
TEMPO: bom. TEMP.
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S. A. JORNAL DO BRASIL - Av.
Rio Branco, 1107112 - End. Tel.
JORBRASIL — GB. - Tel. Rede
Interna: 22-1818 - Sucursais: S.
Paulo — Av. São Luís, 170, loia
7, Tel. 32-8702. Brasília - Setor
Comercial Sul — S.C.S. — Quadra
1 - Bloco 1. End. Central, 6."
and., ar. 602/7. Tel. 2-88Ó6. B.
Horizonte - Av. Afonso Pena,
1 500, Ç.o and. Tel. 2-5848. Nlte-
rói —-Av. Amaral Peixoto, 11 ó,
srupoa 703/704. Tais. 5509 e
21730. Perto Alegre - Av.
Borges de Medeiros, 91 ó, 4.°
and., Tel. 4-75ÓÓ. Recife - Ru;
União, Ed. Sumaré, s] 1 003. Tel
2-5793. B. Aires - Flórida,J42,
loias 10 e 14. Tel. 40-3855ÍrCor-1
respondenles: Manaus, Bméra. ,5.
Luis, Teresina, Fortaleza, Na
João Pessoa, MecjfJ^WHcaju,
Salvador, Vitória, ctltiba/ttilâ
nia, Montevidéu, Wanüngton^Io
va Iorque, PHpkJ-ondfnrPRE-
ÇOS: VEND/XKVULSVGB a E
do Rio: Dias^ais N»$ 0,20 -
Domingos, NCrS^M^SP, DF -a
BH: Dias úteis, NCrS' 0,30 — Do-
mingos NCrS 0,40; Estadoa do
Sul: Dias úteis, NCrS 0,30 - Do-
mingos, NCrS 0,50; Nordeste (até
PB): Dias úteis, NCrS 0,30 - Do-
mingos, NCrS 0,50; Norte (RN
¦té AM): Dias úteis, NCrS 0,50

Domingos, NCrS 0,80; Oeste
(GO, MT: Dias úteis, NCrS 0,30

Domingos,. NCr$ 0,50; SERVI
ÇO POSTAL (BRASIL): Ano NCrS
45,00; Semestre, NCrS 23,00; Tri-
mestre, NCrS 12,00 - ENTREGA
DOMICILIAR: Guanabara, Trlmes-
tro, NCrS 18,00; Semestre, NCrS
36,00 - Exterior (V. AÉREA) -
£UA:: Mensal, US$ 10; Trimestre:
USS 30; Argentina PAS 60 a
PAS 100; Uruguai $8, dias úteis
e $15 domingos; Chile, dias
úteis, 1,50 escudos, -domingos,

2,70 escudos.

ACHADOS E PERDIDOS
FOI ENCONTRADO no dia 5 do
corrente uma cachorro mestiço
pequinês amarelo na Rua São
Clemente tel. 27-6627.
GRAlIFICA-SE bem quem achou
documentos perdidos por—Jorge
André Swieca dia 7 por volta
dc 12,00 horas na Avenida Vioi-
ra Souto. Telefonar para 32-6655
ou passar.'na Av. Rui Barbosa
n.°_364 -ap. 52. .
JA'JY BUSLAMAQUE extraviou
•eu passaporte n.° 582571, ex-
pedido— no~RÍ07
PEDE-SE a pessoa que encontrou
I capa na Av. Rua Barbosa, favor

telefonar para 25-7366 — Elisa
Gonçalo.
PERDEU-SE carteira da Ordem dos
Músicos reg. 11127 - Arthur Li-
ma de Oliveira. Pede-se a quem
encontrar, procurar o proprÍeta>
rio. Tel. 36-1617.
PERDEU-SE carteira de motorista
amador. Prontuário,, 75 151 de
Pernambuco — Sra. Isaura Tava-
res da Silva. Gratifica-se a quem
encontrar, Av Automóvel Clube
n. 4 903- — -íavuna.
PERDEU-SE reloiinho de platina e
brilhantes preso a um broche en-
tre Rua Leoncio Correia e Av.
Ataulfo de Paiva. Comunicar tel.
47-7025 — Gratifica-se muito bem.

EMPREGOS

SERVIÇOS
DOMÉSTICOS

AMAS - ARRUMAD.
E COPEIRAS
ARRUMADEIRA - Precisa-se de
unia para arrumar e copelrar.
Tratar à Rua Prudente de Mo-
rae*. 589, ap. 201 —¦ Ipanema.
AGÊNCIA ALEMÃ - Olga - Tel.
37-7191 — Cofjelras, babís, cozi-
nheiras brasileiras e estrangeiras
bastante ,selecionadas, doe. ref.
ARRUMADEIRA' para arrumar e
outros serviços de 3 pessoas das
7,30 às 12,30 à R. Alfredo Pin'-
to, 45 c| 1 — Largo'da 2a. Fei-
ra. Paga-sé bem. Exigem-se Cart.
Felix PachecoV e ref.
ARRUMADEIRA - Precisa-se, dor-

mindo ' fora, Av. Prado Júnior,
181, ap. 903 — Copacabana.
ARRUMADEIRA - Para arrumar a
copeirar em casa de pequena fa<
mília, — Av. Afrfinio de Meto
Franco, 17, ap. 102 — leblon —
Fone: 27-0542.
AfiGUMADEIRA portuguesa. -
Precisa-se , — Ord. para come-
car NCrS 110,00 - Tel
27-3057 — Pedem-se referencias.
ARRUMADEIRA-COPEIRA - Pre
cisa-se para casa de tratamento.
Pede-se referencies. R. Sen. Pe<
tiro Velho, 266. Cosme Velho.
AGÊNCIA SAO JUDAS TADEU
oferece ótimas emp. domésticas,
efetivas, diaristas, falxlneiros
Tél. 57-7106 ou 57-0632.
ARRUMADEIRAS, copeiras a ba-
bás, - precisamos, ótimos ordena*
des. Rua Senador Dantas, 39, 2.°
andar, sala 206.
ARRUMADEIRA - Precisa-se com
pratica. Paga-se bem. Folgas
combinar, referências. Tratar Rua
Santa Clara n. 260 ap. 601.
ATENÇÃO - Domésticas? 37-5533
— Av. Cop., 610, s/'loia 205. Te
trios a* melhores diaristas e efe
tivas, -copelras, arrum, —'-L-°cozinhei-
ras,) faxineiras(os), passadeiras. —
Pessoal idôneo, com documentos.

Enjfenharia
ap^dvá 1544

Geometria
A fe \Apenas 86 candidatos foram^'«jjaprovados ontem na prova de

ôeometria e Analítica realiza-"^i^y da pelos 1630 candidatos ao
' vestibular único às escolas de

Engenharia. Nas faculdades
de Direito e Economia da
UFRJ foram realizadas provas
de Português, enquanto que a
de Arquitetura fêz Desenho.

Hoje pela manhã os 1700
candidatos aprovados no exa-
me de Química às faculdades
de Medicina prestarão exame
de Biologia e Física, a Faculda-
de de Economia terá exame de
Matemática e a de Direito rea-
liza prova de Latim. A Escola
de Enfermagem Alfredo Pinto
divulgou a lista dos 34 aprova-
dos. (Página 17)

Copa esconde
um dos Rollins
StonesrMike

Mike Jogger, membro do
conjunto de iê-iê-iê The Rollins
Stones, está no Rio desde sexta-
feira última, com mulher e fi-
lho, hospedado no Copacabana
Palace.

Os funcionários do hotel há-
viam desconfiado de que êle"êra^ima~pei'sonalidade"~par-
causa das roupas e das despe-
sas. Mas ninguém tinha certe-
za. Mike está de férias, com a
família, e quer muita tranqüi-
lidade.

Passa a maior parte do tem-
po no quarto, tocando guitarra— o que às vezes faz ao mesmo
tempo que come — e dançan-
do sozinho ou com sua mulher,
ao som de discos, como teste-
munhou um garçom. (Pág. 16)

EUA ajudam
Israel a
defender-se

O Presidente Lyndon John-
son prometeu ao | Primeiro-Mi-
nistro Levi Eshkol ceder o ma-
terial . bélico de que . Israel
necessitar para sua defesa, du-
rante as entrevistas em sua
fazenda ho Texas e nas quais
os dois governantes se dedica-
ram a profundo estudo da ca-
pacidade defensiva dos israe-
lenses. '

Simultaneamente, Israel
\anunciou em Telaviv que apre-

sentará queixa ao Conselho de
Segurança da ONU contra as"agressões em cadeiaü. da^Jor=_
dânia. Um porta-voz militar is-
raélense disse que, após uma
interrupção de seis horas, a ar-
tilharia jordaniana 

' voltou a
bombardear uma localidade de
Israel. (Página 11)

Ú VESTIBULAR DA ALEGRIA

ARRUMADEIRA - Precisa-se com
préllca de hotel a sólidas rafe
•rências. Rua Ferreira Viana, 81.

Flamengo.
BABA' — Praclsa-sa na Rua Joa-
quim Nabuco R. 142, apto. *01

Exigem*** boas referenciai —
Paçts*se bem.
BABA — Precisa-se para bebi de
7 meses. Exlgem-se absoluta prá-
tiça com referências de mais de
um ano. Paga-se bem. Telefone
36-6055.

m

<BABA'|Arri>madeÍra — Pnra crian-
ça de 2 anos, com prática e re*
ferências; R. Airps Saldanha 10Í
ep. 901; Copacabana* ,
BABÁ — Precisa-sa de- uma.
ponsável, com 'mais de .23- at\os
para cuídnr de 2 crianças e que
dê boas referências. Paga-se
bem. .Família de tratamento.- Rua
Tobias do Amaral, 92, tel.: •-.,
25-5923.
BABA' — Precisa-se com pratica

Sara 
menino e bebi — Paga-se

am - 25-0311, Rua do Russal
it. 610 - ap. «1 (aa lado do
Hotel Olórial.  ¦ -
BABA - ARRUMADEIRA - Preci-
mi. cam referendai. Paga-sa
bam. Av. Vieira Souto, 490 ap,
301 — Ipanema. ¦
BABA — Precisa-se para duas cri-
ancas; Podem-se referências. Rua
Domingos Ferreira 121, ap. 302
—. Copacabana.
BABA — Preclsa-sa com pratica,
¦sara duas crianças. Paga-sa bem,
NCrS 150,00. Rua AfrSnio da Ma-
lo Franco 1251201 - Leblon.
BABÁ — Para menino de. 1 eno.
Somente' com referências. NCr?
90,00. Rua Marques de São Vi
centa, 256 ap. 206 — Gávea.

\

Divergências
por café são I
firmes ainda

O Conselho Internacional
do Café iniciou ontem em Lon-
dres um novo período de ses-soes sem que, por enquanto, pa-reça existir solução para os dois
pontos mais controvertidos daagenda de 40 países exportado-
res e 25 importadores: a expor-tação do solúvel e o problemade seletividade. .

Sobre o primeiro, ainda é
proclamada a intransigência

centre o Brasil e os Estados Uni-* dos. Apenas sobre dois itens pa-rece que ò acordo será tranqüi-
lo, acreditando-se que não ha-
verá dificuldades sobre prefe-rências tarifárias» (Pág. 13)
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A-boa prova permite comemorações antecipadas

Papaafirma
à hora é de

qm

passo pensar na
- O Papa PàuÍa;^I advertiu ontem o corpo

diplomático acreditado junto à Santa Sé que"a guerra ameaça a própria sobrevivência da
humanidade" e declarou, referindo-se direta*
mente ao Sudeste asiático, que "é preciso uti-
lizar imediatamente todas as oportunidades
para negociar a paz".

deixa
Enxerto nos EUA

ó paciente
¦¦ > ' v.; ^ .': : ¦

em esta do crítico
~.O ^cirurgião nõrte-àmeriçano Norniãn

Shuniway, que colocou sábado o coração de
uma dona-de-casa no peito de um ex-metalúr-
gicp, Mike Kasperak, no Centro Cirúrgico da
Universidade de Stanfortl, Califórnia, disse
ontem que o.estado do paciente era "crítico",
em conseqüência de grave hemorragia interna.

Shumway, criador -da técnica cirúrgica
utilizada pêlo Professor Clíristian Barnard na
África do Sul, revelou qúe a hemorragia sur-
giu horas após o aparecimento de dificuldades
respiratórias. Frisou que o coração da doado-
ra, Virgínia White, de 43 anos, morta de um
derrame cerebral, tem um terço do tamanho
do coração enfermo de Kasperak, de 54 anos.

Na Cidade do Cabo, o Professor Barnard
disse que possivelmente dentro de duas sema-
nas, seu segundo paciente de coração enxerta-
do, Philip Blaiberg, poderá deixar o hospital e
voltar para casa, pois o estado tlêle é "bom
Cm 99,9%". Depois de visitar o marido pela
segunda vez, a Sr.a Blaiberg declarou que êle
estava "em 

plena forma".
Referindo-se depois ao transplante de co-

ração realizado pêlo Dr. Shumway, o cinugião
sul-africano inaiiifestou-se satisfeito em saber
qüe "esta operação se pratica também nos Es-
tados Unidos", pois "recebemos críticas dizen-
do que nossa tentativa era prematura". Acen-
tuou que a equipe de Shumway é "uma das
melhores do mundo". (Página 2)

Em Saigon7^^õnfêrênciã~Nactonalr:dos 1
Bispos rompeu um silêncio de alguns anos- e
divulgou comunicado de apoio ao apelo do
Papa à suspensão dos bombardeios ao Vietna-
me do Norte e ao início das negociações, exor-
tando Hanói e Saigona, juntos, tentarem a paz.

Como enviado especial da Casa Branca,
o Embaixador Chester Bowles chegou ontem a
Pnom Penh, para se reunir com seus assessô-
res antes de iniciar contatos com o Príncipe
Norodom Sihanouk, que deseja ^manter o Cam-
boja alheio ao conflito no Vietname. A guerra
será o tema' também das conversas que. o Pre-
sidente Johnson e o Premier britânico Harolrl
Wilson terão em Washington dentro de,um
mês. '-,'''•'-:'!::.': \''''"-'"''''' 

'••''•,'•"': -¦''¦' ' •''

Nó fiònt, ao Sul do Paralelo J:7v 3Ú0
guerrilheiros ocuparam durante três horas a
cidade de Khiem Cuong, a 24 km de Saigon,
depois de bombardeá-la com morteiros, reti-

. rando-se em seguida para as proximidades da
fronteira com o Camboja. (Páginas 8 e 9)
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Sempre cheio, nenhuma ponte resiste ao Acari

URSS julga
mais quatro
intelectuais

Com a presença de alguns
de seus parentes apenas, come-
cou em Moscou o julgamentodos quatro intelectuais acusa-
dos de atividades anti-soviéti-
cas e que poderão ser condena-
dos a até sete anos de reclusão
e mais cinco de confinamento
e trabalhos, de acordo com o
Código Penal soviético.

À exceção de Alexei Ginz-
burg, jornalista independente,
os acusados confessaram-se
culpados de transações com
emigrados que se opõem ao re-
gime socialista — inclusive em
dólares —, de mimeografar fo-
lhetos de propaganda anti-so-
viética e ainda de editar um jor-,nal clandestino de críticas ao
Estado. (Página 11)

Lacerda apto
a apontar
os corruptos

Políticos ligados ao Sr. Car-
los Lacerda aguardam com
certa ansiedade seu novo pro-nunciamento, amanhã, em São
Paulo, como paraninfo de for-
mandos de Economia: o ex-
Governador, que em seus dis-
cursos anteriores acusou o Go-
vêrno atual de corrupto, esta-
ria disposto, desta feita, a citar
alguns exemplos de corrupção.

Em seu encontro de hoje
com o Sr. Carlos Lacerda, o Se-
cretário-Geral do MDB, Sr.
Martins Bodrigues, proporá a
união da frente ampla e do
Partido oposicionista no senti-
do de uma ofensiva política nas
ruas. Trata-se apenas de escla-
recer o povo, e não de alimen-
tar subversão. (Página 3) A

Segurança do
Rio passou
no 11 teste

O primeiro susto do carioca
passou no domingo, porque o
tempo firmou-se e as chuvas
que caíram seguidas desde no-
vembro não provocaram ne-
nhum grande acidente na Cida-
de. O Rio não está livre, porém,da tragédia, porque ainda há
pontos críticos — como no ini-
cio da Avenida Niemeyer, onde
a encosta começa a deslizar.

No Morro dò Ouro Preto
(Lins de Vasconcelos), as pe-dras quase rolam sobre casas e
barracos. Moradores das mar-
gens dos Rios Acari e Mucun-
gue (Honório Gurgel) espera-
ram durante um ano as obras
de contenção e elas não foram
feitas. Eles temem uma cheia
que, como em 67, arrastou e
matou uma mulher. (Pág. 7) -

Decreto muda
Conselho
de Segurança

O Presidente Costa e Silva en-
caminhou à Imprensa Nacional,
para o Diário Ojicial da União pu-
tolicar hoje, ó texto do Decreto-
Lei n.° 348, que adapta a organi-
zação, a - competência e o íuncior
namsnto do Conselho de Seguran-
ca Nacional às normas da nova
Constituição e do Decreto-Lei n.°
Í2 (reforma administrativa).

