fautto, 25, Botafogo —lado. Equipado. Rua Barão dc1
450525, até _sjb._ _!Mesquita, 174-A. i
SIMCA 61 e_ 62. últimas séries, TAXI — Compro, Gordini, Volks'
ambos em ótimo eüado, rádiojou OKW. Pago à vista, os melho.!
tr.-iris. R. So'j*.a Sarros 15, Eng.! res preços. Tel. 49-1357. Jorge:
Novo, 2 350,00 e 2 850,00
oferta, troco.
SIMCA 59 — Equipado, ótimo ei-
tado. Vendo melhor oferla. Rua
Cince de Julho 18
pa caba na.

Ac. dt 9 às 19hs, diariamente.
T~Àxr 537 Chevrolet." VendõT õü]
troco, pronto para trabalhar, R. |
João Romari__,_121, tel._30.9684. |

ep. 902. Co-jTAXI VOLKSWAGEN - Compro.|

SKODA - Ctavia 1957, ™ óti. 335-c-
tvo êitado geral. Preço de oca-
slão. Ver t tratar Rua Barata Ri-
beiro_827._Tcl. 57-9678.
STUDEBAKER CHAMPION Í95I
Estado gèraj 100%, rádio erigi-
na!, entrada 600,00 saldo a com-
binar ou troco. Rua do Uruguai.!M±r^Ie,-i_5i*76_L _
SIMCA 59, 62, 64. Impeíive"
estado gersi. Vendo, Troco, f
nancio Piim Pamplons, 700 -
Jjcaró. Te!. 49-7852

Pago à vista Prado Júnior;

TAXI Volks 64-65, novos, vendo,
troco e facilito. Pça, Engenho
Novo, 4; garagem. Ttl. 29-4808,
Oscar,
TAXI VANGUARD"52~«m bomit
tndo, c/ radio. Ver.do base NCrS
1 600 cu somente taxirnetro e
placas. Preço a combinar. Rua Ts-
nente_ Abel Cunhe, 4.
TAXI: VOLKSWAGENfM ;-iPronto
p! |rãbalhár; vendo finünciado em

 ,15 meses. Rua Seíl Grende2a,
STUDEBAKER 51 CHAMPION - 6Í218-B - 26-9992.
cilindros, máquina e eixo siandsrdrri Xl TTui__wir__ rán»lính»- _.

D-% i?l77%?"'%y*''\'t^lP'^ "»%/ vtndo, hoie ao pri.h . Nunes, o3o - Olarl«. Jel.fo. 
«élt0 

^eVcíegar; 1200. R. Silva
.. -Rosa, 157.

— Vendo, TAXI - DKW 65 _ 66, com g«.
ólimo eslado. 4 900. R.í^o ^%7_T^7_-^'
Barão de Mesquita, iAxi CHEVROLET 4i, pronto pa-
562 - Sr. Nilson. '*' 

•'^''^'¦- NC'S m-°°-- re-'

ESTE E O FORD GALAXIE
versão 1967

Você ficará orgulhoso de possuí-lo!

^__ÉÉK_^_-,
\^Mm_\\\\\\___s_W_\ __W____W__sM. ^^^^^^S^mmt __M__^-

Venha admirá-lo! Venha comprá-lo!
Uma verdadeira obra-prima da indústria automobilística nacional.
Visite-nos hoje mesmo!

O melhor serviço de assistência técnica c
a mais completa seção de jjeças e acessórios

genuínos Fomoco

QE1 s.o iSojérf,

Revendedor Ford
RUA MARIZ E BARROS, 821-TEL. 34-0530

VOLKSWAGEN 1961 — Otlmo
tado, vendo, troco e facilito. R.
Haddock Lobo n. 382. Telefonei
34-245B.
VOLKSV/AGEN 1959 tuperaquipa-
do, otlmo estado. Vondo, troco,
íacilito. R. S. Fco. Xavier, 398.
Tel. 28-3776.
VOLKSWAGEN 1967 vinho estof.
preto 4 000 km rodado, tupera-
quipado na garantia. Vendo, tro-
eo. Facilito. R. S. Fco. Xavier,
398. Tcl_. 28-37?6. _
VÕLKSWÁGEN66 mod'. 67~Õ km
nus cores vermelho e gelo. Tro-
ca-se e facilÜA-ec. Rua Barlo dc
Mosquito, 17*4.
VOLKSWAGEN 66 -""4 ÒOO' kn.
vermelho. Estado de 0 km com
fatura ainda n| emplacar. Rua
Barjíojáe Mejquil_a,__J_74.
VOLKSWAGEN' 1963 verde süpe~r-
equipado muito conservado. Ur-
nente._ 54-3017. _.
VOLKSWAGEN"".'968 com<NCrí
1.300,00 de equipamento 10 m.
km autênticos. Estudo troca, São
Francisco Xavier, 400. Telefone
48-5476.

.VOLKSWAGEN.61 - Sincronizado,
átimo eatado, única dona, com
radio Beker, 3 450 mil. Ver na
Rua Ibituruna, 11, ao. 312 —
Esq. com Maria; e_ Barros.
VÒLKS'62 - V"en'do"inxuto, NCrS
3 400.00 ou troco por 63. Tratar
Rua Carolina Míier, 30, c| Mu-
ri Io.
VÕIKSWÀGÉN 61 - 'Sincroniza:'do, 

ótimo estado gernl. Rua Sou*
sa Barros, 15 — Eng. Nôvo.
SJHO.OCK Ac.jjfcrtj. ou troca.

VOLKSWAGEN Í967, equipado;
com I 000 km. Faço traíisaçãe
por JK 1965/1966. Ver Genera
Caldwell, 275-B.

ne 49-0433_.

SIMCA"~65"

jTÁXI — Compro carro de pra-|VOLKS 62 superequipado o mais
i;a, mesmo parado. Tcl, 23-1183. novo da GB. Vendo, troco e faci-
ÍTÃXI - Chevrolet 51. Negócio Ji'°- 

Suhurlíana 9 991 A • B.
ocasião, vendo h vista. Ver hó\t.} Çaaçadura. ^_^
R. Sí Ferreira, 228-102, Pôslo 6.|VOLKS 65 o mais novo da GB
TAxrDKW 64"- Financiado, 

"en-VOIKi°',roco 
e facilito: Suburba-Í

trada NCrS 3 500.CO. Unico pro-!n" 9 991 A e B. Cascadura.
prietârio -_ Fone^6-7635. VOLKSWAGEN 64 - Perfeito' es"
TAXI VPLÀCÃ — V.ndo, faço!'acJ0- Ent: 2 300 e 16 prest.
p.rmula - Tenho d.tp. oflcialjNCrS 300. Lavradio, 206-5. Tel.
— Dou seu carro emplacado naj**2-02O1.

; praça na Rua Emilio dt Manases]
n. 301 — Piedade, - Sr. Soa-
ras.

 facll. B. S. Fco. Xavier, 623.
SIMCA 64, em estado de 0'kmJfÂXT DKW 64""- O mais nSvõ
tedo equipado. Av. Antenor Ma- rio Rio, financio. Ru> Conde de
varro 143, B. de Pina. 30-2315 - Benflm, 89. Troco Vo!k; partic.J?!.Ç.-_ 'TAXI -"."VCLiíSVMGEN 

' 
64 -

SlMCA CHAMBORD 61 ^l^í^ latcT^Z,
Bom estado de COn-!'le:á permutado em dias, taxi.

•i .. jrnetro Capelinha e cinto. Ent.Servação. A VISta OU TI- ti partir de 3 200, rest. até 24
nanciado. R. São Luís"1""- Pro" 0n"' JZií: —
r- n n77 .TAXI VOLKSWAGEN 64 _ 66 -
bonzaga, 2 286. : Ultima série, vendo, facilito, no
ciiif.'. ¦JiÕAó','7'Íi""*Jr"«'-'' "*r "i- ' f^ua Pereira Landim, 222 — Ra.SlMCA l?6y, c moícr Tufso — ¦,„-,
NCrS 1800. Rarlssimo eítado -!  
Azul . pérola. Saido clé 15 me-!TA,xl, GORDiMI 65 -Novlnho, 14
.«. Barala. Ribeiro, !47. . 

I^^Tjo^^rsSS) 
"í

SlMCA CHAMBORD 63fcf £$& Slí^iíS fl."Preto, em ótimo esta-l'?:3 ?...i"_é__,2_hç;s_-___ '.
rin k vista on -flnarir-l-, TAXI — Vendc-ie carro Ford 39ao, a vista ou financia-Lu pt,iòl ¦_ iia ctoeiinha; Tudo
do. R. S. Luís Gonzaga,'' ~p°- Rua d» Prífs. aí - Pedre-
n ora *" ic;u'n°i • _." /-°°- jTAXI 

Cl P LAC AS CAPELA -

VOLKSWAGEN 1964 - Supere,
quipado. Vendo, troco, facilito.
Rua Haddock lobo, 386. Telefo-
ne_28;6596.
VEMAGUETE 1963 - Equipada -
Vendo troco facilito. Rua Had-
dock, 336. Tol._28-6596.___
VÕLKSWÃGÈN 66"-" Novo, «7.
cepcional estado, superequipada,
un. dono. à vista. Tel. 43.0962,
Run Pelipe Camarão, 136 — Ma-
racanã.
VÒLKSWÃGEN~~1965r7up'e'rêqüf-
pado, excelente estado di con-
servação, mecânica ótimo, vendo
ou troco urgente. Rua Marquês
da Abrantes, 110, ap. 609.

VOLKSWAGEN 1967 (grani).»
1966 (pérola} ambos Ok»;, troco
e financio. Rua Conde da Bon-
fim, 577-A. 58.3822.
VOLKSWAGEN 66 e 62", vendõT
troco, facilito a longo prazo. Tel
46-4624. Av. 28 de Setembro,
229-A.

SlMCA 8 - 49. azul claro, salda
de reforma, estof.,-pint., Ict. E;!á
linda, A.V. 865. Av. Atlj.
92S ap. 810, Leme - 43-110

100%. Bom preço, corn ou lem
cairo, urg. Troco por particular.
Run JT3borarI,_ó87 

— B. Pina.
TAXÍ'VOLKS 

"63'~-Tmpl7 
cnleTn,

óüms nparênc;a, est. geral 100%.
Av. Erasmo Braoa, 277, pátio, cl
¦luca.'-Tel. 32-7655.
TAXI" -"Vendo O.dsmobile 4Í",
bom eatado ou só placas e Cape-

[linha. CrS 1 150. Rua Gen. Ca-
|nabarro, 422.

SlMCA JANGADA 1963 - Di
xo, impecável, vendo, troco,
nancio até 15 meses. - RealÍPafla, CrJ 1 250. Rua Retiro dós
Grandeza; 238-8 - 26-9992. Artistas, 258.

SlMCA TUFÃO 1964 -
Em bom estado, à vista
ou financiado; R. S. Luís
Gonzaga, 2 236.

VOLKS óó part. côr verde, capas
Courvin, radio, 3 faixai vendo
ou troco por Voiks 63, 64 ou

TAXI - CARRO - Compro. Pa- Gordini - Rua Silveira A^»^tins
oo na hor*, ã vista. Traga o carro 132 ap. £08. Sr. João.

leve o dinheiro, - Rua Emilin;VOLKSWAGEN 64 - Unico denõ
í-e í/.enííèi n. 301 - Piedade. |:ór bege areia, pneus novos, om-

;Sr. SOARES. Iplacada 67, ótimo pl Táxi fags
iTAXI VOLKS 66 - Equipãdo~Vm!'-?u mecânico CrS 4380 só à
;ótimo estado, nunca rodou na|v'EÍa- ^'Ja Capitão Salomão 49;
praças vendo * viila ou t.-aco.cflSa *•_ Botafogo.

.por Volks 63, 64 . 65. Silveira'.VOLKS""60 —""Bom" estado côr"
Martins 132, ap. ÍOS r-' Sr, João,jmarfim; n:eito oíeria, preço 2 700

jTAXI CHEVROIET 53 - Capellnhíl'"---'-'-----5/3-5--
[ern ótimo estado, vendo urt;ente|VOLK5WAGEN 60 - Pintura no-
,na Rua Silveira Martins 132 — Ap.iva maquina com 4 ir.ese) nunca''
|50B._Sr. João.  _i1ftV« «atida superequipado em ex-1
iTAXI DAÜPHINÊ 

"cór "grená 
c,í,,celente estado 3 000. Rua Maria'

ótimo eitado geral, sem taxi -^jAngélica 46 — Lagoa,
j Vendo urgente na Rua Silveira; VEMAG 1962 - Perfeito Ciado!
;Mártim 132, ap. £08. Sr. João. iRua São Francisco Xavier, 254-BJ
TÁXI - Volkswaccn 1963 • 1966' ™ frente ad Colégio Militar.
¦- DKV/ 1964 (1001). Equipados .j VEMAGUET 62 

"-Equipado.'Uni-1

completamente revisados. P*rmu.jco dono. -^2 000 quilômetros ro-t
tadot agoia. Vendo eom «ntrada:ri*dcs. Facilito. Rua Marta Amália,)
• prestações a combinar. Avenida 3B2. Te!. 5Ê-Ç8R7.

ÍPrido Júnior, 290-A - 36-2463. 
T '¦

fÃXÍTÕifW 1965.'"Em ótimo" .-,:^L»:^{AGEN 1966 --Em «Stado
lado. 6JM mil. Ru. F.lip» d. ^ .Z77P"'q)'&', 7'ení7*>c « t ¦_• ¦ •_,¦* >£( iroC8*so ou tmancia-se. Dr,'Oliv.ira, 4. Túnel Novo. I Satamini, 156.
TÁXI DKW 1962 - Em ótimo .i-| V0LKSVVAGEN 

' 
«SHÍIhÍ'¦: «|emSÍtado .Financio tora i 800 mil -todos equipado, e em estado dal

Rua F.hp. d. Oliveira, 4 - Tun.lí novo;. Financla-se. Rua Dr. 5a,'u-lN°y».  __!mii;i, isó^.
TÁXI Ch.vrol.t 1951"- P". G"lvdc!V_:M'ÃGUÈfE""Í964""equipado e..!|— à viita 2 200 mil. Rua Felipe; estado de novo, vende-íc. ircca-sc
d» Oliveira, 4, Túnel Nôvo. jou financia-se. Rua Dr. SaíaminiJ

Antecipe seu anúncio
As Agências de Classificados dò JOR-

NAL DO BRASIL não abrirão amanhã,
sexta-feira. Os anúncios para as edições
de sexta-feira, sábado e domingo poderão
ser colocados hoje, das 8h30m às 17h30m
nas Agências e das 8h às 19h na Sede.

No dia 22, sábado, o JORNAL DO
BRASIL funcionará normalmente; as Agên-
cias, de 8h às llh e a Sede, de 7h30m
às 12h30m.

VOLKSWAGEN 66 - Azul, . ti
mil km., auparequlpado, pnt. b.
b. ot. estado. NCrS 5 680 000.- Rua Felipe Camarão, 138, tel.
480962. 

_
VOLKSWAGEN j]»47T"Tlgri.,. v£
rias cores, financio em 16 me.
ses. Aceito trocas. R. Riachuelo,
33, tcl. 22-7C36.

particu!
de fáb'ica,
ca. R.
VOLKS
ok. Epu .
Facilita-;e
22-3002

f L!AtlTOMÚ^SiPrfWri^^

; VOLKS 1 300 OK, pronta entr».
qa, cores, diversas, aceitamos tro-
ca: Á vTitã ou a pr,->2o. Av, Go-
mis Freire, 333, 5.\ Marcos,
VOLKSWAGEN 1963" stufalla7_t_:
co, _;upcr2quipado, único donc.
Estuda"-!» troca o íacilito. São
Fríncisco Xavier 400. Tel
•13-S476.

VOLKSWAGEN 54 - V.ndo"i vis-
Ia. Enxuto. Ru» Bamboré, 131 —
Tel. 49-6089.-  ——. lo). Ca
VOLKSWAGEN X TEPRENO - VOLKS
Troeo doit tsrrenot »m Bangu porit>dn
VW 196S. 1966 ou 1967. Facilito d, Ve
a difer.ni;a. Tratar 22-5945 OUÍ53 Tr,
27-9190. ! 

VÕLKS
! VOLKS 60,"traniti" 66 fino'gosto,"iNCrS
I Silva Rabolo 27 j| 203. Mélér. R|ô Br.-
M*\. 29-0609. ^jvous.

« VEÍCULOS • ESPORTES E EMBARCAÇÕES

Veículo
acidentado

VOLKSWAGEN 66, ti». 0 lim,", VOLKSWAGEN b7'7 U^ 7wkt

Mj,"CI "• , 
. jVOLKSWAGEN 62 - Excepcional!

tttuipodo estado, a qualquer prova, í, vis-'ta, troco e (ac. corn I 900 ent.caldo 18 m. Rua 24 do Maio 316- lel. 48-2701.