Uma das inovações do Decreto é
a limitação aos civis diplomado»
pela Escola Superior de Guerra e
aos oficiais das Forças Armadas
da direção das Divisões de Segu-
rança e Informações dos Minis-
térios Civis. O Secretário-Geral do
CSN terá direitos de Ministro.de
Estado e a Secretarla-Geral, a es-
truturá de Gabinete de Ministro
Extraordinário. (Página 14)

BABA — Císrece-se, portuguesa,
longa prática dt recém-nascido.

I Tel. 43-OOW,
BABA — Precisa-ss c/ prática. Exi-
ge-se referências. OHmo ordena*
«Jo 5«nadar Vergueiro, 171/901.
CCPEIRA — Precisa-se, na Rua
Sousa Lima, 345 ap. 201. Tratar
na parte da manhã. Exigem-se
referências.,
COPEIRA — Precisa-se. R. Maria
Angélica n. 613, ap. 101. Tal.
4Í-7426. Exigem-s< referências..

CASAL, precisa mocinha p| ar-
rumar e cozinhar. Av. Cop. 31
«p. 1001 - Tel. 57-6492.
COPEIRA - ARRUMADEIRA -
Praciia>ta com muita praiica cl
referencias -podando passar ja-nairo • favertiro cm Petrópolis— Folga a combinar. Júlio da
Castilhos n. 19, ap. 1 002 —
NCrS 120,00.
COPEIRA - ARRUMADEIRA -
P| pequena família «strangeira <!
prática • referencias acima da
22 anot; folga todos domingos
inteiros. Ordenado NCrS 70,00
— Rua larão luc.na n, 41, Bo-
lafog* - Jt-1121.

COPEIRA . ARRUMADEIRA - Pra-, EMPREGADA POR HORA - Pl
cisa.se com pratica • tafarenciasimanhã, NCr$ 65,00. Tel. 46-0556,
de dois anos. Rua Scusa Uma 17t Rua Conselheiro Macedo Soares,
ap. 101. Ord. 100,00. [23, ap. 302 - Lagoa.

EMPREGADA - PreciTa-se - pl -ar-
rumar e cozinhar d! 1 pessoa,
senhora só. R. Aires .Sajdanhs,
IM ap. 403 — Copacabana. -
P. 5.

COPEIRA - ARRUMADEIRA -!
Precisa-se portuguesa cu «pa-
nhola ci muita prática e muito
Ümpa. Referências e carteira. —
Trctar Av. Vieira Souto n.° 432/
401. — Paga-se bem.

EMPREGADA -Para tedo ser-
Iviço em apto. de 3 pessoas: Pa-
[gem-se NCr$ 80.00. Esigem-st
(referências, Sá Ferreira, 19, -.t.
1501. . .

EMPREGADA - 100 mil. Refe-
rências. Trivial variado. Dormir
no emprego. Gustavo Sampaio
n. 4411501. - leme.

,'EMPREGADA por hora. Precisa-se
para ap. de casal. 'Rua Barão da'Torra n.° 456/4 - (Ipanama).

EMPREGADA para todo serviç:
casal sem filhos. Canteira, refe-
rências. Av. Copacabana, 1.171
apto. 601.

EMPREGADA — Precisa-se cer,
mais de 25 anos para services dc
caVaí sem' filhos? 

'com referências
dormindo emprego. NCr$ 80,00.
Av. '.Copacabana' 12, ap. • -901-.
Tel.r 37-8576.

EMPREGADA — Preciso, que dur-
ma no emprego. Não cozinha nem
lava. NCrS 60,00. Rua Ciliso n.
161, áp. 302. — Rio Comprido.

EMPREGADA p| todo servifo 3
pesseas. — Rua do Bispo, 231,
ep. 102.
EMPREGADA - Precisa-se para
todo o serviço, duas pessoas. —
Santa Clara, 365, ap. 703 ou 803.

EMPREGADA - Para arrumar, la-
var, passar, 7h30m às 12 horas.
NCrS 55,00, que mora perto. R.
Antfinio Vieira, 17/804, leme, lei.
57-5314.
EMPREGADA - Precisa-sa paraca»!, dorme no emprego. — Rua
Caning, 21: Tel. 27-0565. Orda-
nado 60.CO.

EMPREGADA - Precisa-se para
tsdo serviço de duas pessoas. —
Prática ¦ no serviço e referências.- Tal. 27-8075. - / .'

EMPREGADA para família, das
7 is 16 horas. R. Orienta, 9,
ap. S-301 - Santa Teresa — P.
Matos.
EMPREGADA —Casal sam filhos
precisa, sabendo cozinhar. Paga-
se bem. — Ataulfo Paiva, 31 —
404. Parte da manhã.

EMPREGADA pi ajudar pequena
família, dorme tio ¦ emprego, nao
cozinha, lavanderia fora — Cam-
pos Seles, 241301 — Tijuca.

EMPREGADA — | Prh.eisa-j». .para
todo serviço pequena família. Pa-
ga-se, bem, com carteira e refe-
rência. Rüa Santa Clara n. 33,
s|.408..

EMPREGADA—'Precisa-se em casa
de família para todo o serviço
na Rua das Laranjeiras n.° 347 ap.
401.
EMPREGADA - NCr$ 50,00. Pre-
cisa-se, com- referências (não co-
zinha nem lava}, dorme no em-
prego — R. dos Araúioi, 6Q, ca-
sa 2 - Tiiuca - Tel. 28-4512.

EMPREGADA .— Preciso .servito 4
passoas msnes lavar passar. Ho-
rário 8J17 hi folga.mínima dois;
domingos. Exijo competência, ra-
ferências. Inicial NCr$ 50. Rua
Joaquim Méier 42ÓJ304.

EMPREGADA - para lodo servi-
ço, casal, com carteira e referên-
elas. R. Prudente da Morais, 923,
ãp. 106. 

'.-¦

EMPREGADA - Precisa-sa para
todo 6 serviço ^de rasai e me-
hino. cóm referências. Telefone:
56-4747.

EMPREGADA — Precisa-se, com
idade acima de 25 anos, para
todo o serviço de casal, que dur-
ma no emprego e dê referências.
Av. Copacabana, 6£4, ap. 804,
bloco "B", Galeria MenescaL

EMPREGADA - Precisa-se pare
cozinhar e arrumar. Rua Conde
de Bonfim, 517, casa 6. Fone: ..
54-0025.
EMPREGADA - Precisa-se para
serviço doméstico, ap. pequeno.
Referencias e carteira. Rua Alzl*
ra Brandão 87 ap. 301 — Tijuca.
Dormir na emprego.

EMPREGADA - NCrS .80,00 -
PrecisB-se pare o serviço de 3

fessoas, 
que saiba cozinhar. —

emos maq. de lavar e passa-
deira. Exigem-se referencias. —
Rua Francisco Sá n. 91, ap. ,.
1 C02 - Posto 6.
EMPREGADA - Precisa-se par*
todo serviço de pequena familia."
Preço 60,00 cl referências. Tel.
36-5209 - Copacab.
EMPREGADA p. serviços gerai»
em apartamento de casal com 2
filhos. Não lava. Morar perto —
Tratar na Ruo Coronel Correia
Lima, 78, ap. 301. Esta tua fica
no fim da Rua Delgado de Car-
valho no Largo da Segunda-Feiri,

P, *
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Duas sortes para
d oi s corações

Departamento de Pesquisa

Um paralelo entre os dois transplantes feitos pelo Dr.
Christian Bamard mostra que a segunda operação íoi reali-
_ad_ cm melhores condições que a primeira. A diferença en-

¦ tre o primeiro paciente, Louis Washkansky, e o dentista
Philip Blaiberg íoi verificada desde o inicio: pouco depois
rio transplante, o novo coração de Philip começou a bater
espontaneamente, sem a necessidade de choques elétricos,
como aconteceu com Washkansky. De resto, para evitar que
Blaiberg íõsse atacado de uma infecção pulmonar — o que
provocou a morte de Louis — íoram tomadas novas medi-' (Ias de segurança: imediatamente após o enxerto, Blaiberg
íoi levado para uma sala esterilizada, e não para o aparta-
mento comum de Washkansky. A técnica de apartamentos
esterilizados, isto é, desprovidos de germes patogênicos, e
também uma inovação recente.

'. ¦ A reação dos dois pacientes nos seis primeiros dias da
•operação foi a seguinte:

- Primeiro dia: Louis Washkansky foi operado na madru-
cada de 2 de dezembro de 1967. A operação começou â meia-
noite e terminou cinco horas depois. Êle recebeu o coração
de uma mulher, que morreu atropelada por um carro. Louis
permanece-em observação __B__nard. declara-se satisfeito com

y_§ suas reações.'"li 
O dentista judeu Philip Blaiberg foi operado no dia 2

de janeiro. Tem 58 anos e recebeu o coração de um negro
de 24, morto em conseqüência de um derrame cerebral'. O
.transplante durou também cinco horas. O Dr. Barnard diz

,_que o paciente estava "consciente e em bom estado".
tei Segundo dia: Washkansky fala pela primeira vez: "Sin-
-,to-me muito bem". Barnard descreve a operação para a im-

prensa e informa o único problema que teve de enfrentar: o
. coração da mulher era muito menor que o de Washkansky.

Não sabe se isso continuará um problema no futuro.
*... Blaiberg pronuncia as primeiras palavras e começa a

alimentar-se por via oral- Náo é permitida nenhuma visita.
Terceiro dia: Pela primeira vez depois da operação,

Washkansky come alimentos sólidos. Brinca com as enfer-
meiras: "Sinto-me um Frankenstein".

Barnard retira todas as sondas implantadas no organis-
mo de Blaiberg. Segundo o boletim do hospital, êle "está

...muito animado e conversa despreocupadamente" com o co-
•ração novo batendo de maneira normal. De meia em meia
hora, mesmo durante à noite, é submetido a um exame para
verificar o seu estado geral e o funcionamento do coração
transplantado. Éle deverá permanecer ainda dois ou três dias
na tenda, sem receber visitas.

Quarto dia: A fase mais perigosa da luta pela sobrevl-
vencia começa aqui, quando é possível o desencadeamento

•'tio processo de rejeição do enxerto.
" . Washkansky continua passando bem.

Blaiberg diz que "tudo é maravilhoso e está um pouco
"eufórico" com o seu novo coração batendo firmemente. Bar-
:-¦ nard afirma que a euforia é devido especialmente às drogas
il contra a rejeição do transplante, que começaram a ser apli-

cadas no dia anterior. Diz ainda que não havia começado a
fazer o tratamento anti-rejeição em Blaiberg embora êle já" apresentasse sinais que, na primeira operação, íoram consi-

li derados como reação biológica ao novo organismo. Explicou
que se tratava de evitar o erro cometido com o primeiro pa-

jj ciente, a quem submeteram demasiado cedo o tratamento
|. contra a rejeição do enxerto, deixando-o sem defesas na luta
jj. contra a pneumonia que o matou.

Quinto dia: Blaiberg não foi submetido ainda a radiações
jj. da bomba • de cobalto, terapêutica utilizada também contra:;- a rejeição no caso de Washkansky.

Sexio dia: Washkansky deixa pela primeira vez o seu
quarto. É levado até o centro da radioterapia, a. 400 metros,• Come dois ovos cozidos. b

Blaiberg continua em sua tenda. O seu estado de saúde
(ÍI evolui de maneira satisfatória, mas ainda não íoi permitida a'" visita. O coração operado funciona normalmente. A circula-

A ção do sangue é boa-

Americano com coração de
mulher está em estado grave

Paio Alio. Califórnia, (UPI-AFP-JB)
.__ O estado de Mike Kasperak, que vive
_p_cie sábado com o coração de uma mu-
lher enxertado em seu ipeito, foi quahfi-
cado'ontem de "critico", ao surgir uma
hemorragia- interna.

' A hemorragia, pelo trato gástro-intes-
tinaí, foi descoberta de manha pelo Dr.
Norman Shumway, autor do transplante
e criador da técnica cirúrgica utilizada
pelo Professor Christian Barnard na Cl-
dade do Cabo.

AMEAÇA

Este problema surgiu depois que Kas-
perak, de 54 anos dc idade, teve difiòulda-
des respiratórias em conseqüência de sua
enfermidade pulmonar crônica, Shumway
disse que isto "não era coisa inesperada'',
devido às condições do paciente.

Kasperak recebeu o coração da Sra.
Virgínia Wnite, de 43 anos, mãe de dois
filhos, que faleceu de hemorragia cere-
bral. Kasperak estava para morrer, em
conseqüência de grave enfermidade car-
diaca.

Shumway disse que a contagem de
plaquetas de Kasperak, um dos fatores
mais importantes na coagulação sangüi-
nea, estava "extraordinariamente baixa"
e que era "muito deficiente o funciona-
mento do fígado, devido à sua condição
crônica".

O cirurgião norte-americano acres-
centou que esperava combater a crise com
transfusões de sangue.

O boletim médico emitido de manhã
ipeló Centro Cirúrgico da Universidade de
Stanford tinha descrito o estado de Kas-
iperak como "satisfatório", apesar da di-
íiculdade respiratória.

Um informante autorizado disse queShumway e seus colegas concluíram ser
impossível por enquanto "determinar se
existem sinais de rejeição do novo órgão".

O coração da doadora tem apenas
uma terça parte do tamanho do coração
enfermo de Kasperak. O boletim dizia,
no entanto, que o paciente não tinha fe-
bre e que o ritmo cardíaco era dc 110 —
normal para seu estado pós-operatório —,
com uma pressão sangüínea "levemente
inferior ao normal".

Kasperak já foi visitado brevemente
por sua mulher, Ferne. que estava acom-
panhada por meia dúzia de enfermeiras,
vários médicos e internos do Centro Ci-
-ürgi-O;

O Dr. Shumway mostrou-se cauteloso
quanto às possibilidades de recuperação
do paciente, quando falou ontem aos jor-
nalistas .

Blaiberg passa muito bem e
saiu da tenda de oxigênio

Cidade do Cabo (UPI-AFP-JB) —
Philip Blaiberg, o segundo paciente sub-
metido a um enxerto de coração humano
pelo Professor Christian Barnard, íoi
retirado ontem da. tenda de oxigênio
em que se encontrava desde o dia da
operação e recebeu autorização para sen-
tar-se na cama.

O último boletim médico do Hospi-
tal Groote Schuur afirmou que "o estado
geral do paciente é muito bom" e que"as. condições de seu novo coração e
da circulação são inteiramente satisfa-
tórias, sem nenhum sinal de infecção
nem de rejeição do enxerto", tendo sido
autorizado a 

"receber 
nova visita de sua

mulher.

FASE PERIGOSA

Blaiberg entrou ontem no sétimo dia
de convalescença, em meio a crescente
otimismo dos médicos de que conseguirá
vencer a atual fase, considerada a mais
perigosa, pois é quando podem se iniciar
as manifestações de rejeição do novo
coração.

Segundo disse ainda o boletim, "o
paciente encontra-se agora sob dieta nor-
mal, sendo seus alimentos preparados
em recipiente sob pressão, com utensílios
esterilizados".

Embora o paciente esteja se recupe-

íando satisfatoriamente, os médicos do
Hospital Groote Schuur continuam com
as precauções drásticas para evitar qual-
quer perigo de infecção e é somente atra-
vés de uma parede de vidro que sua
mulher o pode ver.

Os médicos que o atendem não que-
rem correr o menor risco, após terem
visto morrer, vitima de uma pneumonia
dupla, seu primeiro paciente de coração
enxertado, Louis Washkansky, que re-
cebeu grande número de visitas e foi
autorizado, em plena convalescença, a to-
mar banho de sol, no jardim do hospital.

Blaiberg estava tão animado e íalan-
do tão alto quando sua mulher o visitou
anteontem, pela primeira vez, que ela
saiu preocupada do hospital.

Horas depois da visita, ela telefonou
para o hospital para perguntar se esta
primeira conversação, realizada através de
um vidro, não tinha cansado muito o
marido.

A mulher de Blaiberg íoi tranqüi-
lizada imediatamente pelos médicos e,
quando voltou a telefonar ontem, rece-
beu as mesmas garantias de que tudo
vai bem.

Reina pequena decepção na família
Blaiberg pelo fato de a filha que estuda
em Israel não poder ir visitar o pai
operado.

Em conversa com um Jornalista, a

Sra. Blaiberg afirmou que era absolu-
tamente falso que estivesse tratando de
ganhar dinheiro com a operação do ma-
rido, como certas pessoas o pretenderam.

O contrato com a NBC, frisou, foi
firmado com a condição de que o Hos-
pitai Groote Schuur recebesse a maior
parte da soma acertada.
CONTROVÉRSIA

A controvérsia racial suscitada pelofato de Blaiberg, branco, de 57 anos, ter
recebido o enxerto de um coração do
mulato Clive Haupt, de 24 anos, na
terra do apartheid, não parece em vés-
peras de apaziguar-se.

Todos os editoriais dos semanários
sul-africanos foram anteontem dedicados
a essa questão.

O Post, que, com uma tiragem de
200 mil exer_.plares,~é~o~ffiais~important_~
de todos os Jornais de leitores de côr,
disse o seguinte:•'Se milhões de sul-africanos se ale-
gram pelo fato de um branco continuar
a viver com o coração de um mulato,
que é, pois, que torna um branco infe-
liz de viver ao lado de um não branco?
Ê muito menos intimo.