VOLKSWAGEN 1965
- Vendo, troco t facilito. Rua
Haddock L6bo n. 382. - Tel.
34-245E.
VOLKS'VAGEN 1962 - Estado
de nô^o. Vondo, troco e faci.
llto, R,a Haddock lôbo n. 382.
Tel. 3<-245B.
VOLKSWAGEN" 1960 - 

"ótimo

S" .,• .Y0^0' IW» o facilito.
Ruii Haddock Lôbo n. 382. Tel.
34.2458.
VoLMvAGEN .62 s. 63. 

'¦>) 
390,00

nfloroii mente novos • equips
Saldo^ t comb. Troco. R. São
rranciscfa Xavier, 342 - MaracanS.
VOLKSWAGEN 53 .""59- NCr$
950,00 alemãet, «qulpi., novlssl-
moi. Saldo a combinar. Troco.
R. Sao Francitco Xavier, 342 —
Mnrocat"
VO"LKSI64 - 2." série _ Verde
ainaionu equipado ettá nôvo. —
Facilito porte ..... jc mcres
Rua Cabpos da Paz, 105 - Rio
Compri-lo.

VOLKSWAGEN 60, 61, 62, 63,
64 > 65. Todcs equipados, Ex-
eslente estado. Rua Barão de M»s-
quita, 74-A.

VOLKSWAGEN 63
fac. Cl 2 000. Troc

Excelente
Rua 24 dei

VOLKSWAGEN - 1965
KOMBI

Vende-ia na osta do, Ver n«
Maio, 19, fundos. Tel'. 20-75n. |r<uo São CrislAvõo, n. 217 --

c^nle^F^/0' ftó^fcTn-P'9Põ»t> para Roa elo Ro,«lento, Fac. com I 500, Troco. MRua 
^g' 

19,Tu„do'a°Ci''"¦
VOLKSWAGEN 60, 6I,'62, 63, 64e, r? — Lindos carros, entradas

10, 15, 20 e 30 meses - Av.Almirante Barroso, 91-A - Telefo.
ne 42-6138.

Oldsmoblle 6$
- Cutlas -

Particular vondo. Base.- MCrS,
uma"VeJpa nno 196Õ7j26 000,00. Carro novo. 6 niil

<>¦¦¦¦¦¦¦ '-«..fir-iô soriebiün. o$i";z;- .Sa* cs,°f- .pre[°-.'*|Vi«ros tlolnco5, direção hi-

VENDE-SE
perfeito estado. Traiar na Rüa'[milhaiDias Ferreira ¦< «¦-¦•¦¦
500 000.
VOLKSWAGEN 67 -.. Grená 

" 
Zerolt,riulici1' vitlr05 raiban, hidramí-

mtsmo, c| toda garantia de f,ibri-',lC0' ar qufntc c frio. Telefone;
ca. Vindo am carreta. Troco c146-6202 - D. Lourafinancio. Barata Ribeiro, 147 ~
VOLKSWAGEN 67 -0U,"^.:| \l_.y_Àn 

,.*preto. Rua Do.ninnosi V8nCí8-Se
Urgente Volka 61, 65.úl.áljt»/'

s.u carro ,.m .h.tlüT. ^A"..^

VOLKSWAOEN
mo pr»cÍiando di
Pag. a dinh.ir» — T.l,; 29-1731
d. dia, 340460 à n.lta,
VOLKSWAGEN 1961 :." 3.» leri..
líncronizado, «tado de novo, pou-
eo uso Unlco dono, equip., r/l-
dio, ca;)as, tronca, vendo ou tro.
co menor valor. Rua B*rão de
Meiriuifa, I2Í.
VÒIKS ;•¦— S.dan ou Kombi
Compre d* 53 a 67. Pego à vista
os m.lllor» preços. T.l. 49.1357
Jorg. il. 9 át 20.li, diiriam.nt».'
VÓlKSWÃGEN 1967, Õ km; 46
HP, 2a_ série, modelo 1 300, vi
rias ecres. Concetsionário R
rôdss ns garantias de fábrica
Vendo ou troco menor valor —
Rua Barão ,de; Mesquita, 129,
VENDA
mentos. Veja no horifio de sua
pr.fer.ncia . pago hoi» .m di-
nh.lro. - T.l. 38-3191
VOLKSWAGEN 

"1964, 
3.» iérie

estado de nôvo. Pouco uso, úni
co dotio. Equíp rádio, capac.
tranca. Vendo ou troco menor
valor. Rua Barão de Mesquitan_L !_?_?
VOVKsWãGEN - Compr» s.m
aborr«c|-Io.a V«jo no horário d»
sua prafarènci* • pago hoje em
dln-ielrt -T.I.: 38-3891.
VEMAGJET 1962,"' bom 

"estedo",

vi:ta ou financiado, Rua do
Matoso, _202,_ tel. 54-1316. _
VOLKS 60, estado «xc.l.nt»,. uni-
«o dono, com fatura do revenda-
dor, equipado. Vendo financiado.
Av. Prado Júnior n.<^ 317.

Oldsmoblle 54". - Tel.:
_-J2-5995.
VAGEN 

"cie 
50 a 63, com-

pngo na hora, embora
de reparos. Av. Mara-

6ao.

forro
Ferreira 178', ap. 1 ioT
VOLKSWAGEN 62 - Vendo em! . .
ótimo «stsdo, todo equipado. Ne-i cr"! equipado. NCrJ •. ,fe.
gocio urqenle, á visla. Rua Si- J 2 000,00 restante facllítlicioC^:. m,-i^^^'73'3?1- l<*"° iõò%_. roí bSH"- VOLkSV/AGcN 65 - Part., 24 0001 -_
km. Unico dono, equipado c| ra-íwcirillr>c rn= i:,".íldio dt 4 fajüíi _ capa napa, esti VE,CUL05 DE CARGA'
novo. Ver Av. Copac. 195, oara- - - —. •
Bem. Vendo só á vista. Inf.'tole- Au,° SOCORRO - Vendo"lFord
fone 57-9990. ano 1948. ólimo citado -". NCtí ,
VOLKSWAGEN^ÓI :^: 3.»._..ÍrÍ7li_??0_,^Ín>R»« Humaitá, 72 '-
.'j'"*'"?^1'1 ol ~ 3.a i6rie.|T„i '1A7AA.'
lodo equip. NCrí 3 350,00 í> s.,;,.,í--7M4- -
.>'• Tle. Abel Cunha 4, parlaria. CAMINHÃO FORD F-6f,0, 56 -

yOLKSWAGTN"66,"""n,od6ro'67 
"~ 

íf°' ,pr™"0- B'-.0: ''"W"- ¥*
66, 65, 64, 63, 62. Tanlio todo. ?í° «"Siu/™"*' '"' R°™'-
superequipado!, várias cõTes a I ••- 30m<-
escolher. Troco e facilito. Rü| CAMINHÃO CHEVPOLE1 64
Haddocki tâbo, 335. I ultima série, esi. de n6vo, I.
VOLKSWAGEN 'ib,' 

modelo "67,
cor vinho, c| rádio, tranca, ca-
pa;, pouco usáà Vendo ou tro-
co por ca;rb dc menor valor. —

47.