Quais podem ser as objeções ao fato
de que brancos, negros e mulatos com-
partilhem, entre outras coisas, dos mes-
mos meios de transporte?"

Si.
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Ganhe dinheiro
como acionista
A população brasileira cresce mais que,
qualquer outra no mundo. Cada novo ; •
cidadão é mais um consumidor. Uma nova-
boca para alimentar. Umnôvo corpo para ser
vestido. Ê gente que cresce, que vive! Gabe
às empresas suprir todas as necessidades
materiais para que todos vivam bem. E
suprindo essas necessidades, as empresas
lucram. Quando as empresas lucram, lucram
seus acionistas. Lucre você, como acionista.

Ganhe produtos melhores
como consumidor
Produzindo mais e produzindo melhor, as
empresas crescem. Produzir em massa
significa produzir barato. Quanto maior a
quantidade/tanto menor o preço. As ações
que você compra, permitem que as
empresas se equipem para produzir melhor
e mais barato. Você ganha como acionista
e ganha outra vez como consumidor.,É fácil
ser acionista. Na Bolsa de Valores você
adquire ações das maiores empresas do Pais.

Ganhe um País
melhor como cidadão
Quando uma empresa produz mais, ela
consome mais matérias primas, emprega
mais funcionários, paga melhores salários,
mais impostos, o que, por sua vez
significam mais estradas, mais escolas,
hospitais, melhores condições de
aposentadorias, melhores serviços públicos.
V., que já ganhou como acionista e
comoconsumidor, vai ganhar pela terceira
vez como cidadão de um Pais que
só pode agradecer a sua colaboração
ao ajudá-lo a trazer o futuro cada vez mais perto
de todos nós. E ganhar dinheiro com isso !

Você precisa de mais razões para ser acionista?

Consulte vm Corretor da
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BOLSA DE VALORES
DO RIO DE JANEIRO

À BOLSA DE VALORES DO RIO DE JANEIRO
PRAÇA XV DE NOVEMBRO, 20 RIO - GB

Solicito que me enviem folhetos explicando
como posso me tornar acionista das maiores
empresas da Brasil.

NOME PROFISSÃO

ENDEREÇO

CIDADE ESTADO.
Al

Snl-al ricano vai ter
alta ein duas semanas

Cidade do Cabo (AFP-JB) — O Professor Christian
Barnard disse ontem que, possivelmente dentro de duas
semanas, seu segundo paciente célebre. Philip Blaiberg,
poderá deixar o hospital e voltar para casa.

Em nova entrevista à imprensa, o cirurgião do Hos-
pitai Groote Schuur disse que Blaiberg sentou-se ontem
em sua cama e que esperava "vê-lo caminhar dentro de
alguns dias".

CONVALESCENÇA
"O apetite de Blaiberg é bom, èle não tem febre nem

sintoma algum de rejeição", acrescentou o Professor.
Explicou em seguida que não estava inquieto com

seu novo paciente-, "porque no caso de Washkansky ha-
via diferença de ritmo nos batimentos dos ventrículos e
das auriculas, enquanto que no caso de Blaiberg a con-
tração está bem coordenada".

"Parece-me possível que possa deixar o Hospital
dentro de duas semanas, se tudo continuar como até
agora", assinalou barnara.

Referindo-se depois ao seu possível terceiro enxerto
de coração, disse que "temos um caso em estudo mas
trata-se de um paciente de mente insfável".

Frisou que isto "seria um inconveniente, pois nunca
poderemos estar certos de que continuará a tomar os
medicamentos ao deixar o Hospital. A operação cirúrgica
é muito dispendiosa e seria uma pena fazer.(ma opera-
ção para se chegar depois à conclusão de que o pacientedesapareceu ao deixar o Hospital".

Barnard disse que sua equipe não havia ainda de-
cidido quem será o próximo paciente. Frisou apenas que,no caso de que fosse um negro, o Hospital tomaria todas
as medidas necessárias para que o paciente continuasse
ao alcance da equipe médica do Hospital, depois da con-
valescença.

ÊXITO

Referindo-se em seguida ao transplante de coração
realizado sábado em Stanford, Califórnia, pelo Dr. Shum-
way, Bamard disse que se sentia satisfeito ao saber que"esta operação se pratica também nos Estados Unidos",
pois "recebemos críticas dizendo que nossa tentativa era.
prematura".

Acrescentou que seria bom que as duas equipes mé-
dicas que intervieram nestas operações se entrevistas-
sem para discutir suas experiências. Disse que tentou
falar por telefone na noite de anteontem com o Dr.
Shumway, mas não conseguiu ligação.

Recordando que já trabalhou com Shumway, o Pro-
fessor Barnard disse que o cirurgião norte-americano"tem um grande senso de humor e sempre tem anedotas
-para-contar^.

O Dr. C. Botha.ii, patologista do Hospital Groote
Schuur, interveio na entrevista para dizer que não se es-
tão administrando grandes doses de medicamentos anti-
rejeição em Blaiberg, porque o caso Washkansky âemons-
trou que "o risco de rejeição não é tão grande como se
pensava".

Quatro transplantes
de corações humanos

Eis, a seguir, um breve relato dos transplantes de co-
ração humano até agora realizados:

Cidade do Cabo — Louis Washkansky, de 53 anos,
submete-se, a 2 de dezembro de 1967, no Hospital Groote
Schuur, ao primeiro transplante de coração humano da
História da Meãkina.

Uma equipe de cirurgiões chefiada pelo Professor
Christian Barnard retirou o coração enfermo de Wash-
kansky e substituiu-o pelo da Srta. Denise Darvall, de
25 anos, morta num acidente de trânsito.

A operação foi inicialmente um sucesso, mas Wash-
kansky morreu IS dias após o enxerto, vitima de pneu-
monia dupla. Barnard disse que o tratamento intensivo
para prevenir a rejeição do coração transplantado en-
fraqueceu demasiadamente a resistência do pacienta
contra as infecções.

Nova Iorque — Três dias depois do transplante na
ÁJrica do Sul, isto é, no dia 5 de dezembro, uma opera-
ção similar foi tentada num recém-nascido, no Centro
Médico Maimonides, pelo Dr. Adrian Kantrowitz.

Kantrowitz colocou o coração de uma criança de
dois dias, que acabava de morrer, num recém-nascido de
duas semanas e meia de vida, acometido de um defeito
cardíaco congênito. Nenhuma das duas crianças foi
identificada.

O pequeno paciente morreu seis horas e meia após
o transplante. Kantrowitz disse que a operação foi um
fracasso, mas não divulgou ainda os resultados da au-
tópsia e dos testes microscópicos para determinar a can-
sa da morte.

Cidade do Cabo — Philip Blaiberg, de 57 anos, um
dentista aposentado, submete-se ao terceiro transplante
da História, no dia 2 de janeiro, pela mesma equipe de
Barnard. Blaiberg recebeu, o coração de Clive Haupt, de
24 anos, vítima de um derrame cerebral.

Bamard disse que seu segundo transplante foi um
sucesso maior que o primeiro. Ontem, êle manifestou a
esperança de que Blaiberg possa voltar para casa, dentro
de duas semanas.

Stanford, Cali.ónia — O coração de uma dona-de-
casa, de 43 anos, Sra. Virgínia White, vitima de uma
hemorragia cerebral, é colocado no peito de um ex-me-
talúrgico de 54 anos, Mike Kasperak.

A operação foi realizada pelo Dr. Norman Shwnway,
no Centro Cirúrgico da Universidade de Stanford. Shum*
way é o criador da técnica cirúrgica utilizada por Bar-
nard na África do Sul.

Um boletim médico dado na yianhã de ontem dizia
que o estado de Kasperak era "satisfatório", porém à
noite Shmryav descobriu uma hemorragia interna no
paciente e qualificou sua condição como "critica".
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Desenvolvimento com moeda
estável é o nôvo programa

MINISTROS M SERRA

Niterói (Sucursal) —¦ O Mi-
nistro da Fazenda, Sr. Delfim
Neto, após despacho com o
Presidente Costa e Silva, on-
tem, em Petrópolis, declarou
que o Govêmo introduzirá
uma filosofia desenvolvimen-
tista com estabilidade mone-
tária, e recusou-se a analisar
se o aumento do dólar pro-; vocaria subida maior no in-! dice do salário mínimo: "Isso
é com o Passarinho".

Interrogado sobre notícias de
que teria, num programa .de
televisão em São Paulo, elo-
giado o esforço desenvolvi-
mentista do Governo do Sr.
Juscelino Kubitschek, o Minis-
tro da Fazenda respondeu:"Meu pensamento foi expresso
em São Paulo, e quem quiser
saber do seu teor, èle está
publicado, na íntegra, num
matutino paulista."
PLANO DE CARVÃO

O Ministro das Minas e
Energia, Sr. Costa Cavalcanti,
informou que o Presidente da
República assinara decreto re-
formulando a comissão do pia-
no do carvão nacional -1- me-
dida que, no entender do Mi-
liistro, trará mais autoridade
ã comissão e melhores condi-
ções para os mineradores.

Acrescentou o Sr. Costa Ca-
valcânti que, com esse decrc-
to; "damos o primeiro passo
para transformar em realidade
as conclusões de um Grupo
de Trabalho que estuda a si-
tuação da siderurgia nacional.

I ATRIBUIÇÕES

Com a nova medida, o atual
Conselho da Comissão do Pia-
no do Carvão Nacional passa
a ter atribuições de natureza
construtiva, pois cria-se uma
junta que terá a seu cargo
parte das atribuições anterior-
mente exercidas pelo Conselho,
segundo disse o Ministro das
Minas e Energia.

A Comissão do Plano do
Carvão Nacional vai deixar de
fazer a conversão desse pro-duto. Os mineradores terão
contratos com as siderúrgicns
nacionais — frisou.

O decreto, segundo ainda o
Sr. Costa Cacalvânti, regula
vários aspectos relacionados
com a produção de carvão,
mecanização das minas e dis-
tribuição de cotas. Representa
o trabalho conjunto do Minis-
tério das Minas e Energia e
do Planejamento, tendo sido
ouvidos também o Ministério
da Fazenda e o da Indústria
e do Comércio.

CONFUSÃO

O Chanceler Magalhães
Pinto levou ontem ao Palácio
Rio Negro 2G embaixadores
brasileiros que estão em férias,
para que eles conversassem
com o Presidente sobre os pro-
blemas existentes nos países
em que servem.

Logo ao descer do carro, o
Sr. Magalhães Pinto ficou sem
saber a direção que tomar.
Perguntou onde o Presidente
despachava e afirmou:

— Eu já não sei nada sobre
este negócio. Parece até que
sou da Oposição.

NOVA ETAPA \

O Ministro do Planejamento,
Sr. Hélio Beltrão, falará hoje,
através de uma cadeia de rã-
dio e televisão da Guanabara,
sobre.A Nova Etapa Denenvol-
vimentista Brasileira, quando
dará uma idéia do que o Go-
vêrno fêz em 1967 e fará
em 19C8.

Segundo o Sr. Hélio Beltrão,
não é otimismo achar que o
Brasil vai muito bem: "É pre-
ciso acabar com os fabrican-
tes de crises", disse êle. — En-
contranios ò Pais numa reces-
são econômica e conseguimos
elevar o nivel de utilidades até
o ponto em que está".

EXPANSÃO

Exemplificou dizendo que as
vendas se encontram em cx-
pansão com o aumento dosni-
veis de emprego. "Isso foi ob-
tido, simultaneamente, com
uma redução substancial de
preços, que cairam de 42%, em
1966, para 24,5%, em 1967, ao
passo que a produção, apesar
da recessão do primeiro tri-

mestre, deve ter alcançado, no
fim do ano, um aumento da
ordem de 5% em relação a
1966, superior à média de
3,5% nos últimos quatro anos".

— Agora — prosseguiu —,
recobrado o ritmo desenvolvi-
mentista e colocada sob con-
trôle a expansão inflacionária,
abrem-se para o Brasil, em
1968, auspiciosas perspectivas
de desenvolvimento que se ca-
racterizam pela ampliação do
mercado interno e pela utiliza-
ção da capacidade ociosa da
indústria; agressividade _ nas
exportações; redução do custo
do dinheiro; preservação dos
interesses da indústria na-
cional; aceleração do desen-
volvimento científico e tecno-
lógico.

Acha o Ministro do Plane-
jamento que a partir de 1968"já não se trata mais de re-
tomar o desenvolvimento, mas
de deflagrar nova etapa do de-

. senvolvimento nacional e con-
solidar definitivamente a au-
to-sustentação do nosso cresci--
mento econômico". - i,

MESES DECISIVOS

Belo Horizonte (Sucursal) —
O Deputado Federal José Mon-
teiro de Castro, da ARENA,
disse que os próximos meses
poderão ser decisivos para uma
definição da política cconôml-
eo-financeira do Governo quan-
to aos seus rumos, pois qual-
quer prognóstico sobre seu su-
cesso ou fracasso ainda pode
ser considerado prematuro.

O ex-Chefe do Gabinete Ci-
vil do Govêmo Café Filho acre-
dita que o Governo esteja
realmente interessado em solu-
cionar o problema da alta do
custo de vida e em promovero desenvolvimento. Não resta
dúvida, no seu entender, que
o Govêmo federal está bem in-
tencionado e procurando conso-
lidar a Revolução.

Mas a estrutura econômica e
financeira do Pais, segundo o
Sr. Monteiro de Castro, é com-

_p_exa,_r_z&o_pela_qual_se_ exige
do Governo um esforço muito
grande para que a sua orienta-
ção neste setor produza real-
mente resultados que venham
a beneficiar o povo.

Deputados querem dar cidadania
Niterói (Sucursal) — Uma

Comissão Especial de Parla-
mentares, designada pela As-
eembléia Legislativa do Estado
tío Rio, seguiu ontem para Pe-
trôpolis a fim de tentar se avis-
tar, nas próximas horas, com o
Presidente Costa e Silva, e con-
vidà-lo a receber, em Niterói, o
titulo de Cidadão Fluminense
que lhe foi conferido há três
enos por unanimidade.

• ,A Comissão, presidida pelo
Deputado Messias de Morais
Teixeira (ARENA), vai solici-
tar, também, ao Chefe da Na-
ção a designação, pelo IAA, de
um Grupo de Trabalho para
estudar os problemas da agro-
indústria açucaireira do Estado,
que vive em crise permanente.
A vinda do Presidente a Nite-
roi, para receber a cidadania
fluminense, é bastante difícil,
no entanto, em razão da rigi-
dez de sua agenda.

MAIS -ENERGIA

Em despacho, ontem, com o
Governador, em Petrópolis, o

Secretário de Energia do Esta-
do do Rio, Sr. Nilo Peçanha de
Siqueira, revelou que as' Cen-
trais Elétricas Fluminenses es-
tão em condições de melhorar
os seus serviços de distribuição
de energia, em Resende e ou-
trás localidades da Região Sul,
num prazo variável da um ano,
construindo novas subestações
e redes de transmissão.

A concessão de Resende está
sendo pretendida pela Rio-
Light, que conseguiu sensibili-
zar a população do município,
e esta, através do pichamento
dos muros da Cidade, vem pe-
dindo a saida da CELF. O
Prefeito de Resende, Sr. Aarão
Soares, é a favor da- Light e
orienta a campanha, sob a ale-
gação de que "os serviços das
Centrais Elétricas em seu mu-

•nicipio sáo os piores possíveis".

A META

Os técnicos da CELF justi-
ficam que a Light só se inte-
ressou pela concessão de Re-

sende e mais de Parati, Angra
dos Reis e algumas localidades
de Mangaratiba e Rio Claro,
depois de saber- da disposição
da empresa estatal de melhorar
os seus serviços na região. Afir-
num mais que a grande meta
da empresa canadense é a de
se apoderar, com a concessão
em litígio, de duas cachoeiras
que ficam dentro da área con-
testada, onde poderia construir
usinas de ponta para o seu
sistema. -

Esses problemas de ampliação
dos serviços da CELF no Sul
do Estado também serão leva-
dos ao conhecimento do Presi-
dente Costa e Silva pelo Gover-
nador Jeremias Fontes. ÍJle
pleiteará do Chefe da Nação
uma maior ajuda do Ministério
de Minas e Energia à empresa
estatal fluminense,, ao mesmo
tempo em que defenderá a ma-
nutenção de todas as conces-
soes da CELF, responsável pe-
la distribuição de energia em
67% da área territorial do Es-,
tado do Rio.

Friburgo também quer jogo livre
O Prefeito de -Friburgo, Sr.

Amando Azevedo, aderiu ontem
à campanha de liberação do
funcionamento de cassinos em
cidades de veraneio e estâncias
hidrominerais, lançada discre-
tamente em Petrópolis pelo• Chefe do Executivo do Municí-
pio, Sr. Paulo Gratacós.

O Governador Jeremias Fon-
tes é contrário à oficialização
do jogo, em todos os sentidos,
por princípios políticos e reli-

giosos. O Prefeito de Macaé,
Sr. Cláudio Moacir, também se•pronunciou, ontem, sobre o as-
sunto, defendendo a reabertu-
ra dos cassinos, nos termos pro-
postos pelo Sr. Paulo Gratacós.