-, _/.(_> .
prova. Meneio, trcco e fac. Rui,
João Romari?, 119, Ramos. Tele.
fone 30-9684.
CAMI NHÃO -"' Mercedes Benz iz .Vendo um oij trcco por enrrò

VOLKSWAGEN 65 
"e 

outrò:-'15;ISf,cJ.05'liÍT"-'í!' com_S P<W>°-
tenho dois, vendo um, equipado, fe-?'""'0' 

Alen"r 20' S- C"«"
cl rídlo, tranca c oncus hovbs: y.;i,,'„,-__, —_ ~Facililo_ parte. Rua do Bispo, 47. CAMINHÃO 

- Morcedes Bem*

VOLKSWAGEN" "64^5]$?.^_7> l£i&i %*8§.
- Última série, rádio fe; "' -=-0hr7- 7$:
Afirtsr. r.t A /cn o ."MINHÃO - Vendem-se 1 Ford
ÔtimO. Cr? 4 450. Ruail De Soto. Meqócio de ocasião.
Barata Ribeiro, 207-302.jíhle»"n*o'Sos?0fenfien**"*0 Ma°"'

VOLKSWAGEN 
"Ml 

firinif.! 66. ->u.jcÁMINÍfAd FNM 62,'com Iruãrílperequip.ido, mÃq. suipansao,
freios, direção novo», o ma!( lin-
do da GB, de pari. NCrí 3 leo.OO
- Tel. 23-8410, ramal 17, só ató
às 12 horiu, ou ns Rua B^rja
Reit, 650, ap. 301

cabina arrumada, icm curiocBT]t.\t
pneus. Av. Rodrigues Alves, 539.
Tel.: 230991.
CÀMINH5E5 CHEVROIET," F.N.M.,

VENDO
42-7062
VÕLKS'
pro e
preci;
canS7
VOLKSWAGEN ».60-.'('..6S..':.',v<rlai
cores, desde 980 mil. Saldo sua-
ve. Trt ca-se. R. Conde Bonfim,
40. _
VENDdTpLYMdUTH 1948 - Bom
pfeço para revendedor. Ftua Nossa
Senhora de Lourdes^ 126. Grajaú.
VOLKSWAGEN'"^-- 

" 
Em'""ótimo

e!lfldo.| vermelho, vendo ou troco
por Volks. Rua Santa Luize
218-A ¦- Maracanã1.
VOLKSWAGEN 63 - Unico dono,

AERO WILLYS 1965 - 5 mardias",! !;_*;
completamente equipado, estado i

— Temos várias cores
para pronta entrega.
Zero km. À visla ou fi-

de novo, cór csMor com teta
marfim. Entrada .NCrS 3 500,00,
saldo tm prestações de NCrS...
464,80 - TÂNIA 5/A. - Av.
Princesa Isabel 481 — Junto ao

, vi , ,, , —iTun.l Novo.
e lu. TAXI CHcV. 41 p. ferro velho, ¦.,-;,-„;„.. -,6,v
,, fi. c. taxímetro Capelinha, licença! 7A,XI„ DODGE 1946, pronto para'  trabalhar, ent. 920, vondo tam-

bém a placa e táxi. Av. 2S de
Setembro, 191-B.
TÁXI DKW 1963,- Ent. Crí- -.;
3 000,00, saldo a combinar. Av.
28 Setembro, 189.

SlMCA CHAMBORD 67 ]KM W> A"= "«• Y?^;¦"^ v ta „ dinheiro. O carro sita em
oerfeito est sdo, como novo. Te
!sfone_ £5-7510._
TAXI — Vendo as-placas e o ta
xt metro Capelinha ou o carro

n.„.;.j„ t c_r„ I, r. Chev: 42. Tudo CrS 1 300. Ruaninando. R. Sao Lu.s|Frei.-Rdn.eò;;;85_, ¦¦•_.
G0l17.aga, 2 236 — Tel.: íTÁXÍ 

"Gordini'"MT^mplacâdoTlií

AP. A7S.7 i3 me>es, ent. 1 70D. Av. 28 deA° A/ü/- Setembro, 203.
SIMCA JANGADA 63 -"l 390,1»; TAXI Dauphine 62 - Impecável
ncviüimí, equip. Satdo a comb.|Maquina, Caixa e ernbreagem no-
Tr-cc. R. SSo Francisco Xavier,'vns. Vendo e fac. com NCrS ...
342. .~..MaracatLs.: 1 800,00 de ent. R. Inválidos,

SlMCA CHAMBORDÍfJr^hiv^rCapelinhaT^T.
EMISUL 1967 — Temos!'00'1- Eit- ,Bernl 6,imo- p™1,

|to p' 
'¦¦- " ¦¦ '¦¦- •¦ '

• za n
trabalhar. Rea
53.

Sto. Luívarias cores para pron-!
ta entrega. Zero km. À!1AXI ,^s°lFW7^¥^¦ a ,. . , _ mec. 100?o trabalnando. Base .
VISta OU financiado. R. 1 850,00 só a vista. Av. Mnre-

S. Luís Gonzaga, 2 286|v>'/ondín' 4a "J^ **
— Tel. 48-4787. taxi -"cHÈVRoiÈríird.-íü".
VíhÒA™T'5 \imZ'JZ "i«, «ilado geral 100 por cento
?,-,,D„.rnn- ^^ndo 

ur90n" - ¦ qu.lqu.r prova - R.íím.r.for-
Rü 

" 
P.r^ úl 

" 
?_,oPf° 

VCr" mado d» '"So - Também v.ndo
Rua Pereira Nunes, 242-A. M.reed.s Di.s.l Sl - P..,eio .

um f-600 — Caminhão 36 com

Rua Ha.
786596.
Equipado,
Rua Had-

28-6596.

SlMCA EMISUL 1966 -
Pouco rodado em ótimo
estado, a vista ou fi-
nanciado. Rua São Luís y
Gonzaga, 2 286.

máquim d. 61 — Também 100
por tento tudo, por motivo da
outro negócio — Ver • tratar na
Rua Cândido l.nicio, n." 3 S30.
Posto Esto — Jacareparju*.
TAXIS DKW — Entregamos devi-

IdairiÊnte emplacado, 0 Í.m, com o
,,,,f. „- mínimo de entrada e o restantetitns.it. — compro <>m aborr.c.-ló voei' quem diz como quer p?-I». Vejo no horário da nua pi*,
ferêneia • pago hoja am dinhei.
ro.. - To!.: 38-3891.

SIMCA TUFÃO' 1965-
Em bom estado, à vista
ou financiado. R. São
Luís Gonzaga, 2 286.
ÍIMCÃ 

"TUFÃ<_r66-~CÔí_"c""vadíT
limo, bom preço, equ *„tiJo, inecé-
nica a ioda prova. A:e:tn.s<; ir0.
ca e facüita-se. Rua Bento lisboa
116. Teis.: 45-£594 a 25-8611 -
RFOI SA. _
SÍMCA" CH"AMBORD~63~""3 

"iTm

cre», completamíníí nôvo, um si
deno. Tei.: 25-8651.
SlMCA'"RAÚYE 65 -"cinse"rvadls';
ÜfllOt ótimo de máquina, xupere-
quipado; Telj.i 25-8651 e <5-£59S.
S:.',V:a"i96I,' 1964 e 1965 - Te.
nno (4), foda* equipadas, revisa-
oi:, div. cores, est. de novsi -
Ventio. trcco . fac. - R. Russel
.¦"_.3._______7_7_'l!' Oioria.
SIMCA òÃ — le. série, enxuta —
Fac. pequena entrada — r. vista
Nprt.;3750,00 -i--T«l.s: 28^711,
SlMCA 62 — Ultima série, 

"rno~

tor excelente, Treíer mecânica,
NCrS 1 600,00. Saldo a praco.
Barata Ribeiro, 197.
SIMCA — .Compro, pagamento 1
vista 1964 - Teli.: 22-4229 e
37-Í397 — (Comprando de par-
tjcularj, .
STU0E3AKER. Sl-riSiânlcí léTãriíi
forracSo, plnfura, 4 p., 6 c. tód»

sar. Av.- Aíarechal Rcndorn, 539
— S. F. Xavier.
TRAGA seu carro u«ado, par:?-
cular ou não, para uma iusia ava*
líaçip e leve em troca um DKV^
Bílcflr ou Vemaguet, 0 km. Av.
Marechal Rondom, 539, S. Fco.
Xsvter.
TAXI — Troco um terreno ds
13x13, por 1 taxi Chevrolot.
Iratar na Ri»' Fernandes Mendes
n.° 31. 'Copacabana. Tel. 37-0656.
TAXI - Placas e taxin-.etro Ca-
pela 15 774, vendo hoi» ludo
legal. Rue João Silva, 113. Tra-
lar c| Manuel.
TAXI - Vendo urgente" Capõii-
nbá . placa, NCrí 1 100, só ò
vliíe.. Antônio — Rua Pinto Te-'_'r_[___.___

TAXI . Vendo Chevrolet 19ÍO ou
tó ticença e tax ime tre. Rua Ores-
tes, 13, ap. 202. Tel.: 53-1183 -
Sento_CrIsto.
TAXÍ cap. Che. bal-alr, ano' 53~"
p.g. rav-ban, dir. hid. Vendo oü
Iroco._ Rua Aristides_Çaire, 45.
TÁXI Gordini 64 — Só k vistí
NCrS 3 880,00. Rua Real Gran-
deia 193, loja 1. Aberta até
20 horasJL_
TÁXI . — Voíksvvagen 64,~óf!rrõ
eslado, pronto para trabalhar. Rua
Gc,r7aga Bastos, 351, ap. 301, Sr.
Moacy/.
TAXÍ 63 - Gordiií, todo repí
rado, vendo m. oferta ou facilito.
_' 51 _E^'i?_____l'______la'______pjL 703>
tÃ?l Gordini 63, ótirr.o estado.