NA ASSEMBLÉIA

Na Assembléia Legislativa, o
Deputado Paulo Hervê (MDB;
féz um apelo ao Marechal Cos-
ta e Silva para sugerir ao Con-

gresso a oficialização do jogo,
afirmando que "o Brasil per-
de, por se manter fiel a pre-
conceitos superados, uma renda
fabulosa". Outro Deputado do
MDB, o Sr. João Smolka, de-
fendeu, além da reabertura dos
cassinos em cidades de vera-
neio e estâncias hidrominerais,
a criação da loteria popular,
para controle do Jogo do bicho,
com a reversão de sua renda
cm campanhas da LBA. '

Petrópolis tem 3 reivindicações
i Petrópolis (De Sérgio Gal-

vão, enviado especial) — Du-
rante o jantar, hoje à noite,
com o Presidente Costa e Sil-
va, no Palácio Rio Negro, o
Prefeito Paulo Gratacós apre-
sentará as três reivindicações
básicas do seu município, das
quais não consta o pedido de
regulamentação dos jogos de
azar.

Explicou o Prefeito Paulo
Gratacós ao JORNAL DO
BRASIL que "de fato, a regu-
lamentação - do jogo seria a
maior reivindicação de Petró-
polis ao Governo federal", mas
que o município não podeapresentar um pedido neste
sentidi. Acha que a iniciati-
va deite partir do próprio Pre-
Bidenfcé da República.
OPISriÀo GERAL

Ccfntou o Sr. Paulo Grata-efc/que _ noticia veiculada pe-lo ,JB sobre a reivindicação
pa£a reabertura dos cassinos
I1_b cidades dé veraneio fêzrejasoer as esperanças do. pe-trrtpolltano em ver o Hotel
Qráitandinha voltar aos velhos'tempos.

. }Na Cidade, segundo explicou,
ft/opinião quase unânime é fa-
yjbrável à regulamentação do
jípgo nas cidades que têm for-té expressão turística, como éO ca.-o de Petrópolis. O pedi-do não será.feito ao Presidên-
t; Costa e Silva "a fim de
q ue êle fique bem à vontade
para decidir, e no momentoe n que julgar conveniente, le-
y antar o assunto".
ARevelou o Prefeito que apre--.fntará ao Marechal Costa eSilva apenas três reivindica-

ções básicas da cidade, na es-
perança de que sejam atendi-
das.

— De nada valeria apresen-
tar quinze pedidos, se ó Pre-
sidente não pudesse atender a
todos — acrescentou.

Ontem, o Prefeito não tinha
ainda acertado quais seriam os
três pedidos, porém os proble-mas de deslisamentos de en-
costas, de urbanização deáreas da cidade e das 

"enchen-
tes dos rios Palatiuato e Qui-tandinha seriam tratados co-
mo prioritários.

As noticias divulgadas porum cronista de um matutino
carioca, na semana que ante-
cedeu a chegada do Presidên-
te, segundo as quais a Cidade
estaria alagada pelas chuvas,
provocou forte reação de pro-testo na população. As emls-soras de rádio e os jornais lo-cais condenaram veemente-
mente o noticiário, alegando
que êle fazia-parte de um pia-no para assustar os veranistas,Apesar das chuvas que caíramna cidade, apenas no dia 22de dezembro o Rio Palatinatotransbordou, inundando asruas laterais durante duas ho-ras.

PASSEIOS MATINAIS
• O Presidente Costa e Silva,desde que chegou, tem saidodiariamente e dado longos
passeios matinais pelas ruasda cidade. Sem qualquer dis-
positivo de segurança, apenascom um elemento de sua guar-da pessoal a uma distância dedez metros, • o Marechal tem
percorrido a Cidade em com-
panhia de um ajudante-de-or-

deus. Quando é reconhecido
por qualquer transeunte, pára
para cumprimentar, "bater um
papinho" e, saber das novlda-
des.

A presença do Presidente
em Petrópolis não alterou em
nada o ritmo da cidade. Ape-
nas sente-se em toda parte o
orgulho da cidade por voltar
a ser sede do Governo duran-
te o período de veraneio. Oa
bares e restaurantes apresen-
taram grande movimento nés-
te último fim de semana. O
Cabanas, localizado ao lado do
Hotel Quitandinha, e a Quin-
ta do Sol, onde se encontra o
maior monumento a Nossa Se-
nhora de Fátima, foram os
lugares mais procurados.

O locutor de uma emissora
de rádio da Cidade, ao anun-
ciar ontem "a hora certa", o
fêz da seguinte maneira:

— Em Petrópolis, Capital da
República, são precisamente
12 horas.

TRADIÇÃO TOTAL

O maior desejo do Prefeito
Paulo Gratacó. e que éle, por
modéstia, ainda não manifes-
tou ao Marechal Costa e Silva,
è o restabelecimento da tradi-
ção de o Presidente da Repíi-
blica, ao lado do Prefeito da
Cidade, percorrer as obras e
as realizações em curso no
Município.
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Martins Rodrigues propõe"frente" e MDB unidos 
'

para ofensiva nas ruas
O Secretário-Geral do MDB. Deputado Martins Bodi.-

gues, se avistará hoje com o Sr. Cados Lacerda a fim'de
defender a tese de que o MDB e a frente ampla devem,
este ano, partir para uma ofensiva política nas ruas.

— Não iremos — frisa o Sr. Martins Rodrigues — agi-
tar nem subverter a ordem, mas apenas debater os pro-
Memas que interessam ao povo. — Acha êle que subversivo
"é o Governo quando se mostra Inoperante na solução dos
grandes problemas nacionais".

Os Srs. Delfim Neto, Beltrãa.e Anãreazza conversam informalmente

Ganhe

Aplicando em

LETRAS IMOBILIÁRIAS
Gnr.1-!i-_- pei_ Governo F-edsral. .íir-i.es
do Banco Nar.iG.ial __ Habitação

'Lucro itc Nou. «í aNov. «7 c/rtopücafã»

(&GARANTIAS.A.
V__/ SOCIEDADE DE CRÉDITO IMOB-lAmo

Rua doCarmo,17-8.°andar
. Tal».: 31-3245 • 31-0289 .

MOVE» LAMAS
GARANTIA ABSOLUTA

Existem ainda marcenarias que continuam em-
pregando nos seus móveis materiais de primeira
qualidade, como seja, interiores em cedro da Bahia,
as melhores ferragens fabricadas no País, estofa-
dos com molas' de aço cobreado, enfim, o mesmo
capricho de anos atrás. A Fábrica de Móveis Lamas
é hoje líder no fabrico de bons móveis.

Mostruário anexo às oficinas. Rua Melo é
Souza, 100/110 (próximo à Leopoldina). Telefones
28-.478 - 48-8211, facilitando o pagamento. (P

ALHEAMENTO

Segundo o Sr. Martins Ro-
drigues, o Governo, até hoje,
não deu uma solução, uma cie-
íiniçSo ao problema político.Revela total alheamento, paranão dizer desinteresse pelos
problemas políticos. Ademais,
no campo econômico-financeiro
o Governo não íoi feliz: os im--pactos sobre o custo de vida
continuam a se-processar, ape-
sar das afirmações em contra-
rio de personalidades governa-mentais. Ao mesmo tempo, os
assalariados são submetida, a
uma política de rígida conten-
çúo salarial.

Mas — ainda na opinião do
Sr. Martins Rodrigues — se
não se definiu naqueles assun-
tos de suma importância, o Go-
vêrno mostrou todas as suas in-
tenções "ao nomear uma jun-ta militar no Ministério da
Educação, presidida pelo Coro-
nel Meira Matos, a fim de cui-
dar do problema estudantil".
O Sr. Martins Rodrigues não
discute os méritos militares do
Coronel Meira Matos, mas per-
gunta qual é a sua tradição,

quais os seus títulos para dis-
cutir problemas de natureza
educacional e estudantil.

— Ao invés de chamar a ju-
ventude ao diálogo, ao enten-
dimento, o Governo agride a
juventude através de um ato
como esse — disse o Secretário-
Geral do MDB, para quem to-¦dos esses atos do Governo se
afiguram "atos de subversão".»
REPOUSO

Belo Horizonte (Sucursal)- ¦—'
O ex-Pre sidente Juscelino
Kubitschek deverá passar 20
dias descansando numa estân-
cia hidromineral de Minas,
para recuperar totalmente sua
saúde, provavelmente em fe«
vereiro próximo, mas não dei-
xará de manter oa seus con-
tetos normais — revelaram
ontem alguns amigos seus des-
ta Capital.

Embora o ex-Presidente não
tenha escolhido ainda qual a
estância onde descansará, aíiii-
gos informaram que talvez él_
vá para Araxá. e somente __o
fins de fevereiro é que pen-sara em viajar para o Exte-
-ior.

COMUNICAÇÃO 67/68
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O JORNAL/DO BRASIL VAI PUBLICAR PELA SEGUNDA VEZ, DÍA 30 DE
JANEIRO O CADERNO-RESUMO COMUNICAÇÃO 67/68, COM AS MELHORES
CAMPANHAS DAS AGÊNCIAS BRASILEIRAS DE-PUBLICIDADE.
ESTE ANO TAMBÉM A RÁDIO JORNAL DO BRASIL PARTICIPA, SELECIONANDO
E PREMIANDO 0 MELHOR "SP0T" E 0 MELHOR 'ANÚNCIO MUSICADO" DE RÁDIO
O SERVIÇO DE RELAÇÕES PÚBLICAS DO JORNAL DO BRASIL RECEBERÁ O
MATERIAL ATÉ O DIA 15 DE JANEIRO (PARA AS AGÊNCIAS DO RIO) E 12 DE
JANEIRO (PARA AS AGÊNCIAS DOS ESTADOS).
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-Coluna do Castello-

Sensibilizar a linha-
dura, meta de Lacerda
Brasília —• (Sucursal)' — Em seu dis-

curso ãe amanhã, em São Paulo, o Sr. Carlos
Lacerda começaria a levantar o véu sobre
corrupção administrativa, da qual teria al-
gitns exemplos a citar. Essa é a expectativa
criada em círculos a êle ligados, não se espe-
cificanão todavia se continuará nas generali-
.dades, indicando apenas situações e setores,
ou. se chegará a fatos.

De qiialqtier forma, se fôr esse o cami-
nho pelo qual irá enveredar, numa tentativa
âe voltar às fontes moralistas da sua atua-
ção política, poderá abreviar seu encontro
com a corrente militar ãa qual se afastou pa-
ra aliar-se .aos Srs. Juscelino Kubitschek e
João Goulart.

A linha-dura não aceita esse tipo ãe
aliança, mas se mostra igualmente inquieta e
preocupada com sinais que tomaria como sin-
toma ou prenuncio de ¦que algo se quebrou,
dentro do Governo Revohicionário, ãa escru-
pulosa atituãe ãe respeito à coisa pública.

Para os observadores áa política militar,
são visíveis os esforços âe reaglutináção.âo
grupo radical revolucionário, que o Governo
pretendeu'dispersar logo nos primeiros meses.
Atribui-se geralmente ao General Jaime Por-
tela, Chefe da CasatMilitar, a iniciativa de
declarar dissolvida d linha-dura, na qual se
integrou por muito tempo, por considerar que
seus objetivos estavam esgotados com a as-
censão do Mareclxal Costa e Silva ao poder.
Estando realizada, em seus objetivos, a linha-
dura não teria por que continuar aglutinada,
como grupo ãe pressão, pois tal representaria
a sobrevivência ãe comanâos paralelos e a
conseqüente contestação áo comanão único
oficial.

Os atritos que áecorreram âa 'tradução
prática áa teoria ão General Portela são co-
nhecidos, deles resultando movimentação no
quadro ãe oficiais do Exército, com a ãisper-
são de elementos notoriamente mais atuantes.
Como estado ãe espírito, toãavia, a linha-dura
prosseguiu e apontam-se agora sinais âe uma
reaprpximação física áos seus principais ele-
mentos visando a um exame continuaão ãa
situação ão Governo e a uma vigilância quese pretenâe defensora ãos princípios revolu-
cionários.

Clero fluminense pensa
em seminário de estudos
brasileiros para breve

Niterói (Sucursal) — O clero fluminense, que aceita,
em princípio, a reabertura do diálogo com o Governo fe-
deral, nos termos propostos pelo Presidente da ABENA,
Senador Daniel Krieger, está empenhado — através de um
dos seus principais líderes — em promover dentro de dois
meses um seminário sobre a realidade brasileira.

A idéia foi lançada por D. clemente Isnard, Bispo Dio-
cesano de Nova Friburgo, que propôs um ciclo de estudos
semelhante ao realizado no Nordeste e para o qual está
convocando todos os Bispos do País, a fim de que colabo-
rena :ua organização do temário.

Juiz decide que no crime
da Toneleros só um réu
tem direito a novo júri

O exame dos autos do processo dos assassinos do Major
Rubens Vaz, feito ontem pelo juiz em exercício no. I Tribu-
nal do Júri, Sr. João Uchoa Cavalcanti Neto, revelou quedos cinco condenados somente José Antônio Soares terá
direito a novo julgamento, "porque foi o íinico que apelou".

Dos. cinco condenados um já morreu — Grégório For-
tunato -i- e os outros, Climério Euribes de Almeida, Nelson
Raimundo de. Sousa, José Antônio Soares e Alcino João do
Nascimento — o que disparou os tiros — estão presos, cum-
prindo penas superiores a 20 anos. O processo levou dois
anos para terminar e o recurso 11 anos para ser decidido.

O SfTCarlos Lacerda, como se sabe, tem
tião alguns encontros com oficiais áessa cor-
rente, que a êle foram ligados outrora. Não
conseguiu ãemovê-los âa sua atituãe ãe seve-
ra condenação ãos acôrãos políticos áo ex-Go-
vernador da Guanabara, mas teriam encon-
traão uma posição, comum nas críticas às ati-
tuães ão Governo e, já agora, na importância
que atribuem a casos classificaáos no âmbito
da corrupção administrativa.

Saberia o Sr. Lacerda que, enquanto não
absoj-verem os militares suas atitudes políti-cas, não encontrará sua colaboração direta
para qualquer tipo de ação. Esperaria, contu-
ão, obter êxito na meãiãa em que, apresen-
tando denúncias impressionantes, mobilizasse
uma força paralela à sua para impugnar o ti-
po áe governo que vem senão feito. De longa
experiência, o Sr. Laceráa saberia qual a te-
cia exata em que deve bater.

Da parte ão Governo, tanto quanto se po-âe depreender do que deixam "escapar seus li-
deres, há perfeita tranqüilidade com relação
ao respeito ãa moraliãaãe administrativa portôãa a equipe ministerial. O Governo estaria,
portanto, seguro da sua retaguarda e dispôs-
to, em conseqüência, a ãeixar de laáo provo-cações, como tal consiãeraãas as áenúncias
vagas, para ater-se exclusivamente a ãenún-
cias concretas que tenham o mínimo âe crê-
âibiliãaãe e eficiência junto à opinião pública.A essas será ãaãa resposta, inclusive na for-ma ãa abertura ãe investigações, sempre queas circunstâncias o aconselharem.

O conhecimento ãos fatos e a âisposição
áe reagir prontamente âeixariam o Governo
numa expectativa naáa nervosa em face ãas
prometiãas áenúncias áo Sr. Laceráa.
rA volta de Oliveira Brito

O Sr. Oliveira Brito, que exerce na Bahia
a Secretaria âe Minas e Energia, freqüentaBrasília uma vez por mês para ver os tetos evisitar sua granja, agora com as mangueiras
carregadas. O Sr. Brito pretende reassumirsua cadeira de deputado em março, pois en-tende que já deu ao Governador Luís Vianaa colaboração que este esperava ãêle.
rAno de viagens

O Ministro Jarbas Passarinho, que pas-sou a maior parte ão seu tempo em Brasília,no primeiro ano âe Ministério, pretenâe rea-lizar em 1968 amplo programa ãe viagem ve-lo País.

Carlos- Castello Branco

o SEMINÁRIO

D. Clemente Isnard, que es-
teve recentemente no Vatica-
no, de onde teria trazido mis-
são especial do Santo Padre,
informou que os entendimen-
tos preliminares já foram ini-
ciados, devendo o seminário ser-presidido por D. Eugênio Sa-
les, Arcebispo de Salvador. A
escolha se justifica diante do
fato de ter sido D.. Eugênio
quem mais se. bateu, no' Nor-
deste, para que o clero se si-
tuasse numa posição mais
atuante.

O Bispo de Nova Friburgo
não quer, porém, que o seminá-
rio se limite apenas à realida-
de brasileira, mas que proce-
da também a. um balanço de to-
dos os problemas fluminenses,"levando em conta a conjuntu-
ra sócio-econòmica do Estado.

— Estou recolhendo idéias
com os demais bispos, a fim de
que o seminário focalize pro-
blmnas vitais, e que seus re-
sultados frutifiquem — disse
D. Clementee Isnard, após íri-
sar ser "uma necessidade a
união entre o Estado e a Igre-
ja, para o reinado da paz so-
ciai".
"NÃO HA CRISE"

O Secretário de Dom Jaime
de Barros Câmaira, Monsenhor
Francisco Bessa, disse ontem
que o Cardeal não participará
do propalado diálogo entre ele-
mentos da ARENA e alguns
bispos, porque "não existe crise
entre Governo e Igreja".

Segundo Monsenhor Bessa, a

participação de representantes
da Igreja, liderados por Dom
Avelar Bíandão, Arcebispo de
Teresina c Presidente do Con-
selho-Episcopal Latino-Ameri-
cano, nas conversações com
elementos da ARENA, terá um
caráter informal e não oficial
do Episcopado brasileiro.

REUNIÃO INFORMAL .

O Senador Daniel Krieger
disse ontem não ter nenhuma
reunião formal programada
com os bispos para, juntos,
discutirem várias facetas das
relações entre a Igreja e o Go-
vêrno.

As conversas que o senador
pretende manter com alguns
prelados, especialmente com
Dom Avelar Brandão, se re-
vestirão de caráter informal.

. PRELIMINAR

Porto Alegre (Sucursal) — O
Senador Daniel Krlègèiv que
Ontem ao meio-dia seguiu para
a Guanabara, interrompeu seu
período de repouso já no sába-
do, segundo se informou, e à
tarde manteve, na Cúria Me-
trepolitana, demorada entrevis-
ta com o Arcebispo de Porto
Alegre, Dom Vicente Scherer.

Nesse encontro —i disseram
fontes ligadas ao senador e à
Cúrie — houve uma "troca de
impressões" dos problemas sur-
gidos nas relações entre a Igre-
ja e o Governo, constituindo -
uma preliminar da reunião pre-
vistaj.para breves dias entre re-
presentantes da ARENA e do
clero, na Guanabara.

ABSURDO COMPLETO

O Juiz João Uchoa Cavai-
cãnti Neto disse ontem que"essa demora de 13 anos para
que um processo eseus recursos
sejam decididos é um absur-
do que merece um destaque
especial. Não é possível que
um recurso que pode acabar
em anulação de um processo
e novo julgamento para- um
condenado leve 11 anos para
ser decidido".

— É urgente uma reforma
completa na burocracia do Po-
der Judiciário, porque aquilo
que o Ministro do Planeja-
mento denunciou há dias, em
relação ao andamento dos pro-
cessos na área do Executivo,
também existe na esfera do
Judiciário, o que é mais gra-
ve porque interfere com a li-
herdade individual dos cida-
dãos — afirmou.

Segundo o Juiz João Uchoa
Cavalcanti Neto, o Supremo
Tribunal Federal, ao mandar
realizar um novo julgamento,
se baseou num erro técnico
numa das perguntas feitas pe-
lo Juiz aos jurados, a qual não

teria esclarecido devidamente
se Alcino cometera um aten-
tado à traição, de emboscada
ou de uma outra forma que
impedisse a sua vitima qual-
quer gesto de defesa.

A pergunta do Juiz íoi res-
pondlda afirmativamente pelos
jurados, mas a formulação da
pergunta não satisfez o rela-
tor do recurso no STF, Minis-
tro Antônio Carlos Lafaiete de
Andrade — substituto do Sr.
Ribeiro da Costa —, que re-
solveu mandar realizar novo
julgamento. Um recurso para-
leio da própria Justiça pedin-
do o aumento de mais um ano
na pena de Grégório Fortuna-
to íoi julgado prejudicado por-
que a punibllidade do réu se
extinguiu com sua morte.

O Juiz João Uchoa Cavai-
cãnti Neto disse ontem que já
tomou todas as providências
para realizar o novo julga-
mento, do qual caberão ainda
vários recursos, se o réu fôr
novamente condenado, fato
que o levou a dizer que "esse
processo poderá se arrastar de
novo por mais 13 anos, o que
é um verdadeiro absurdo".

Capanema e
alternativa
na Câmara

Belo Horizonte (Sucursal) —
O nome do Sr. Gustavo Capa-
nema voltou ontem a ser ío-
calizado nos meios políticos de
Minas como uma das alterna-
tivas válidas para a Presidên-
cia da Câmara Federal, en-
quanto os deputados federais
mineiros eram informados pelo
Sr. José Bonifácio de. que sua
candidatura "é definitiva".

Alguns parlamentares ml-
neiros informaram que o ex-
PSD poderia,.apoiar-.o Sr. Gus-
tavo. capanema, caso viessa a
se confirmar sua, candidatura,
que está ainda colocada em
termos de viabilidade.

Lutero dará
hoje novo
rumo ao MDB

O Sr. Lutero Vargas vai re-
unir-se hoje com o Deputado
Valdir Simões, Presidente do
MDB da Guanabara, para de-
finir o rumo, de oposição, que
o Partido deve tomar em rela-
ção ao Governo da Guanabara
e que será homologado na re-
união de alhanhã da Comissão
Diretora e do Gabinete Re-
gional do MDB. Domingo o
Sr. Lutero Vargas conversou
oom vários deputados estaduais
do MDB numa .clínica parti-
Cular, em Botafogo, onde está
internado, e repetiu as criticas
ao Sr. Negrão <fe Lima por
sua aproximação com o Go-
vêrno federal.

Krieger vai conferenciar
com Costa e Silva sobre
próxima reunião da ARENA

O Presidente da ARENA, Senador Daniel Krieger, quechegou ao Rio na tarde de ontem, deve ainda hoje ou no
mais tardar amanhã subir a Petrópolis, a fim de discutir
com o Presidente Costa e Silva aspectos da reunião que o

_Gabinete-Executivo-Nacional-do-Pai'tido-realizará~na-pró--
xima sexta-feira, na Guanabara.

Essa-será uma reunião preparatória da próxima Con-
venção Nacional da ARENA, prevista para março, e na
qual devem ser aprovados o novo programa e os estatutos
do Partido. É provável ainda que na reunião de sexta-feira
seja fixada uma linha de comportamento do Partido, ten-
do em vista as eleições das Mesas da Câmara e do Senado.
MAIS CONTEÚDO

Enquanto isso, setores políti-
cos governistas, mais vincula-
dos ao pensamento militar, de-
fendem a tese de que é pre-
ciso estabelecer um "regime
partidário mais autoritário, sob
pena de o País ser tragado por
uma ditadura militar". Reco-
mendam os políticos afinados
com essa tese a necessidade de
que o Presidente Costa e Sil-
va assuma de fato o comando
da ARENA, através do seu de-
legado e representante, no ca-
so o Senador Daniel Krieger.

Esses mesmos círculos políti-
cos, que interpretam o pensa-mento militar, defendem o pon-
to-de-vista contrário à criação

da sublcgenda partidária, por
entenderem que isso represen*
tara' o enfraquecimento do es-
pírito revolucionário. - "Todos
devem ficar convencidos — fri-
sou um dos intérpretes desse
pensamento — de que a R.evo-
luçâo tem de representar um
ato cirúrgico de alto a baixo.
Quem é da Revolução está de
um lado, e quem é contra de-
ve estar do outro".

Outro ponto fixado é da ne-
cessidade de "dar mais conteú-
do à ARENA, reunindo todos
os seus membros em torno da
figura do Presidente Gosta e
Silva, para fotalecimanto e uni-
dade do sistema que represgn-
tamos", dizia o informante'.-
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Prof* SANDRA CAVALCANTI
"A APLUB, um duvido, ofe-
race o melhor e mais inteligen-
te plono para garantia do fu-
turo c orotKõo da família".

Prof. PONTES DE MIRANDA

Testemunho a seridade e
os enormes vantagens do"Plano APLUB". de aposen-
tadoria. Renda e Pecúlio. -
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_nLIQUIDEZ IMEDIATA
V Rio Branco.156-Ed. Av. ContraM.» s!. 231 -Tel.: 22-1170

Irmão JOSÉ OTAO
Reitor-da Pontifícia Univer-
sidade Católica do RGS:"Com grande satisfação
acolhi o lançamento do
plano de previdência do
APLUB".

Dr. HÉLIO DE ALMEIDA

Presidente do Clube de En-
génharia : — "O Plano do
APLUB reúne, o meu ver,
condições dc pleno sucesso
e terá, por certo, à con-
sideraçõo dos engenheiros,
brasileiros".

PROTEÇÃO PARA O FUTURO
Renda Mensal Vitalícia (aposentadoria)
Montepio (pensão mensal para a família)
Pecúlio (seguro reajustável)
Benefícios conjugados numa só mensalidade,
pela menor taxa mensal, com reajustes Vinculados
ao maior salário minimo do país.

OUTROS BENEFÍCIOS
Plano Habitacional (financiamento em até 12 anos)
Empréstimos Profissional (equipamentos e

; instalações)
í Financiamento de automóvel (sem sorteios)

COMPANHIAS CO-SEGURAD0RAS
Atlântica - Companhia Nacional de Seguros•Royal Insurance Ltd. i
Sul América Marítimos, Terrestres e Acidentes

APROVADO E RECOMENDADO^
Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro '
Federação Brasileira das Associações de Engenheiros
Federação Nacional dos Economistas
Academia Nacional de Medicina
Academia Brasileira de Odontologia ,
Academia Brasileira de Medicina Militar '
Academia Nacional de Farmácia
e TODAS as associações de classe do sul do país.

A T3T T TT—_ ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS
_C"-k.J_r JU W J__> UNIVERSITÁRIOS DO BRASIL ,

RIO DE JANEIRO - Av. Am. Barroso 72 - conj. IOOt/4 - fone 4-2.06.14
I

NITERÓI - Av. Barão do Amazonas. 534 • 7." and. - con). 701 -fone 2.09.38
CURITIBA • Av. Luiz Xavier, 103 • 2.° and. -yfone 4.17.88
FLORIANÓPOLIS • Edif. Assoc. Catarin. da Medicina - 2." and. h
PORTO ALEGRE - (Sede) - Rua José Montauri 25 • fone 4.69.2S

Cafeteira sela paz eom
a Câmara entregando
cheques de NCr$ 1650,00

São Luis (Correspondente)' — Em meio a abraços, sor-
risos e apertos de mão, o Prefeito Epitácio Cafeteira en-
tregou a cada vereador um cheque de NCrS 1 650,00, oriun-
do da verba de auxilio funerário da Secretaria de Assis-
tência Social, pondo fim à crise entre a Câmara e a Pre-
feitura, que durou três meses.

Embora continue confinado, à espera do julgamentode alguns de seus recursos à Justiça, o Sr. Cafeteira ga-nhou todos os romãs da luta contra o Legislativo Muni-
cipal, não prestou contas e a comissão processante da Cà-
mara extinguiu-se, porque esgotou o prazo de apuração
sem haver concluído nada.
ACORDO

As acusações de ambas as
partes continuam cie pé, em-¦bora o acordo feito com dinhei-
ro do auxílio funerário tenha
sido selado.

O Sr. Cafeteira chamava, os
vereadores de corruptos e és-
tes o tachavam, por sua vez,
de corrupto e desonesto. Com
seus cheques nas mãos, os ve-
readores esqueceram agora a
briga e trataram de distribuir
o dinheiro entre as entidades
ligadas aos seus eleitorados;
apenas três se recusaram a

aceitar o dinheiro entregue pe-
lo próprio prefeito em visita á
Câmara.

O ambiente nesta Capital é
da maior alegria. A população
ainda está surpresa ante o
acordo já denominado Opera-
ção-Defunto. Os meios políti-
cos são agora unânimes em
considerar como acertada apo-
sição do Governador José Sar-
nei, de não envolver-se na
pendência, pois — consideram
— tratava-se mesmo de uma
questão resolvivel por meio d«
dinheiro.

Parlamentares acusam
o Prefeito Sousa Lima

Belo Horizonte 'Sucursal) —
O Deputado Milton Sales, da
ARENA, e o vereador Tomás
Edison (MDB) pretendem con-
vocar reuniões extraordinárias
da Assembléia Legislativa e
Câmara Municipal desta Capi-
tal para examinarem as últi-
mas medidas do Prfeito Luís
de Sousa Lima que, segundo
eles. "agiu ilegalmente, tanto
na reforma administrativa fei-
ta na Prefeitura como no ato
que transformou o IMAGO —
Instituto Municipal de Admi-
nistração e Ciências Contábeis
— e o Colégio Municipal em
fundações.

O Sr. Milton Sales declarou
que o Prefeito Sousa Lima, ex-
tinguiu 400 cargos subalternos
e criou 200 cargos elevados,
com vencimentos altos, "natu-
ralmentc para preenchê-los
com seus elementos. E, além

disso, fecha escola num Paia
onde há deficiência de estabe-
lecimentos de ensino".

REQUERIMENTO

O requerimento de convoca-
ção extraordinária da Assem-
bléia Legislativa, já tem 31 as-
sinaturns e poderá ser levado
hoje ao Presidente Manuel
Costa, depois de alguns conta-
tos que o Sr. Milton Sales vem
realizando.

O Vereador Tomás Edison
disse que já começou a estu-
dar todas as implicações júri-
dicas dos últimos atos do Pre-
feito e se a Câmara tiver com-
petência para votar o impedi-
mento do Sr. Luís Sousa Lima
"será pedida esta medida ex-
trema, porque o Prefeito está
exorbitando de suas funções".

Câmara de JNova Iguaçu
fundamenta a cassação

Niterói (Sucursal) — A
Câmara Municipal de Nova
Iguaçu informou ontem, no
último dia do prazo legal, ao
Juízo da Vara Cível da Co-
marca, ter cassado o manda-
¦to do ex-Prefeito Ari Schiavo
com base no Decreto-lei n.°
201, por estar éle incurso em
crimes politico-administrativos
comprovados por uma Comis-
são de Inquérito.

As informações instruirão o
mandado de segurança reque-
rido pelo ex-Prefeito çontr^
a decisão da Câmara Munici-
pai, que llie cassou o manda-
to no dia 15 de novembro de
1967, cedendo a pressões exer-
cidas pelo Comandante da
Primeira Companhia de Poli-
cia do ^Exército, Capitão José
Ribamar Zamith.

RECUSA

O ex-Secretário de Interior
e Justiça e ex-Deputado Pe-
deral fluminense, advogado

São Paulo
vereadores

São Paulo (Sucursal) — A
Secretaria do Interior do Go-
vêrno de São Paulo divulgou,
ontem, comunicado oficial, con-
firmando que "somente terão
remuneração os vereadores das
capitais e dos municípios de
população superior a 100 mil
habitantes, fixada por estima-,
tiva do IBGE, que fornecerá
por certidão os dados necessá-
rios".

O comunicado, assinado pelo
Secretário Heli Lopes Meireles,
foi expedido em resposta a so-
licitações formuladas por diver-
sas Câmaras de municípios do
interior, e esclarece o cumpri-
mento da Lei Complementar
n.° 2, de 29 de novembro de
1967, sobre a execução do Ar-
tigo 16, § 2.°, da Constituição.
CRITÉRIO

A nota esclarece ainda que "a
remuneração é dividida em
parte fixa e parte variável, e
será estabelecida no final de
cada legislatura, para vigorar
na subsequente; a parte varia-
vel não deverá ser inferior à
fixa, e corresponderá às sessões
a que, comparecer o vereador,
não podendo ser paga mais de
uma por dia, vedada ainda a
percepção de qualquer outra

Mário Guimarães, recusou-?:e
a defender o ex-Prefeito Ari
Schiavo no mandado de se-
gurança impetrado contra a
Câmara Municipal, por ter si-
do o defensor do Vice-Prefeito
Antônio Joaquim Machado no
mesmo processo de afasta-
mento movido contra o pri-
meiro, de que resultou sua
cassação e a investidura do
segundo na Prefeitura.

O Sr. Mário Guimarães dis-
se já ter sofrido muitos dis-
sabores por ter funcionado co-
mo patrono do Sr. Antônio
Joaquim Machado, e se mos-
trava ontem irritado com o
noticiário de alguns jornais,
que o davam como contratado
pelo Sr. Ari Schiavo.

— Nunca fui advogado da
Câmara Municipal e por mo-
tivos claramente compreensi-
veis. recusei o patrocínio-do
mandado de segurança com o
qual o ex-Prefeito pretende
voltar ao cargo — disse o Sr.
Mário Guimarães.

diz quanto
vão ganhar

vantagen| pecuniária em razão .
do mandwto, ainda que a titulo
de ajuda de custo, representa-
ção ou gratificação".

A despesa com a remunera-
ção — continua — não poderá
execeder 3% da arrecadação do
município, no exercício imedia-
tamente anterior ao da fixação.
É adotado o critério da propor-
cionalidade aos subsídios dos
deputados estaduais, que, no
Estado de São Paulo, são de
NCrS 800,00 para cs subsídios
fixos, e de NCrS 1 600,00 paia
os subsídios variáveis de ses-
soes ordinárias — segundo in-
formações .prestadas pela As-
sembléia Legislativa.
REMUNERAÇÕES

Assim, no Estado de São Pau-
lo. as remunerações máximas
dos vereadores serão as seguin- •
tes: 1) até NCrS 600,00 nos mu-
nicípios de mais de 100 e até
300 mil habitantes; 2) até NCrS
800,00, nos de mais de 300 e
até 500 mil habitantes; 3) até
NCrS 1 200,00, nos de mais do
500 e até um milhão de liabi ¦?
tantes; e, 4) até NCrS 1 600,00,
nos de mais de um milhão da
habitantes e no da Capital.

Passarinho reafirma que o
aumento do sajário mínimo
será anunciado de surpresa

. Niterói (Sucursal) —- O Ministro do Trabalho, Sr. Jar-
bas Passarinho, desmentiu ontem, em Petrópolis, todas as.
especulações em torno do índice de aumento do salário
mínimo, afirmando que êle será resolvido de surpresa, "pois,

se disser algo agora os preços irão subir amanhã e não es-
tou aqui para conspirar contra o benefício dos trabalha-
dores".