TÁXI VOIKS 63 - Ent. CrS ..
j3 300,00, restante a combinar. —
Av. 28 Setembro, 189.
URGENTE - Volks. Cimpro" um

ide 60 a 66, em bom estudo, para
:meu u:o. 5ó compro do parti-
(Culnr.^PaGo na hora. 43-1967.
! TAXI 

'SIMCA" 
62 

"-Equipada,

3 650. — Largo da Penha, ponto
de táxi — Penha,
VEMAGUETE Í962 

"- 
Estado-0,

vendo, troco, facilito,
dock L6bo, 386. Tel.:
VEMAGUETE" 1961""-
vendo, troco, facilito
dock lobo, 3S6. Tel.
VOLVO 50 ;•-_'Vendo em-ótlrnò
estado, mec. excelenie, ridio etc.
Ver hoje. Rua Teodoro da Si!-
«,41^/..
VOLKS 61, 3> jérie, motor;:.
caixa na garantia, equipado, ven-
do urgente, preço Cr$ 3 280. Av.
Guilherme Maxwell, 445 — Bon-
sucesso.
VOL"KSVÍ.ÃGEN"~_Alíin'ão~pa7tr-
cular, todo originai, vende ou tro-
cs por Kombi, para seu uso por-
ticular. Rua Silva Souia, 24 —
Olaria.
VOLKSWAGEN" 1955 -EtiuipadoT
vendo, Iroco, facilito. Rua Had-
dok_ Lôbo,_386. Tei.:_23.6596.
VOLK"SWÃGEN"T963""-"s7mírMÍr-
pado, vendo, troco, facilito. Rua
Haddock lôbo, 386. Tel. 28-6596.
VOlKSV/ÀGÈN"'Í966"'-'SÒperct|ui;
pado, vendo, troco, facilito. Rua
Haddock L6bo,_386. Tel. 28-6596.
VOLKSWAGEN 66""-".Vendo'."«ni
ótimo êttcdq, pouco rodado, Um
dono deide zero, i. visla NCr$ ..
5 750,00. - Rua Teodoro da Sil-
ya,_419.A. j_
VOLKSWAGEN 66 - Div..c6r«u
Troco e facilito. Rua Barão de
Mesquita, 174.
VOLKSWAGEN -_M,6Í,""«,"«;
64, 65 - Todoi 1001Í,. Troco .
facilito, lom CrS T 500 . o ilido
•m H m.s.s. AUTO-PRAZO. Con.
d. de Bonfim 645.8. 38-1135 •
38.2291.
VOLK5 

"63 
- 

' 
Vendo" cerámea,

J4 150 mil, equipado. Fac. parle.
jAv. Engenheiro Richard, 160, ca-'misaria.

VOLKS 62 - MÕ"d7"63T 
"Vendo "ã

Ivlsta, posso Tac. parte. O mais
nôvo. Av. Engenheiro Richard,
160. Camisaria.
VOLKSV/AGEN 60 - Equi^TT^tT-
mo. Vende, troca e facilita. Rua
Condo de_Bonfim, 426.
VOLKSWAGEN 6T~-"ótimo esta-
do, lindo ca-ro. Facilito com NCrS
1 500,00 entrada e «aldo a com-
binar. Rua Maria Amália, 67 — Ti-
juca.
VOUÇSWAGEN 45; - Vendo . «u-
perequipado. Preco de ocasião.
Ver à Rua Resi Grandeza, 193,
loja 6, frente p'. Rua Henrique
Novais.

VOLKSWAGEN de 63 a 66 com-
pro para meu uso de oarticutar
para particular. Tel. 28-5766 -
David.

67 _ VOIKSVMGEN, 40 HP, Okm• 67 - VEMAGUET, 0 km
t.t, - VOLKSWAGEN, novo, er.uip,
65 - VOLKSWAGEN, várias cores
65 — KOMBI, nova,
65 - AERO WILLYS, equip., nôvo
65 - RURAL WILLYS, luxo
64 - VEMAGUET. 1001 ótimo e:tadn
64 - VOLKSWAGEN
64 - AERO WILLYS
64 - KARMANN-GHIA, e.tado nôvo
63 - VOLKSV/AGEN, várias cores
63 - VOLKSWAGEN, diversas cores
62 - AERO V/ILLYS, excepcional
59 - VOLKSWAGEN, ótimo eslado
54 - CHEVROLET, mec. ^Ip.
Vendemos com grand* facilidade d

açoitamos troca.
Rua Conde Boníim. 190 - 2W. Tcl. 28-1610.

pagamento

íp

a Vista
107 -

i VOLKS 65- - Vendo
Rua Professor Mentse»
Rocha.
VEMDE-SE 

"um "Fissore 
66""-" Côr

yâlo, .ótimo estado. Ver e tratar
Av. Vieira Soulo 436/102.
VENDE-SE Piymouth 39 coiii"iüí
quina 48, ótima ccn:ervaçâo. Ver

lAvcnida 28 de Selembro 227, dià-
riamente.

i VOLKSWAGEN 1966 —Vende-íe,

j airul escure, estfdo de nôvo. Ver
,e tratar — Ru». Barão de Itaps.
gipe, 138 ao. 303. Ri- Comprido

vende, todo origine!
azul pa3tc!. A:, tro-

Pambina, 42 - Botafogo:
1966 — Vende-se estado
npado, entrado 3 000 —

rest. — Tel.: .,..
Nelson.

VOLKSWAGEN 
" 
196Í/;- C6r ver-

de, equioado, indiscutivelmente o
do Rio, NCrS 2 400,00 d»

Ido a combinar. Ver e
trntar av. Calogrrar, 23, (Caste-

cio Muniz Veículos S/A.
/AGEN 

"ó2""~'"útimo'""es"-

iládio, taía larga, cromn-
Rua Laura cie Araújo n.°

ar Sr. Antônio, no Iccal.
64 — Vendo, equipado,

16GO. Rus Vlácónde do
ico, 51. Fone 42-0291._
/AGEN 65, vermelho vi-

WILLYSW
COM SEU FAMOSO HJK

Jeep

Dia todo.!*!""'11" Mir- Acoita-se om Iro-
| ci. por ótinm lítío na GB, C.
Grande, próx. ejtaçSo, conduta'),
ápui, lul, CETEL 38-3399 - Ca-
relli.

SpLç?
e toda a linha de
UTILITÁRIOS, V. en-
contra, com todas as
facilidades, na

AGENCIA CAMPO CRANDE
DE AUTOMÓVEIS LTDA.

Av. Cesário de Melo, 953
Campo Grande - Tole.
1010 - CETEL 94-1171
Praia no Fhn.ar,go, 244
Loias AeB-Tel.25.9776

ROLET' 63/62-

¦ nho, único dono, equipado, cu-
pa de courvin preto, perfeito
estrito. Vende-se. NCrJ 5 300,00
à visto, Sr. Duiirte. R. Visconde
da Gra.», J69, ap. 402._ ._¦_
VÕIKSV/ÀGEN" - Compro d.
particular p/m*u uso. Qualquer
ano. Pijsd à vista, na hora. Me-
lhor pre$o. Ntgécio rápido. Tel.
4B.8S72

- Tel. 4B-9637

]VOLKSWÀ&E'N'"62 - Vendo^r-,,,, „ , , . . ,.
Igente - Cerâmica — RSdio — }55' D,'lsul ~ Francisco Otaviano
iCaoss, máquina 0 ).-n. Rua A\a-4'- 1c ' .27'?-?--- -
(leio, 96 - 9 às 11 horas. IVÓLKSWAGEN 55, particula

ÍUT0MGVE1S
SE0ANK0MBIw

RUIFCLIPEOZOUVCWA.t-D
7U..-3C-4440 TttO *C§

LUCUÉL

Aluga-se
Volkswagen

VOLKSWAGEN 59 - Superequi
pfldo, notor novo na garantia *-
FeciÜío. Rua Antunes Maciel, 494
VOLKSWAGEN"63,_ cõr ãíul. -

váSt"2E3W%""ranÍ5d"; AERO WILLYS SEDAM E KOMBI " '•" : • (•¦!.: ",.,eu
66 E *7 CABINA"F-6ÒÕ_-~Nov"a,""iTioã^!o'