O Ministro fêz estas declarações após despacho com o
Presidente Costp e Silva, no Palácio Rio Negro. Disse pre-
ferir fazer "o mínimo de comentários sobre o assunto, qua
deverá ser tratado da mesma forma que a desvalorização
do'cruzeiro novo: sem nenhum anúncio".

TUDO FALSO
O Sr, Jarbas Passarinho

mostrou-se irritado com algu-
mas noticias, dando conta de
que o aumento oscilará entre
18 e 25%.

— Quem quer que tenha di-
to — afirmou — não estava
autorizado. O assunto estar
sendo, como sempre tem sido,
objeto de estudo por uma co-
missão permanente, que está
observando as oscilações men-
sais do custo de vida,
CONTRADIÇÃO

São Paulo (Sucursal) — O
Presidente do Sindicato dos
Metalúrgicos, Sr. Joaquim dos
Santos Andrade, disse ontem

que as declarações conflitaii-
tes dos Ministros da Fazencía.
e do Trabalho a respeito 4o
mento salarial "mostram
que o Governo continua ft s'p
desentender". Acrescentou quo"entre os Ministros Delfini
Neto e Jarbas Passarinho,1!
preferimos acreditar no se-j
gundo".

O líder sindical aponto
contradições nas palavras d.
próprio Ministro Delfim Neto"pois enquanto êle afirma qui
só haverá aumento salaria
com maior produção, elogia;
concomitantemente, a política!
desenvolvimentista do ex-Pre4
sidente Juscelino KubitschckV
que admitia a inflação".

V
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Municipal vendeu quase 50%
das mesas para Baile de Gala

A um mês e meio do seu baile de cama-
vai, o Teatro Municipal já vendeu quase a
metade das mesas, que serão 278. e somente
ontem, quando foram colocados à disposição
do público os lugares não-reservados no prazo
de prioridade, Xoram compradas 35 mesas, a
NCrS 1200.00 cada.

Poi também iniciada ontem a remoção das
cortinas das frisas e dos camarotes para que
comece a ser armada a decoração para o car-
naval, denominada Amor à Margarida, que de-
verá estar concluída no dia 24 de fevereiro, dois
dias antes do Baile de Gala.

INGRESSOS

O Teatro' Municipal ofereceu aos novos
pretendentes as frisas e mesas que não tinham
eldo reservadas durante o prazo de prioridade

concedido às pessoas que ocuparam esses lu-
gares no último carnaval. ,

Das 121 mesas de palco, apenas ontem fo-
ram reservadas 25, mediante um depósito de
50%, enquanto 47 haviam sido reservadas no
período de prioridade. Só restam à venda 49.

Das 82 mesas de convés, estão a venda 25,
e somente ontem foram compradas dez. Assim
que estiverem vendidas as mesas de palco e
convés, deverá começar a procura das mesas
de foycr, que estão sendo vendidas por NCr$ 1
mil — com quatro lugares — e que são sempre
as últimas a esgotar, porque sua localização
não permite acompanhar o desfile de fanta-

. Os camarotes e todo o balcão nobre estão
esgotados desdo a semana passada e só exls-
tem à venda quatro frisas, que custam NCr$
3 600,00 cada, para um mínimo de oito pessoas.

Portela se inspira em Alencar
A Escola de Samba da Portela Iniciou on-

tem os preparativos para o carnaval, que terá
este ano 2 mil figurantes e reviverá o roman-
ce de José de Alencar, O Tronco do Ipê, tendo
a cantora Elza Soares como uma das íigu-
rantes.

A bateria da escola, com 180 instrumen-
tos, está sendo dirigida por Betinho e Oscar
Bigode. O ponto alto do enredo será uma qua-
drillia dançada no salão da casa grande, eu-
quanto os negros fazem um batuque infernal
do terreiro da fazenda.
"TRONCO DO IPfi"

A adaptação do romance de José de Alen-
car íoi feita pelos sambistas Hamilton Ribeiro
e João Ramos Pacheco. A primeira cena de-
senròla-se numa manhã de janeiro de 1850, às
margens do Rio Paraíba, no Estado do Rio.

Três crianças — Mário, Alice e Adélia —
saem a passeio em companhia de duas mu-
camas — Euírozlna e Felícia. Dirigem-se à ca-
bana do Pai Benedito, um preto velho queri-
do que conhecia um terrível segredo sobre a
lenda do boqueirão. O dono da fazenda é o
Barão da Espera, Comendador Joaquim de
Freitas. É pai da menina Alice e tutor do me-
nino Mário, a quem pertence de fato a fa-
zenda. O pai do menino íôra tragado pelo bo-
queirão e o Barão, que podia salvá-lo, não o
íéz, pois queria a fortuna do amigo.

Durante o passeio à cabana do Pai Bene-
•dito, a menina Alice, Impressionada com a

Laet quer atrair turista dos EUA
Doze diretores de companhias de viagem

norte-americanas-serãoconvidados-pela-Secre--
taria de Turismo para virem ao Rio durante
o carnaval, a fim de entrarem em contato com
as agências brasileiras e combinar um esquema
para a vinda de grupos de turistas durante todo
o ano, já que o Rio poderá hospedar de 10 a
15 mil turistas por mês, segundo o cálculo do
Sr. Carlos de Laet.

Essa decisão foi tomada pela Secretaria de
Turismo, levando em conta a medida do Go-
vêrno norte-americano de dificultar o turismo
para a Europa e facilitar para a América La-
tina. A Secretaria pretende conseguir, nos ho-
téis do Rio, preços acessíveis para a classe
média, na qual se incluem 70% dos turistas
norte-americanos.

DECORAÇÃO

Somente hoje será entregue ao Governador
Negrão de Lima o pedido de retirada do projeto
vencedor para a decoração da Cidade no car-
naval,' porque o Sr. José Chediak, assessor do
Palácio Guanabara, pediu aos seus autores para

Pernambuco cassa mandato do Rei
Recife (Sucursal) — Por ser travesti e ter

o andar cheio de trejeitos, o transformista
Mendez, que no ano passado foi Rei Momo do
carnaival pernambucano, este ano não conse-
guiu ser reeleito. A Comissão Organizadora do
Carnaval vetou seu nome por unanimidade.

E como se adivinhasse que teria seu man-
dato de Rei Momo cassado, Mendez, no pri-
meiro dia deste ano, com seu monto prateado,
ainda mais gordo do que no ano passado e
com sua enorme coroa ha cabeça, visitou os
principais clubes desta Capital.

QTJEM TE VIU
Mendez, que no carnaval de 1967 conse-

guiu ser eleito Rei Momo já com muita difi-
cuidade, fêz muito sucesso por causa de sua
versatilidade, desembaraço e modo de atrair
a atenção do público.

Depois que venceu o concurso, disputando
com diversos outros candidates, foi combatido
por muita gente, que alegava ser éle travesti
e baiano e "o nosso rei deveria ser autêntico
pernambucano". No entanto, Mendez rebateu
todas as criticas e assumiu o cargo.

Agora, apesar âo sucesso, não pôde ser re-
eleito e seu nome foi logo cortado por unani-
midade. E nem consideração os organizadorea
tiveram. Quando Mendez chegou ,à reunião na
qual seu mandato seria cassado, foi ignorado
por todos.

O concurso para escolha do Rei Momo do
carnaval pernambucano de 1968 já começou a
ser organizado, confirmando assim que "rei
morto, rei posto". Uma das cláusulas do novo
concurso: o candidato não poderá ser travesti.
SARGENTO

Niterói (Sucursal) — Foi' eleito provisória-
mente Rei Momo fluminense o sargento do
Exército Vicente Dattoli, escolhido pela Asso-
ciação dos Cronistas Carnavalescos entre qua-
tro candidatos ao trono que José Taranto dei-
xou vazio ao se afastar por motivo de saúde.

A confirmação de Vicente Dattoli, que tem
o andar cheio de trejeitos, o transformista
que dirá se José Taranto tem ou não condi-
ções para continuar liderando os foliões, como
vem fazendo há seis anos.

Segredo da
riqueza atrai
mulheres

O segredo de ganhar dinhei-
ro em investimentos despertou
a curiosidade de mais de 100
mulheres, que ontem à tarde
foram ao Teatro Copacabraia,
assistir à conferência do Se-
crstário Executivo da Bolsa dé
Valores, Sr. Maurício Cibula-
res, primeira aula de curso sò-
bre o assunto promovido pela
Bolsa.

A palestra durou cerca! de
hora e meia e o Sr. Maurício
Cibulares explicou o que é ren-
da, consumo, poupança, invés-
timento, como investir e os ti-
pos de investimentos que exis-
•tem.

Negrão de
volta ao
trabalho

O Governador Negrão de Li-
ma regressou na manhã de
ontem ao Rio, procedente da
cidade mineira de Alfenas, on-
de passou quatro dias descan-
sando em uma fazenda no mu-
nicipio de Monte Belo. O Go-
vema-dor foi recebido no aero-
porto Santos Dumont por
membros do Secretariado, das
Casas-Civil e Militar, tendo si-
do acompanhado por seus as-
sessores Asdrúbal Gonçalves, e
pelo Presidente do IPEG, Sr.
João Lima Pádua. Esta foi a
primeira vez que o Sr. Negrão
de Lima se ausentou do Esta-
do para descanso.

Assembléia
de religiosos
é em julho

A AssémWéia-Geral da Con-
íerência dos Religiosos do Bra-
sil reunirá oêrca de 600 Supe-
riores Maiores —* padres e ma-
dres pwinciais e gerais — na
Pontifícia Universidade Católi-
ca do Rio de Janeiro, de 22 a
26 de julho próximo. A reíor-
ma estatutária tia entidade e
estudo dos grandes problemas
da vida religiosa de hoje são os
objetivos do encontro. Os tra-
balhos preparatórios estáo sen-
do feitas por uma equipe de
teólogos.
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BAIXA ENTRE INVASORES

lenda do boqueirão} resolve ir até lá, na
esperança de ouvir o canto da sereia que
saía do tronco de uma velha árvore. Ao se
debruçar sobre a árvore, cai e por pouco não
é tragada pelo boqueirão. O menino Mário a
salva e o Barão, ao saber que sua filha íóra
salva pelo menino que éle tanto prejudicara,
arrepende-se. Para reparar os erros, manda-o
estudar no exterior.

A VOLTA E A FESTA

A segunda parte do enredo passa-se sete
anos depois, com a volta de Mário a fazenda e
seu casamento com Alice. Na cena final, o Pai
Benedito revela o terrível segredo do boqueí-
rão: a voz misteriosa que se ouvia era a sua.
Éle falava na extremidade do tronco e quem
estivesse próximo ao boqueirão ouvia o som co-
mo se fôsse a fala de alma do outro mundo.
Ao revelar o segredo, Pai Benedito diz que ia-
zia aquilo para que ninguém mais se aproxi-
masse do lugar, que era muito perigoso.
DESTAQUES

Para a composição desse enredo, a Portela
utilizará 40 alas de sambistas. Dois sambas
foram lançados ontem na quadra da Escola,
porém a escolha definitiva dependerá da acei-
tação dos sambistas. O que fôr mais bem can-
tado será apontado como samba-enrêdo. As
músicas são de Picolino, do Trio ABC e Ca-
bana.

redigirem ura documento explicando as razões
-._dessa_-fltltude

Embora o Secretário de Turismo, Sr. Carlos
de Laet, afirme que o projeto não pode mais
ser retirado, porque pertence ao Estado desde
que venceu o concurso e recebeu um prêmio
de NCrS 6 mil. seus autores insistem em que
seja preparado para o carnaval o projeto colo-
cado em segundo lugar, cujo autor estará inte-
grando a equipe que venceu a concorrência para
a execução.

CONCURSO
Niterói (Sucursal) — A Prefeitura de Cam-

pos aceitará até às 18 horas de quinta-feira os
trabalhos do .concurso para a criação de um car-
taz e do símbolo do carnaval deste ano, ao
qual podem inscrevei--.se artistas plásticos de
todo o País.

O cartaz deverá medir 30 por 37 centíme-
tros, ter o máximo de seis variações de três cô-

. res originais e a inscrição Conheça o Carnaval
de Campos — RJ. Quanto ao símbolo, terá dé
ser desenhado no formato aproximado de oito
por seis centímetros.

Ê tâo fácil quanta mudar
uma lâmpada.
Quando faltar luz em sua
casa, verifique os fusíveis.
V. mesmo pode trocá-los —
e assim restabelecer em me-
nos de 5 minutos a luz de
sua casa.
A simples queima de íusí-
veis foi motivo para mais
de 12 mil pedidos de auxf-
lio, no ano passado, és tur-
mas de socorro da Light
— retardando muilas vezes
o atendimento de outros ca-
sos de emergência quo só
poderiam ser resolvidos portécnicos. A troca de fusíveis
é tão simples e fácil que V.
mesmo pode fazer:

Eiveis'

Desligue a chave e veri-
fique os fusiveis
Retire o fusível queimado
Coloque o nòvo fusível
Torne a ligar a chave
E pronto: a luz estará
restabelecida.

0 LIGHT
í SEHVICO DO M5Ç»JS5f>tO;í»ÍSÍ.

no ijeme
rendeu-se a 600 crianças
que o ocuparam pela manhã

O Porte Duque de Caxias foi tomado ontem de manhã
por 600 crianças, que ocuparam os campos de esporte e a
praia. A guarniçfio daquela unidade do Exército não opôs
qualquer resistência. Pelo contrário, distribuiu refrigeran-
tes e sanduíches entre os invasores, um dos quais se feriu
levemente e foi socorrido na enfermaria.

Acontece que o Comando do Porte decidiu formar ali
uma colônia infantil de férias. A criançada chega às 8 ho-
ras, assiste ao hasteamento da Bandeira brasileira, desfi-
Ia ao som de A Praça e vai para a ginástica ou a natação.
Quem os comanda é o Major Portela, encarregado do pro-
grama de recreação.

Maura torceu o pé ao ocupar posição avançaãa num escaâa ão Forte

Caixa aprova após 3 horas Bebedouro é
de exame a única candidata
para o cargo de engenheiro

Como única candidata que restou dos três que fizeram
a prova escrita para o cargo de engenheiro da Caixa Eco-
nômica Federal do Rio de Janeiro, a arquiteta Suemi Soa-
res Mascarenhas foi aprovada ontem no último exame — o
de prática oral — a que se submeteu durante três horas,
numa Pequena sala da Seção de Provas áo DASP. Sua nota
foi 76,66.

O concurso foi instituído há. um ano pela Caixa Eco-
nômica e para as dez vagas se inscreveram 94 candidatos,
entre engenheiros e arquitetos, tendo 90 desistido do con-
curso, segundo afirmou a candidata aprovada, por duas ra-
zões: a extensão do programa e a pequena remuneração —
cerca de NCr$ 500,00, incluídos os 20% de aumento, a par-
tir deste mês.

A PROVA ,
A arquiteta Suemt Soares

Mascarenhas ._íoi_ argüida_das_
9h 45m às 12h 45m pelos en-
genheiros Otávio Reis de Ca-
tanhédé Almeida. José de Bar-
ros Ramalho Ortigão Júnior
e Paulo Alberto Viana Rodri-
gues, da Divisão de Seleção
do DASP. Na parte prática
foi-lhe mandado fazer um
trabalho sobre avaliação de
imóveis pelos métodos de ofer-
ta de mercado, valor de renda

e valor residual, tanto para
terrenos como para constru-
ções. _____

para pombos
e populares

Se você estiver com sede ao
passar pela Cinelândia, poderá
usufruir do bebedouro dos pom-
bos que será instalado tão lo-
go terminem os estudos que
estão sendo realizados pela
CEDAG c o Departamento de
Parques.

A instalação do bebedouro
ainda está na dependência da
retirada do presépio de Natal,
o que ocorrerá até o final do
mês, quando o Departamento
de Parques terá autorização
da Secretaria de Turismo pa-
ra liberar a área.

MUDANÇA

A parte oral constou de per-
guntas sobre a legislação que
regula as atividades imobiliá-
rias das Caixas Econômicas e
do BNH e sobre os órgãos
imobiliários da Caixa Econõ-
mica condições de seu funcio-
namento em face dos impera-
tivos atuariais e sociais.

O bebedouro esteve duran-
te muitos anos na entrada
principal do .Reservatório do
Pedregulho e, recentemente,
íoi doado pela CEDAG ao De-
partamento de Parques, que o
colocará na Cinelândia, entre
a Rua Pedro Lessa e a Praça
Mahatma Gandhi.

DESDE CEDO

Meninos e meninas de todas
ns idades começaram a chegar
cedo. A seus pais só foi permi-
tido assistir ao desfile. Depois
disso, eles ficaram entregues à
guarnição do Forte.

A marcha da criançada emo-
cionou o Major Portela, que
resolveu cantar ao microfone a
letra de A Praça, executada
pela Banda da Polícia Militar.

Cantem todos. Cantem to-
dos — pedia o Major Portela
a seu batalhão infantil.

Depois das despedidas dos
pais, eles foram divididos cm
turmas: duas de meninos e me-
ninas, separados, com mais de
seis anos; a outra, mista, para
menores de seis anos.

A OCUPAÇÃO

O programa da colônia de
férias do Forte Duque de Ca-
xias, além de brinquedos e gi-
nástica, prevê aulas de natação
na Praia do Leme, para crian-
ças até 12 anos. Os menores
irão à piscina do Forte, mais
rasa e sem o menor perigo,
conforme explicava o Major
Portela aos pais que queriam
saber se os filhos aprenderiam
a nadar.

Tudo corria bem e parecia
que nada alteraria a tranqiii-
lidade da manhã de sol quan-
do a menina Maura Guima-
rães, que tentava subir a esca-
da no parque de esportes, caiu
e torceu o tornozelo esquerdo.

Ela foi levada á enfermaria
do Forte e um médico cons-
tatou que não havia fratura.-
Apesar dos esforços do medi-
co. de vários eficiais e do
próprio Comandante do Forte,
Coronel Rosalvo Jansen, Mau-
ra ' recüsou-so a colocar uma
bolsa -de gelo no tornozelo.

Eu quero é a minha mãe.
Isso ai vai doer. Telefonem
para minha avó — disse ela,
entre uma cris» de choro e
algumas ordena peremptórias

aos oficiais, prontamente obe-
decidas, no sentido de a co-
brirem com uma colcha.

— Eu estou com muito sono
— justificou.

O nervosismo da menina «6
se acalmou quando a mãe, a
Sra. Regina Peixoto de Castro,
chegou para levá-la, as 11 h.
Nesta hora, uma sirene deu
o sinal para que as crianças
se preparassem para voltar.
Hoje, pela manhã e até o
dia 9 do mês que vem, a
alegria Infantil se repetirá
diariamente no Forte Duquf"
de Caxias.

NOVA FINALIDADE

O Forte há muito deixou
de ser um ponto estratégico
para a defesa da Cidade. Os
canhões e armas pesadas de
defesa foram desativados pelo
Ministério do Exército, qua
instalou ali o Centro de Estu-
dos de Pessoal do Exército —
CEP —, considerado entre os
militares como uma filial da
Sorbonne, como é conhecida a
Escola Superior de Guerra.

O Centro de Estudos de Pes-
soai mantém vários cursos de
aperfeiçoamento para oficiais,
recrutados entre os melhores
do Exército. Para se ter idéia
da importância do trabalho,
basta dizer que no ano pas-
sado mais de mil oficiais pas-
saram por suas salas de aulas.

Mesmo não sendo mais um
ponto estratégico no sistema
de defesa da-País, o Forte -
Duque de Caxias é uma das
mais importantes guarnições da
Cidade, devido ao Centro de
Estudos de Pessoal. A severi-
dade é o procedimento de to-
dos quantos freqüentam as de-
pendências do CEP. Severidade
que só pode ser quebrada pelas
crianças.

Atenção, automobilista!

\frcê não poderá
mais trafegar

sem o seguro de
responsabilidade

eiva
SEU CARRO NÃO SERÁ LICENCIADO SEM QUE FIQUE

COMPROVADA A EFETIVAÇÃO DAQUELE SEGURO

Todos os proprietários de veículos estão obrigados a realizá-lo nos termos do Art. 20
do Decreto-Lei n.° 73, de 21.11.66, sob pena, inclusive, de multa de até 20 mil
cruzeiros'novos (Art. 112).
Procure, pois, imediatamente, o seu CORRETOR DE SEGUROS ou a SUL AMERICA
TERRESTRES, MARÍTIMOS E ACIDENTES - Cia. de Seguros;
À sua Inteira disposição para quaisquer esclarecimentos, adiantamos que o preço
do Seguro é rigorosamente o mesmo em todas as Companhias. Isto representa
uma -grande vantagem: Você pode escolher a melhor.
Em outras palavras.: COMPRE A SUA TRANQÜILIDADE FUTURA ao realizar o Seguro
de Responsabilidade Civil, escolhendo agora a SUL AMERICA TERRESTRES, MARÍ-
TIMOS E ACIDENTES — a máxima garantia em seguros no país.

%\ O Emblema do Seguro no Brasil" 
SUL AMERICA TERRESTRES, MARÍTIMOS E ACIDENTES

Rua do Rosário. 90-esquina de Quitanda
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Cartas
dos
leitores

! Segurança do Governo

j'd "Fico triste ao ver que o''*esquema visando a proteger;:"o Presidente Costa e Silva
|;£dá aos petropolitanos a im-"opressão de que S. Bx.a os

"teme ou quer separar-se dè-
i|iés. Certamente, o Chefe do
1.1 Governo não está a par des-
j;;Eas providências exageradas.
jjJS Nem mesmo durante os

ti Governos Bernardes e Var-
11 gas se viu tanto aparato po-

Blicial.
[jjjj K. B. Mota — Rio, GB."

\ ij Magoa
f ;-<

'Causou-nos profunda
jj I mágoa o deselegante e cien_
:' I tificamente antiquado arti-
,_ 1 go sobre o Cristo, publicado!, l pelo JB às vésperas do Na-

5, tal. A Redação do Lar Ca-
j1 tólico repele os conceito ali

* emitidos.
IÍ Padre Edmundo, Redator
í £ do Lar Católico — Juiz de"«Fora, MG."
üp .-'-¦' ¦¦'B'^ÍBy^ 

'"¦¦'¦

Comportamento infantil
"Como Diretora do Jar-

dim da Infância Gato de
[ l Botas, peço corrigir imper-

9 feições que saíram na re-
11 portagem do Caderno B sô-' 

| bre as escolas da Guanaba-""xa. Além de ser paradoxo
|| considerar que o comporta-¦• mento da criança é livre no
!" Gato de Botas e afirmar que

1 ela fica sozinha numa sala; 5 quando irrequieta, isto não"" existe nem poderia existir
l. em nenhuma* escola de igual
f" orientação, principalmente
l jj em se tratando de crianças
•» de três a cinco anos.
j]| Os irrequietos conversam
ii |i com a diretora e esta, por

i meio de palavras, procura
j, | mostrar que eles não podem•. agir desta ou daquela ma-

l neira. E temos tido sucesso
; > nesta orientação.
jj Maria Celeste Cordeiro de
jj : Oliveira — Rio, GB."

í'SFilatelia
(i tí

"O Brasil foi o segundo
pais do mundo a lançar o
selo postal e é entristece-
dor, agora, constatar o des-
caso pelo assunto.. Parece
que no DCT existe uma co-
missão filatélica que, possi-
velmente, não dispõe de re-
cursos humanos ou técnicos
para acompanhar a'evolu-
ção do selo. Nesse caso, de-
ve ser reestruturada, colo-
cando-se nela elementos que
conheçam o assunto. A fi-
latelia hoje é fonte de ren-
da em muitos países.

Outra sugestão: a criação
... no JB de uma coluna para

¦ orientação dos filatelistas,
falta que se faz sentir de
maneira geral em toda a
imprensa.

John Millions — Rio,
GB.»

"Jornal de Férias"
"Parabéns e aplausos pela

reportagem do Jornal de
"Férias do JB do último dia"3, a propósito do Circuito

. das Águas e as Cidades his-
"tóricas de Minas Gerais.

É uma descrição tão ver-
dadèira que parece estarmos
percorrendo o roteiro das
estâncias hidrominerais e"revivendo o passado nas Ci-

.., dades históricas.'
Antônio Gerpe Garcia,

v Hotel Primus — São Lou-
renço, MG."

JORNAL DO iSKÃSIJL
Coisas da Política

ma

Agradecimento

B}. "Em nome da Assoôiação
dos Empregados no Comer-

— cio do Rio de Janeiro, agra-
. .decemos a colaboração pres-

tada pelo JB em 1967, divul-
gando as atividades da AEC.

^Bernardo José Gomes da
Silva, Presidente — Rio.
GB.»

-Anseios do Ceará
¦'¦": "Ao término de' 1967, o

Governo do Estado do Cea-
,.rá agradece a valiosa cola-
boração do JB, divulgando
os anseios do povo cearense

...e as realizações da atual
: Administração, empenhada

¦"•em satlsfazê-los.
,;'i Plácido Castelo, Governa-

dor do Ceará — Fortaleza,
CE."

Mensagens.... /
'.>_>¦> 'O JORNAL DO BRASIL

„ recebeu as seguintes mensa-
gens de Ano Novo: do Su-
perintendente dc Desenvol-
vimento do Extremo SuJ
(SUDESUL), engenhei-

3„ro Paulo Afonso de FreitasMeiro; do Administrador
Regional do Engenho Novo,

..'.Sr. Herbert Aranha; do Ge-
neral Jaime1 Graça; de

;Ouros Promoções.)

DLwtor-Rresfcleate:
C. Pereira Carneiro

Rio, 9 âé Janeiro 3é 196B
Etoetar:

M. F. cio Nascimento Brito

Retorno

Edltor-Cheíe:
Alberto Dines

Sublegenda trará um
dilema para o Governo

Poucos males, dentre os muitos que afligem o
Brasil, causarão maior dano ao seu desenvolvi-
mento c ao seu progresso como Nação civilizada

que a constante mutação da.linha"da sua política
econômica e financeira.

As regras do jogo econômico, como é óbvio,
são dinâmicas como os fatos que as informam e
lhes dão sentido e origem; devem, naturalmente,
ajustar-se e mudar com eles. Há, nu entanto, aci-
ina e além das regras, uma filosofia, uma linha, e
esta não deveria ficar sujeita a alterações jmpre-
vistas, se quiséssemos manter caracterizada a nos-
sa fisionomia como Nação. Infelizmente, no én-
tanto, não tem sido assim.

A partir de março de 1964, o Brasil se empe-
nhou, com grandes sacrifícios, num extraordinário
esforço para enquadrar-se nas regras do jogo. eco-
nômico internacional, sob a curiosa e desconfiada
expectativa dos círculos financeiros de todo o
mundo. A desconfiança tinha a sua razão de ser,
motivada pela crença generalizada de que neste
País as coisas nunca são feitas para durar muito.

Como se viu no início do ano passado, as me-
didas tomadas pelo Governo ria área do câmbio
vieram demonstrar que razão tinham os céticos.
Depois de quase dois anos de estabilidade cambial,
com o mercado funcionando perfeitamente, sem
sustos ou interrogações, o Governo incumbiu-se de
achar os meios e os modos de restabelecer o câm-
bio negro do dólar, de que há muito não se ouvia
falar no País.

Dir-se-á que pouco escapa à área de controle
governamental; que o sistema é perfeito. Ainda
aue se aceite o argumento, o amor à discussão não
convencerá ninguém de que os prejuízos causados
compensem os benefícios alegados. Não se trata só
de impedir que viceje o mercado negro de moeda
estrangeira, mas de evitar os funestos efeitos de

sua existência sobre a economia como um todo,
pelo que representa em termos de perplexidade e
dúvida.

Há, nos resultados alcançados, um input de
inquietação — como poderia dizer o Sr. Delfim
Neto -—que os técnicos do Governo simplesmente
não têm como escriturar.

Ás alterações produzidas no mercado de câm-
bio, sobre 'representarem uma profunda modifi-
cação daqueles pressupostos rígidos em que se
deve basear uma política estável, tiveram ainda
como conseqüência a ressurreição de um sem-nú-
mero de fraudes e manobras nas exportações,, nos
balanços e noutros escaninhos da área monetária,
e não se pode dizer que sob o olhar complacente
do Sr. Rui Leme — porque o Sr. Rui Leme, como
se sabe, está ausente.

'A principal justificativa dada à desvaloriza-
ção do cruzeiro — o aumento das exportações —
será substituída por outra tão logo as autoridades
se cansem do argumento, utilizado porque prefe-
remi não ver que as exportações não aumentarão
simplesmente porque hoje se tem mais cruzeiros
por dólar. Parece evidente que sem a desvaloriza-
çao não se conseguiria exportar, mas é muito mais
evidente ainda que a burocracia é o grande en-
trave às exportações — e contra a burocracia pou-
co, se tanto, foi feito.

Em resumo, é desalentador verificar que ain-
da não conseguimos aprender a lição, até mesmo
quando o passado mais recente está cheio de exem-
pios e ensinamentos que aconselham evitar o ca-
minho tortuoso e incerto em que estamos envc-
redando.

Em todo o quadro que está armado diante de
nós, só há uma verdade definitiva e inarredável:
vivemos sob o signo do câmbio negro, e vamos con-
viver com éle aindapor muito tempo.

Pragmatismo
Depois de três anos em que não passou do

nível burocrático, a reforma agrária foi desencan-
tada pelo Ministro da Agricultura no antigo e inú-
til ângulo polêmico com que marcou época no ce-
nário brasileiro. O Sr. Ivo Arzua, durante reunião
do Alto Conselho Agrícola de São Paulo, ressus-
cifou em grau de abstração o projeto do desenvol-
vimento a. partir da reforma agrária, sem esquecer
de vincular a questão ao número de proprietários
entre os que trabalham a terra, como se ainda
fosse possível admitir que basta serem todos donos
de um pedaço de terra para estar resolvida a quês-
tão agrária no Brasil.

Do muito que se disse e do muito pouco que
se fêz, no período em que todos os assuntos leva-
vam ao debate em torno da reforma agrária, o que
ficou foi um sentimento de que o assunto é sufi-
cientemente técnico e sério para comportar gene-
ralizações meramente políticas, nas simplificações
ideológicas que passaram. A partir de 64, caiu a
zero o interesse popular em torno do assunto, es-
vaziado politicamente. O Governo cuidou de subs-
tituir o tratamento político da reforma agrária
pela apreciação técnica, mas pecou pelo excesso
oposto: a matéria tornou-se burocrática e não ape-
teceu ao debate.

Na verdade, há reforma agrária e reforma
agrária. A URSS fêz a sua, e a que preço: pelo
menos dois milhões de cidadãos russos foram ^víti-
mas da violência estatíil para montar uma estru-
tura agrária coletivista. Quase cinqüenta anos de-
pois, Cuba deu-se mal com a coletivização da agri-
cultura. A Itália, num plano a longo prazo, con-
seguiu resultados apreciáveis, da mesma forma

que o Japão, ocupado militarmente pelos Estados
Unidos, operando sua reforma agrária. Os resulta-
dos não têm qualquer relação com o regime políti-
co. A conclusão entre tantas experiências é que o
assunto comporta,menos dogmatismo e mais prag-
matismo.

O Brasil mais do que qualquer outro, pelas
suas dimensões continentais, repele as simplifica-
ções. Uma política agrária executada com empe-
nho poderá ter o efeito de uma verdadeira refor-
ma, mas antes de tudo será preciso levar em conta
a extrema diversidade das regiões. É inútil, por
exemplo, falar em dividir propriedade em região
de criação de gado ou de culturas extensivas, como
cana e café, para dar apenas dois exemplos. Nem
tudo no Brasil pode ser visto como decorrência
do tamanho da propriedade: no Rio Grande do
Sul o problema é do minifúndio. Pequenas pro-
priedades são tão problemáticas quanto as gran-
des, senão mais difíceis.

As estatísticas assinalam que em São Paulo
mais de metade da população já se encontra nas
cidades e, de acordo com economistas, isto repre-
senta um auspicioso sinal de desenvolvimento. No
resto do País ainda não acontece isto. O melhor
equacionamento de uma política agrária no Brasil
tem de começar pela flexibilidade e abundância
de crédito rural, uma rede de estradas tentacula-
res, capacidade de armazenar a difusão de instru-
mentos mecânicos e conhecimentos técnicos, como
uni programa pragmático de reforma agrária, ca-
paz de enriquecer o País e não de fazer a fortuna
de alguns políticos.

Praias
Às praias do Rio são o único — inas em com-

pensação esplêndido — playground do povo ca-
rioca. Quando desponta um domingo como os
domingos devem ser, corretamente ensolarados e
azuis, é um prazer contemplar as praias onde se
forja um brasileiro mais forte, mais são e mais
alegre. Da Barra da Tijuca a Maria Angu, Paque-
tá e Brocoió, passando por Leblon, Ipanema, Co-
pacabana, Urca e Botafogo, a população do Rio
desce às praias em massa, no que há de ser a mais
extraordinária demonstração de fraternidade, ra-
ciai do mundo.

No entanto — ai de nós — como são sujas
as praias. Excluídos os vinte quilômetros ainda
meio desérticos da Barra da Tijuca, > não existe no
Rio uma praia que se possa garantir limpa. Acon-
tece estarem limpas, às vezes. Mas por exceção. O
que existe é a escolha das várias espécies de imun-
dície: da mais grave, que é o despejo de esgotos
sanitários, seguida do óleo e descarga geral de na-
vios, às mais ligeiras, que o carioca já considera
bom índice de higiene, isto é, galhos, folhas, papelde sorvete, uma ou outra podridão mais inocente.
Que o carioca, freqüentando suas praias lindas e
imundas, se faça mais forte e mais são, é um grato
mistério. Deve' ser um processo natural de vaci-
nação.

O Governo da Guanabara parece disposto a
criar um organismo cuja função exclusiva será
cuidar das praias. Que venha rápido. O Rio, ao
contrário de Paris, Londres ou Nova Iorque, não
precisa investir em parques, pela simples razão

de que não os tem. Os maiores parques do Rio,
como o da Cidade, o Parque Laje ou a Quinta da
Boa Vista, seriam uma quadra modesta de Hyde
Park, do Bois de Boulogne ou do Central Park.
Nossos parques, isto é, os lugares amenos que o
Governo dá ao povo, são as praias e só elas. É jus-
to, portanto, que recebam um investimento maior
e um carinho todo especial.