Dincr's Reaullur e Interlar —

VOLKSWAGEN 1967 OK modelo
1 300, concessionário do Rio —
Vende-setj troca-se ou financia-3e.
Dr. ^Satamini, 156. -'
VOLKSWAGEN 1961 - Sincronl-
rado, equipado, ótimo estado. —
Vendo e troco. Facilito dentro de
suas possibilidades. Ruo Conde de
Bonfim, 41-A — Ag. Brasília.
VOLKSV/AGEN 1965"- -Equipado',
pxcelsnte estado. Vendo e troco.
Facilito dentro de iuüs possibi-
lidades. Rua Conde de Bonfim,
4-A. Ag. Brasília.
VOLKSWAGEN*: 1967 OK~oti.no
esíadoi Rus São Francisco Xavier,
254-B em frenre ao Colérjio Mi-
litar.
VOLKS" 66, azul. 9 000 

"Vm."" 
NCrS

6 100. Paula Freilas, 32, com oa-
rag ist a.
VÒLKS"67,"'0"km7"Tãbela -"Sc.
dan, Kombi, K. Ghla, Pé de Boi.
42-1040 (12 ii 14}. Atendo a do-
mlcMib.'— Sr; Hélio. "VOLKSWAGEN 

64""-""Rádio, caíT,
motor 100%. Único dono. Tratar
45-22l3_-_30-8B32. _
VOLKS 54, mod. 

"65 
alemSÕ~"to-

do 100ÍÍ, eq. vendo hoie 2 300
mil. Barata Rilieiro, 189-B, tel.:
57-1330 i noite. 36-7549.

MATRIZ,

R. do Ricchuelo, 132 -

Fundos tel. 22-2188
flamengo}
Fraia do Flamengo, 300-A

tcl. 4S-0584
(Copacobono)
R. Dorota Ribeiro, 105-A

tel. 36-1003
(Tijuco)
R. Moriz e Barros, 748

tel. 34-7479
(Aeroporto)
Aeroporto S. Dumont

tel. 22-3002

ÀLÜGÜE
um Volks, Simca
ou Kombi
para passeio,
ou negócios.

LOCADORA DE
AUTOMÓVEIS
"STAR" LTDA.
INFORMAÇÕES:
tel. 22-2979

_*e_

VOLKSWAGEN 68, 0 km, 46 HP
(Tigre). Pérola. Vendo por A SCO
mais 20 x 190. Ac. ofertas. Te-
lefone J4-0202. í

yOLKSWâf3EN.-65i:superequip«do,único dono, novíssimo. R. Siq.
Campos, 244, tel. 37-2141, finan-
ciado.
VOLkSWÃGÊN"""Í966',"""e"siad"o"d"e
zero, verde c pérola, equipados.
Crí 6 000 Iroco e financio 15 me-
sss. Siqueira Cnmpos, 23-A, tel.
36-3435.
VOLKSWAGEN 65 superequipado I
em estado de 0 km. Troco, facili-'
Rua Conde Bonfim, 577-B. Tele-
foil»;. 5J-6769.
VOLKSWAGEN - ]965, 1966,
1967 - 0 km. Vírias câres. Es-
petacular. Entrad-i n partir dc
3 000, >aldo'em 16 meios. Aceito
trocas. R, Riachuelo, 33, lel.:
22-7036:
VOLVO 51 otTmõ' eitídb,: l«tar|_t,;
forraçãò pintura mecânica lOOVo
facilito lioie e amanhai Rua Uru-
auai, 248 - 38-5120. 

"

VOLKSWAGEN 
"-"Compro, 

pag».
menio ã vista, do 1959 a 1965 -
Tels.i 22-4229 e 32-5397 - (Con;.
prpndo de particular).
VOLVO 58, .çsEnlnhone.e,-;cor bor.
denu, pintura nova, forraçãò ort-:
gíria!) em ótimo «tado. Tratar p! I
tel.: 38-7212.

Ido?!, facilito hoi» é"a-nanhã. \,[',ct0. • ("ilit0 wm 2 000. Av.'
\ijU9Jh-. 248 -J8-Í12B. |Mem de_Sa, n. 253-E.
TAXI E PLACA - Compro e ven"-!^1 Chevrolet 51, mecânico,
do. Faço ptrmula, transfiro ct«|^rnberm venelp so pisca e taxi lo-
[.roííriedade, licenciamentos de 1°° 2 600,00í- Rua Frei Caneca,
veículos novo» e usados, ônibus, "°# Sr.-rReu.
«minhões etc. - Av. Suburba-: TAXI DKW-'-«--V»t_do oerfeito es-na n. 10033. si 219. Cisc-:dura,!taao. Pneul novo,. Facilito. Tel.
so lido do Pôslo Almirante. 127-2521.

VOLKS 66 isom""estado,'"'-vendú.fe, (7)
Iroco e facilito. Suburbana 9 99'" '
A e B. Cascadura.
VOLKS 64 Ridio T.l.

de nôvo. .
quim Nabuco, 51 «p. 402.

VOLKSWAGEN 62, 63, 64, 65 e
ò& — Superequipadoi, Iodos em
ótimo estado de conservarão, 1ro-
cc, financio. Rua Conde Bonfim.
569.
VENDÉ-SE Volks. 61, !.« VirícT,
pele melhor oferla. Ver e traiar
na Oficina Argento. Rua Alan
Karcjec, 55. Engenho Novo.
VENDE-SE uma lambreta, bom pre-
ço. Rua Marquesa de Santoa n.°
8. largo do Machado.
VENDCTURGENTE" rAÜstiií 

"A-40",

1 Ford 46, 1 Studebaker 49, to-
dos 100%, diariamente. Praça das
Nações J42,_sobrado.
VOLKS". 1959," 1965, 19667~fe'

lodo» revisados, div.
.uipodos, uso particular.

endo, troce, Fac. R. Russel 32-A- L. Glória.

TÂJV1A,
PONTO DE PARTIDA PARA UM BOM NEGÓCIO

67 - ITAMARATY, estado de nôvo ...
66- ITAMARATY, estado de nôvo ...
66 - AERO WILLYS 
65 - VOLKSWAGEN, excepcional 
65 - SlMCA Rallye
65 - AERO WILLYS, excepcional 
65 - GORDINI, ótimo estado
65 - GORDINI, c/ tíxi
64 - KARMANN.GHIA  .. 

'

64 - VEMAGUET, impecável '.'
64 - GORDINI, com rádio .....
64 - AERO WILLYS 
63 - AERO WILLYS, ótimo eslado ...
63 - SlMCA JANGADA 
63 - SlMCA CHAMBORD, ótimo eslado
62 - KOMBI, ótimo estado 
61 - SlMCA CHAMBORD 

5.000
4.OOO
3.500
2.500
2.E0O
3.000
2.000
2.000
2.800
2.000
1.800
2.500
2.000
I.80O
1.500
1.50O
1.500

PAGUE O RESTANTE A
LONGO PRAZO

ACEITAMOS SEU CARRO USADO
COMO PARTE DO PAGAMENTO

Rue Sio Francisco Xavier, !>9 - Tel.: 48-061*
Av. Princesa Isabel, 481 — Tel.t 57-0113.

VOLKS 59 - Ot. est., nciap". para
62 - Vdo. a vista NCrS 2 890

Var Av. Santa Cruz, 925 —
Sr. Jenüdo.
VOLKS 65 — Otlmo" eslado'-me-
canica e lataria 100e.':. Aceita-se
troca e facilita*», Ver na Av.
Suburbana, 9 942 — Caicadura.
VENDO om boas condiçõe», um
Volfcsv.agen 62, impecável, preço

wnbinor, motivo <Je iranif*-
rência. Traiar 2,a-fe»re, («gundo-
feira). Avenida dos Democfétícba;
684!_Jel.:_30-3320,_Sr. ,Uarinho.
VOLKSWAGEN 67 -Côr arenij
OK, íorração preta, 46 HP, ven-
do ou Iroco por carro de menor
valor. Rua Haddock Lobo, 335.
VOLKSV/AGEN'64"- Lindc,"~ec.üí-
padisslmo, A ECO á vista, facili-
to. Av. Princ.... Isabel, 386,
ç/22, sob. - Í77C39.
VOLKSV/AGEN' 60""— 

"o"timo "rn-

dio, tranco, capai etc. ttm de-
feitos. 3 050 ou 1 550 de en-
fada. R. Dr. Garnier, 261, Rocba.
VOLKSWAGEN 64 - Equip.', red"..
capas, mec. 100%, cór verde, Rub
Sta, Luiza, 53,_MarscenS.
VOLKSWAGEN""60. Otimo".""B.'sí
2 90O ou praio. Rua Almirante
Gullhem,_454.B_- Schmid..__

VENDE-SE Volks" 62," 
"muito 

bomTel.i 47-36B5.
VOLKSWAGEN 63, 64~i 65. Kom"
bi 63, revisados. Entrada 

'2 
500,

taldo 15 meses. Rua Riachue-lo
n.o 48-A — Lapa.
VILKSWAGEN 1967, m. 1 300 -
Corn 1 000 km, equipado. Aceito
JK 1965/1966. Dou volta _ via-
ta. Tel. 52-4657 -í- Cardoso.
VÓLKÍWAGEN 63 -"; .Em idllmo

j astado, equipado c/ radio, capai
clc. Facilito c/ 2 000. Av. Mem
de Sá, 173.
VENDE-SE' Vaminhio 

"Ford 
46 

"ei..

perfeito estado. Tratar com o Sr.
Geraldo, na Rua General Gur-
jão, 224-A — Caju.
VOL'_;SWÃGEN""66 

" 
~~~ Vermelho,'

2.» série, NCr} 5 950,00. Tela-
fone 28-2533 - São_Januario. 61.
VOLKSWAGEN\62 - 

"Ünico 
dirio",

sem defeito. Estudo financiamen-
to, cl 1 SOO. Rua Dom Meinra-

]do1_37L_
1'votkswÃGEN \m -T"ã7uj7^í;
jtimo série, em ótimo estado —

Rua Marquês de Sapucai, 275 -
Não atende_telefone.
VOCÊ tem o dinheiro, nós ts-
moi o utomovel, as condições e
o financiamento que lhe convém
cíentro das suas possibilidades.
Temos realmente muita coiia para
lhe oferecer. Visite-nos na Av.
Marechal Rondom, 539 - S. F.
Xavier.

.....»-. «t, "^^g;ÍS
VOIKS — Compro 1 de parti- ,v
cular p. uso próprio. Pano iusto!R. l°Ma,to, 7, 6= and.. i: 605 Iva or a dinheiro, em i/ domicílio..Dr. Roberl 
Tel. 48-7132.

E;tado absoluta-'
I, pintura e me-:

icrraçfío napa. lindo cer.1
Ent. 1 700, saldo prest. 150.

31-3024, 31-2687.
iDepo.s 13 horea.

TIJUCA
PARA ANÚNCIOS CLASSIFICADOS
E ASSINATURAS

RUA GENERAL ROCCA
Esquina de Conde de Bonfim
DAS 8,30 ÃS 17,30 HORAS
SÁBADOS: DAS 8 ÀS 11 HORAS

VOLKSWAGEN 62 - Equipado-
Bom estado, 1 600 — Cindido
Benicio, 1 684, ap. 302 - Frase
Sica.
VENDE-SE; VÓ'ÍM,_ ano. Í4, U~l
66 — Aceito eferta. Av. Subur-
bani, 7240 - Aboll:io.
VENDO Tixl Qordlrii 

"«"inS:
dando, conservado, • vista, 3
milhõet • oitotantot, ou 4 mi-
lhoes financiados. Aceita oferla.
Ver Rua Maria lepai, 276, ap.
'03 -,_ Madureira — Sr. Up.s.
VÓLKS 60, 62, 63""e'M"-Tm"pí-
çével estado geral. Vendo, troco,
f<nsncio. Paim Pamoiona, 700 —
Jicaré -_Tel. 49-7852.
VÒLKS"6Í, pneus novòCmec, ex-ih''^''
celente única dçni, ei fatura re- ,0. 2'01«ndeAsr, troco fac c 1 800, «1-\rSàtfà

São Franc. Xa-I VOLKSV

equipada. Rua Leopoldo Miguez,'. Prado Júnior, 335-C. 57-7034
137. Peito 5. Copacabana";

JcT 67 — Equipada. —
42 000 km rodados.

Rua Maria Amélia, 382.
¦988A

64 — Vendo supereoui-
ot. estado. Bom preco

Copacabana, 420 com por-

VEMAG
Único cono
Facilito.
Tel. 56
VOLKS"
pado i
na Av.
teiro.
VOLKSVl/AGEM 66 - Ver estácio-
namente do Jóquei Clube na Rua
Debr<*í coni Barbosa ou Carlos.
MCrS 5 600,00.
vóTvò
vendo
trfida •
nar. Re|a
26-9992

1951 — Estado de 0 V.m,
| NCrS 1 0CO.00 de en-
15x164,00 ou a combi-

I Grtndeia, 238-8 —

VOLKSV/AGEN
1 300,

67 — Venderia

57-3705 - 36-2128.

Alugue!
AUTOMÓVEIS

Volks, Gordini 66, Kombi c
Sedan. Av. Prado Júnior, 16-B,
esq. Av. Atlântica — Telefone:
37-4055, filiados — Diners, Real-
lur. (P

Ford 1963

CAMINHÃO Chev. 5Í, Ford 61,'bom estado, p. desotupar |u{jár.
Aceito ofetla, facilita. Rua Fran- ,'
eíico Portela, 35, Guada!upe..íj—
37-3558, diariamente.
CAMINHÕES 

"-" 
Vcndêm-Te'"ji

Chevrolet 1953, por CrS 5 SOO 000
[e um ford 1951, por CrS 1 800 000
fjicménte hoje, à vista, iurttoi <ki'separados. 

Tratar à Rua Bonsu-
cesso n.° 167. Tel.: 30-9778. -
Warcio ou'Aloisio.
CHEVROLET 

"46 "-'"CiminhãõS*.

xuto, trabnlhcndo, 1 500,00^666
trazer mecânico. Rus Livramentr, /
80, Sr. Matias, 43-0599 a 23-1338,
à noite, no_Pôslo Es:n flaitlbóa.
CAMINHÃO" Chevrolet 

~#|Í? 
¦ -

2a. série - Placa GB - Vindes.
ótimo preço íi vista. Knjsncía.

íe com ent. de 4 500,00^8Ido
s Combinar, P.ua Frei Caneca n.°
105 — Centro — Antônio, Telp-
fone 32-4644.
CAMINHÃO CH
Com garantia dc revicão — O*
ntfelKofes precoi à' viíta. Troca
e financia. Venda ns PavJna —
Pôíío Bsso.

ÍCAMlNHúES""Chêv7õlêr'6i"_'er62
I ambos born de -tudo, Ioda ,vpr&- í
va. Vendo barato ü viít?,..troco
carro níenor valor. Rua Pflim

! LÒTAÇÃb --"""VondeTse 
"Mercídet

Benz, f.no 52, máctulna 62, ptfj'
Falto ditado consen^ação, — ?._i'i

lljolinn n.n 283, Meier. Ver »tra,ar.  / ,
IMERCEOEi - Caminhão, 7 SOC,
|5I i.iecânica 1C0ÍÍ. Vcntie-sè,
j troca-ie, íacilita-se. Ver e trattí1 K

Rus Arequelib.i. 53 — Ben&uçe>
so_— Praçn daí NacÕes.

AUTOPEÇAS E REVEND..
ÃMDLI FICADOR"'-"SEDAN 

"íT.vãiÇS 
&"

do urgente melhcr oferta sem.-^V
novo, 15W c; 2 cometes — V^"*
Rua Professor Bular.iarqui, 123, cf
1 — 

_Sr. Carva!ho_— Vai Lôbo.
CARROÇARIA" alun-.íníõ —""Fecha-
da, Ford T-600 cu Chevrolet ;-
Vendo urgenís. — Riia Auraünv» ,

S*í-'
de monhã
CÀ'BINÁ""F-6ÕÕ"
02, vende. Ver < traiar na Rifa
ltabira__477._8,.ás__de Pina.

FEIRA DOS PARAFUSOS - f.
Carlos Samiiain, 39-A. Tal.: 42-4737

Crur Vflrmelha.
PLACA'~-~'Cant"ena,""GB"'35Õ3- ¥
Verclo pólã melhor oferla, ¦-.Tw-
fone 37.958E.
PLACA 

"DE 
PRAÇA -Compro?»

visla. Tel. -I7-B687. 
jí_Wi

fA'XÍMEÍRO""'C5"p"elini.á - Ne«-
600,00. Itamar, das 12 às 16'ho-
ras. R. _Gonçalvcs Dins^ -!3, G3. I

Capas e rádios
Napa e| espuma CrS 28,00,

I

Courvin, Vulkron o Palha Te-

,, H„ „....., ,., .,,.,, Country Sedan hidramático,!'c5pi'rk ^ teclas trans. NCrS

de 0'k.i, por NCrS 7 500,00. Ur- 8 cilindros, direção hidráulica,: l-'0.00- Tel, 28-5078- R. Fran-

gente, 
"je!.: 

25-317.. freio a ef/ n0víssimo. - Av.lCÍ!C0 Eu9ênl?< 268-

(53 - Vendo pela m»|hor|£t|Jnt|ca| , 3g8_ 
-j^ 

37.2192 —T
c| Giriio ou.32-218.1 - ComjOFICINAS

VOIKS
oferta a vista. Rua Marquês de
Abrante , 26 - lo|a C.
VOLKS '61 - Sincronizado, ótimo Waller.
estado, ep. et rádio aieinSo, fac,

ç| 2 000 mll. 38-5415,
VOLKSVVAGEN 66 - Motl. 67.
5000 tm, na garantia, azul
atlánticcJ, tem o menor arranhão,
troco, fac. Barã» Mesquita, 218

J8-a545.__
Volkswagen 67 - 44 hp; jero
vendo, étimo preco. Tels. 34-5268

54-3/52 _-_ír. _Magelhões._
VOLKSV/AGEN 1966 -" Equipado"',
nunca bateu, 100% ;t tudo, 5 750
A vista, aceito troca mais antigo,
financ. parte. R. Conde d« Bon-
fim, 89 B — Tijuca. .
VÕLKS" ."966/67 -"modelo 

"67 
-

Vidro trandt, nôvo, equipado —
Ver R. Constante Ramol, 29 Sr.
Barbosa,
VOLKS" 60 lãr.terna"~62 c/rá'dio,
am ótimo «stado. Vendo à vista.
Av. Mapechal Câmara em frent*
ao_271 c/ouardador.
VÒIKS" 67 - Tigre. Vende-je 

"i 
rádio,

vistn, càr bege nÜo. Tratar tel.
25-2493.
VÓLKSV
podo,
Trota,

48-2

itamaraty 66
VOLKS 65 E AERO 63

KARMANN-GHIA 65
JK 62 E VOLKS 65

DAUPHINE 64
Novos, revisados, equipados.

Troco e facilito. R. Sâo F. Xa-
vier,. VM. (P

Locadora Júnior
aluga

Itsmaraty, Kannann-G h i a,

Volks, Kombi, equipados com

com ou sem motorista.

Rua da Passagem, 98. Tels.: •—

46-3800 — 46-3136, filiado ao

Dincr's, Realtur, Interlar.

OFICINA - Paesa-se comrsie de
, oficina de consertos de automó- -i
veis em Solafoflo, na Rua Banv
oina, 12. Pr.ço e forma de' pa-
aamàMo s combinar.
OFICINA mecânica OKW 

"para 
10

carros ferramenta compiola. Ma-
quinas õari troca de rolamentc*
de vira brequin. Vendo vrç, pj
motivo desentendimento entre os.
dois socíoí. Rua Prefeito Olim-
pio de Me!òi 1 $45, esquina d»
São U'iz Gonzaga. ]*$'-;
OFICINA Volks - VendõT_7"ca~'
pacidüde 9 carros — Vendas de
psças, contrato novo. Botafogo.
Tel^ 26-0299.

MOTOS - LAMBRETAS

AGEN 66 — Alui, equi-
fiouco uso NCrJ 5 900 —

fe!. 57-7357. Felipe^
VOLKSWAGEN 6>"-"Ò 

"km", 
íer.

milho arena, recebi.io hoje. Ver
depois 12h, melhor oferta —
57-8865.
VENÒE-ii carro Aero Willys ano
63, dum cores, pneu lona bran-
ca, gan nem» Rua Riachuelo n.°
142, Mcrifio S às 14 horas.
VENDE-! E 

"Volks "59,"NCrS' 
.."T|~

2 900,00 Transformado p/62. Veri BARCOS E LANCHAS
Rua iotero dos Reis, 36 coml_

'BARCO "Moana" (Pesca costeira),

VESPA 60 - Motor novo. Venda,
troco por jóias ou TVs, Cerquei-
ra DMlro, 82 — Pôslo em Ca*-*
cadura» _

BICICLETAS —
TRICICLOS
BfCÍCãíí_C^"Hjm^r_Í3"', e mo"
ça 24" - Vendo — Tel. 584323.

ESPORTES E
EMBARCAÇÕES

VOLKS 64 ótimo estado.
Sanla luix., 187 ep. 404.
48.2272.

Hu,
T.I.:

MOTORES E EQUIP. '
MARÍTIMO
MOTOR, 2 cil„ 2. tempos, 16 HPcom 10,00 m de comprimento,

j motor de 4 cilindros, a A teni-o000 RPAV magnético, seminp'
jpos, será vendido em leilão,' ótimo pafa lancha, borco

VOIKS ** — loideiux, capa da quinta-íeira, 27 de abril clc 1967,ip.j-jir ou oerador. Vende-se
luxo, traiu,, ridio Telespark — 

| as 14 horas, pelo leiloeiro lerr,oa,:trõc"ü-sc por" TV. Av. Aíarei'Rua 
d_[ Floriano, 2 574. N. Iguaçu.,.

*

m.

14 mll km — nôvo úm tudo, ut-
gente - Rua de Catete, 257 —
garig*m _— R»né.
VÓLKS 1.33 . M -Compro, d.
particular pari uso próprio. Pago

viste_-_3(.3»U _ Sr. Michel,
VOLKS W átimo estado único do-
no mec. a qualquer prova, a vis-
ta, troco e fnc. cí 2 450 ent.
saldo lí m. Rua 24 de Maio, 316

•íd-i, \joi.

200 p| més.
es-t.

VOLKSVAGEN 1966 - Vermelha
j Adio traris.; cnpts, pneus,
yendo. Rua Caruaru, 448

— Tel. 38-6036 — Grajau.
ÀGtN 

' 
1966, eqjioado,

radio, A'otcra!«, areia, 17 mil km.
- -Wer «;ti
Su-; defronteVOLKSWAGEN 1966. Pirbla,

:c^ectuipado, pàüto rocíído,
1'crfo de jero. NCrS 5 750,00.^89
financio parte. T.|. 48-E375. 'VCLKS>'
iVÓLKSWAGEN 1966". 

' 
Equipado: han. 67

;Vendo, troco e facilito. — Kua 66. Prt:'Haddock tSbo n. 332. - Tel. Praça <
134-2458. lAIlanltc

i-r.i seus escritórios
Quitanda, 67, 4.'-, sr. 403-5, A^ai!.<;r |v0. ..i
Inf. tel. 22-4057. ;MOTO(lES "novos 

Brioss S.rati^s *

4,.e 6 HP, e gasolina, e;'3,
LANCHA - CoIOmbia - Vendo|^inJp 

~á~ 
j"|_|P" /"òíeo.' Vei

ótima urgenie 500,00 com João Je 
-[ralar 

|0 )e|. 37-6183. _¦:•
Paiunk em Barrj d. São João, dl. -^ - 

F5pÃ^"eM®22 ate 7 de maio. \ 
u.n , çoa^0- Ventlo r6.

Barco pesca
mar a!to

'|vo_por_9MiC00_-_2*-2746.

ÍCAÇA E PESCA
ÍCARABINA -Vendo aulam,t;«

22 Mirca Santa Elhiene,
¦.indo 

pentes e e-'-
Tratar na

148 - Lci4s

cionamento NÜo Peçan!
Br.nco Estudo Guanahs-

r Casíiih. 31-5820 - R.
NCrS 5 900,00.
'ÀG£N 61, me,, ret. «rr

>ér'.*s idaptíccèi p^r:
visia NCrS 3 300.C0. rstaleiro da

Bandeira, 265. Pútio

|cál.
ícumplet» incluinu

. ;tôio. Aceito csert
Vendo com inotor 40 HP, ei-.\Hú. do Riachuelo tt.

lido elo r.óvo, preço NCrS cronuTe

2.800,00. Ver Praia da Ro:,,85 MATERIAL DE ESPORTE

Ilha do Gòverncdõr, iulno do '_\'_c-_ 
,, o!;1.,p;:.i c-m raçue-

a <c)hcr oíer- ;

RÜ» Sio Jcsí. o/" ><•'¦ 52-Wf. ¦:

I Costa. Sr. Dialn-a. -*:-