No momento, há o caos. Cuidam das praias,
sem qualquer entrosamento e "às vezes tropeçando
uns nos outros, os, seguintes organismos: a SUR-
SAN, ppr intermédio do Saneamento, da Limpeza
Urbana e da Engenharia Sanitária; a Secretaria
de Segurança, mediante a Polícia Militar e o Cor-
po Marítimo de Salvamento, e a Secretaria de
Saúde. O que se"" quer é um Departamento de
Praias, ou que nome tenha, enfeixando os servi-
ços necessários. O policiamento atual, por exem-
pio, entregue à PM da Rua São Clemente, dispõe
de trinta (30) homens para cbibir os abusos do
surf, do futebol, do frescobol e dos ratos de areia,
que furtam enquanto as pessoas se banham.

0_ primeiro trabalho do chefe de tal Departa-
mento será, sem dúvida, o de resolver o problema
assustador dos esgotos sanitários. Há dias em que,
sem qualquer exagero, as ondas do Leblon estão
marrons e o cheiro que delas se desprende é o de
qualquer cloaca aberta. Êsse mar envenenado é
uma vergonha e um perigo público. Que ainda
não tenha causado uma epidemia é prova de que
Deus é brasileiro. Mas é bom não abusar da sua
paciência. *

Brasília (Sucursal) —
Dirigentes ãa ARENA
consiãeram que o único
problema realmente cru-
ciai e ãe interesse ime-
âiato que têm pela fren-
te é o ãas sublegenãas.
Por isso mesmo mos-
¦iram-se inclinados a pre-
cipitar sita ãiscussão an-
tes mesmo ãa Convenção
ãe março, ou seja, 

'na

reunião do Gabinete Exe-
cutivo marcada para 12
ão corrente, a fim' ãe tra-
gar normas e elaborar a
agenda pam aquela as-
sembíéia.

, O programo e os esta-
tutos ão Partido são con-
¦siderados' matéria, pacífi-
ca, principalmente por-
que o único ponto relê-
vante sobre o qual poãe-
riam surgir ãivergências
era o das eleições inâire-
tas, contornado pela.co-
missão especial de áepu-
taãos e senadores que ela-

'borou os anteprojetos ãa-
queles áocumentos.

O eufemismo

Segundo um membro
ãa ãireção ão Partião ofi-.-
ciai, "senão a ARENA o
maior áos ãois únicos
partidos hoje existentes
no País, com ãirétórios
organizaâos em quase to-
dós os municípios brasi-
leiros, terá conãições,
com a sublegenãa, ãe ele-
ger quase toãos os sena-
ãores e governadores de
Estaão nas próximas
eleições". Acha, entretan-
to, que para evitar pro-
blemas políticos para o
Governo, é mister que, ao
adotar a sublegenãa, in-
clua nos seus estatutos
ou na própria lei que re-

guiará a matéria, nor-
mas acautelaãoras, por
força ãas quais a escolha
dos candidatos ao Sena-
ão e aos governos ãepen-
ãa ãe aprovação ão Dire-
tório Nacional.

Entende êste dirigente
político que só assim po-
áerão ser evitaãas canãi-
âàturas éleitoralmente
fortes mas pòliticamen-
te inconvenientes. E áiz
não ser segredo para nín-
güém que os Srs. Virgílio
Távòra, no Ceará; Aluí-
sio.Alves, no Rio Grande
do Norte; Pedro Gondim,
na Paraíba; Lomanto Jú-
nior, na Bahia; Ciâ Sam-
paio, em Pernambuco e
Nei Braga, no Paraná,
pretendem voltar a ãiri-
gir os Estàâos que hoje
representam no Congres-
so Nacional, e possuem
para tanto boa posição
junto ao eleitorado, mas
não tão boa junto ao sis-
tema político-militar ão-
minante. Seu retomo,
por isso, à chefia âos exe-
cutivos estaãuais, poãe-
ria criar problemas ãifi-
ceis para o Governo.

Assim, se a sublegen-
ãa, ãe que eles natural-
mente se valerão para
concorrer a o próximo
pleito, é uma arma ão in-
terêsse ãa ARENA por
acomoãar à sombra ãa
mesma legenda grupos
divergentes e por lhe as-
segurar sólida maioria
no Senado e a ãireção ãe
quase tôãas as uniãaães
ãa Feãeração, resultaria
também em fator politi-
carne nte negativo, se
viesse a ser aãotaãa sem
as "inãispensáveis pre-
cauções". Êste é o eufe-
mismo utilizado para.re-

ferir-se ao poder ãe veto
que se pretende dar à di-
reção nacional do Parti-
do sóbre os candidatos
escolhidos por sublegen-
ãas.

Do ponto-ãe-vista ãa
ãisciplina e cto hierar-
quia partiãária, pode pa-
recer muito razoável a
alegação. Mas é claro que
o problema da acomoda-
ção e ãa boa convivência
ãe correjites ãe tenãên-
cias diversas dentro do
Partião oficial voltaria à
estaca zero, talvez mais
agravado ante os efeitos
ãe um veto eventual a
qualquer canãidato que
pretendesse concorrer em
sublegenãa.

Êste é o âilema que a
ãireção ãa ARENA terá
ãe enfrentar muito bre-
ve, antes mesmo que o
assxmto ressurja no Con-
gresso, perante o qual foi
suscitaão às vésperas ão
encerramento ão ano le-
gislativo ãe 1967.

A Secretaria

Enquanto o Sr. Leo-
polão Perez sustenta que
não vê razões para re-
núncia ão Gabinete Exe-
cutivo ãa ARENA, uma
vez que seu mandato foi
legitimamente prorroga-
dó, começam a surgir os
candidatos, ao posto por
êle próprio ocupado.

Vm dos vice-líãeres da
bancada majoritária na
Câmara, o Sr. Américo de
Sousa, dizia recentemen-
te aos jornalistas, ao sair
de uma audiência com o
Presidente Costa e Silva,
que é canãiãato à Secre-
taria-Geral ão Partido.

". ..EA DEUS O QUE É DE DEUS"

II - A posição social da Igreja
L. G. Nascimento Silvu

"O 
fio que sanara a fome da cólera é jragílimo".

(jõhn Steinbck — As Vinlins da Ira)-

. A atitude de protesto
contra distorções e ex»
cessos de alguns isacer-
dotes brasileiros produ-
ziu uma sementeira de
pronunciamentos contra
a posição que a Igreja
vem adotando com rela-
ção aos problemas so-
ciais de nosso tempo. Cri-
ticam-na por se colocar
em favor de uma renova-*
ção das estruturas de
nossa sociedade, busean-
do torná-la mais justa e
igualitária.

Vejo nessa nova preo-
cupação da Igreja, antes
de tudo, uma colocação
de lucidez política, além
de razões outras de na-
tureza ética: incorporar
um espaço social até há
pouco reservado aos Par-
tidos Comunistas. A ês-
tes interessava caracteri-
zar a Igreja como solida-
ria .com as oligarquias'
econômicas e políticas,
divorciada do povo e
alheia a suas necessida-
des vitais. A religião se-
rià o ópio ão povo, antes
o adormecendo do que
cuidando de seus interês-
ses. Pois a Igreja abre os
olhos para essa situação
e aponta rumos e cami-
nhos novos, fazendo o
trânsito de uma classe
social para outra.
- Basta abrir o jornal de
cada dia para se enten-
der as razões dessa nova
atitude da Igreja. Êle nos
traz, invariavelmente, no-
tícias de graves aconte-
cimeritos ocorridos em
diversas áreas do globo e
que revelam que, ao
contrário do que querem
fazer crer os nossos exal-
tados panegiristas do li-
beralismo econômico, o
mundo está em crise po-
lítico-social que reflete
problemas de sua orga-
jnização econômica.

Vivemos ainda em um
universo de profundas de-
sigualdades. São marcan-
tes as diferenças entre
nações e indivíduos, po-
bres e ricos. Os vertigi-
nosos progressos cientí-
ficos e tecnológicos vie-
ram novamente, tal co-
mo o fizera no século
XIX a revolução indus-
trial, distanciar as na-
cões — as detentoras da
nova tecnologia .daquelas
em estágio científico e
técnico inferior. A modi-
ficação do próprio teqr
da vida cotidiana, que de
predominantemente agri-
cola passou em curto pra-
zo a urbana, tornou os
indivíduos mais depen-
dentes das soluções eco-

nômicas e sociais coleti-
vas, pois precisa comprar
o seu alimento, pagar
alugueres, con seguir
meios para educar, seus
filhos, preparandò-os pa-
ra uma vida em competi-
ção, enfim, suprif a um
sem-número de necessi-
dades suas e dos seus. Es-
sa extrema dependência
social gera incertezas e
angústias desconhecidas
da alma rural.

Também o mundo to-
do se tomou mais inter-
dependente. Já não há
nações isoladas. Os elos
do 

"comércio 
internado-

nal solidarizam os po-
vos. Uma decisão impor-
tante tomada por um
país afeta enormemente
uma série de outros. O
Brasil, exportador de
produtos primários, sabe
exatamente quanto toda
a sua economia é abala-
da por uma decisão poli-
tica ou financeira dos
seus compradores. A des-
valorização da libra es-
terlina, a fixação de ta-
rifas aduaneiras pelo
Mercado Comum, a poli-
tica de excedentes agri-
colas dos Estados Unidos,
atos de soberania de um
país ou de um grupo de
nações, podem desorga-
nizar toda a economia de
outras, e influir grande-
mente nos destinos indivi-
duais em escala desçti-
nhecida em outras épo-
cas.

Mas, foi precisamente
o alargamento das pos-
sibilidades de conheci-
mento e de transmissão
de informações, graças
aos novos instrumentos
técnicos à disposição do
homem — o rádio, a te-
levisão, os satélites, _—-
que gerou uma partici-
pação permanente das
massas na vida política.
Não há acontecimento
dé monta que não seja
imediatamente transmi-
tido é conhecido de to-
dos. Isso torna a vida po-
lítica inteiramente de-
pendente dos fenômenos
da opinião pública, dos
veículos de informação,
dos Partidos políticos,
dos sindicatos e associa-
ções de classe, exigindo
intensa atividade, não só
doutrinária, como prag-
mática.

Fácil é compreender
que essas mudanças so-
ciais, econômicas e psi-
cológicas transformaram
o sentido da vida políti-
ca dos nossos dias. A po-
lítica converteu-se em
termos de destino — des-

tino coletivo, das gran-
des massas, com suas
exigências instantes e
urgentes; destino indivi-
dual, do indivíduo den-
tro da massa, çom suas
aspirações, desejos e ne-
cessidádes.

Assim, quando a Igre-
ja intensifica sua ação
social está interpretàn- •
do adequadamente as
tensões sociais existen-
tes em nosso tempo e
buscando canaliza -Ias
para soluções que signi-
fiquem a manutenção de
nossos padrões tradicio-
riais de organização po-
lítica e social. Não são os
agradáveis números de
índices de crescimento
econômico que nos farão
esquecer outros números,
infelizmente igualmente
verdadeiros, levantados
pelos organismos inter-
nacionais, e que revelam
atraso e desigualdades
injustificáveis em nosso
tempo, como sejam os de
analfabetismo, que_. no
Brasil ainda é de 50,5 %
de sua população e na
índia de 77,1%, ou da
falta de assistência mé-
dico-hospitalar, onde as
diferenças entre nações
desenvolvidas e subdesen-
volvidas flutuam entre
60 000 e 600 habitantes
por médico e 2 700 a 70
habitantes por leito de
hospital, ou ainda o es-
pectro. da fome que, se-
gundo dados da FAO,
atinge de 10% a 20% da
população mundial. São
números, como os^ de-
mais, mas.atrás desses
números está a matéria
viva dos interesses e ne-
cessidádes mínimas de
seres humanos. Traba-
lhar para qué esses nú-
meros se tornem menos
desiguais é trabalhar
para a paz social e para
o progresso do homem.

Para que êsse mundo
não transponha o fragí-
limo fio que separa a fo-
me da cólera, de que fala
Steinbeck, é que a Igreja
se lança agora em uma
intensa e incessante ação
social. É necessário re-
primir os excessos e as
distorções de alguns de
seus sacerdotes,. que ser-
vem de inocentes úteis a
movimentos de subver-
são. Mas é preciso tam-
bém que se colha êsse
movimento em toda a
sua beleza criadora, em
toda a sua adequação a
um mundo de inquieta-
ção e tensões, promoven-
do o desenvolvimento in-
tegral do homem todo o
de todos os homens.

r—¦
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[empo será
bom até o
fim da tarde

Hoje é dia de tempo bom,
pelo menos até a tarde, quan-
do poderá haver trovoadas. e
chuvas. A temp.ratura será
mais alta que a de ontem,
quando fêz 29.6 no Engenho de
Dentro e 16.6 no Alto da Boa
Vista.

Se chovei* hoje. será conse-
qüência apenas do calor, mas
as chuvas dos próximos dias
será decorrência de uma nova
frente fria que está vindo do
Uruguai para o Brasil. Se ela
não se dissolver até lá, atingi-
rá São Paulo e Rio no fim de
semana;

Estão boas
todas as
rodovias

' Brasília (Sucursal) — O
Departamento Nacional de Es-
tradas .de Rodagem informou
ontem que todas as estradas
de sua rede, nas proximida-
des do Rio de Janeiro e as
de acesso a São Paulo, Petró-
polis, Brasília e Belo Hori-
zonte funcionam ncrmalmen-
te. O mesmo ocorre no Sul
da Bahia e no Nordeste de
Minas, regiões assoladas por
grandes temporais.

Para dar segurança ao trân-
sito da BR-13S, nutre o Rio e
Petrópoiis, cujo movimento au-
mente-u bastante em função
das férias, o DNER reforçou
a Patrulha Rodoviária Federal
na área, onde estão trabalhan-
do 82 inspetores com 25 via-
.turas, inclusive dez mcitoci-
.letas.

Encostas
ameaçam a
Niemeyer

Quem passa de automóvel
pelo começo da Avenida Nie-
meyer está correndo risco. A
encosta, sob processo de ero-
são, poderá cair sobre a Aveni-
da, no trecho entre Vidigal e
Leblon. Os primeiros si-
nais de de s 1 i z a m e n t o _
já são visíveis, pois é grande
r quantidade de terra, que se
desprendeu do morro.

A Avenida Niemeyer é con-
denada pelos geólogos porque
jsua, abertura alterou a estabi-
lidade da encosta, que já des-
lizou muitas vezes. Em 1966,
houve mortes e longa interdi-
ção do tráfego. A solução do
problema é o desbastamento
total da terra que encobre a

, í-ocha, como foi feito no Corte
do Cantágalo.

No. trecho mais afetado —
onde,houve deslizamentos an-
teriores —, a erosão ameaça
fazer cair uma grande barreira.
Naquele ponto, o leito da es-
trada íoi í-ecoastruído e prote-
gido por concreto, ficando o
taliide coberto por espessa' ca-
pa de cimento, para proteção
também de uma adutora abai-
xo da pista.

OURO PRETO

Os favelados do Morro Ouro
Preto estão temendo ser es-
magados por grandes pedras •
muitos deles já seguem o exem-
pio de uma vizinha, D. Alice
de Morais, que abandona sua
casa quando começai a pingar.Há dois anos os moradores do
Ouro Preto vivçm intranqüilos,
porque só eles trabalham ali
par., evitar a, tragédia.

. No morro do Lins de Vas-
çcncelos existem muitas pe-tiras já descalçadas pelas ch..-
vas constantes, mas são dois
os maiores pontos de perigo. O
Sr. João da Silva, Presidente
da Sociedade de Amigos do
Bairro Ouro Preto, disse on-
tem que o Estado ainda não
ajudou em nada a superar o
perigo permanente.

MEDO DA CHUVA
¦ Uma- chuva muito forte po--de provocar movimentos deterra, fazendo rolar pedras só-bre casas e barracos. D. AliceMorais tem um medo enorme

das chuvas. Nesta época doano, sua rotina diária é a d.reparar, ao • amanhecer, as
condições do tempo. Ela tem
sofrido muito ultimamente,
pois as chuvas não cessam hávárias semanas. Até agora nãohouve uma tragédia, mas porprecaução D. Alice foi morarna casa de umai amiga.

Os moradores do Morro Ou-ro Preto fizeram muitas obras
para melhorar a favela: con-• seguiram tornar transitável amia principal, onde nunca su--ira um automóvel. Só nosdias de chuva é que a ma fica
intransitável. Eles também fi-
zeram precárias obras de con-
tenção, em alguns trechos. Re-
centemente, compraram dina-
mite e com a autorização da
Administração Regional des-
i-uiram uma pedra que amea-
cava várias residências.

MUQUENGUE

Mais de-40 casas estão amea-
çadas pelo Rio Muquengue, em
Honório Gurgel, junto à Ave-
nida Brasil. Como no ano pas-sado — quando várias casas
íoram destruídas e outras
inundadas — ,.•não há o que o
contenha quando chove muito
e isto provocará outras inun-
dações..
• As margens do rio formavam
ruas por onde circulavam car-
ros, mas houve muitos aíun-
damentos e agora até pedestre
está difícil de passar por ali.
Muitas casas ficam à beira do
Muquengue e poderão cair se
houver mais desbarrancamen-
tos. Esta situação aflige todos
os moradores das Ruas Almi-
rante Tamandaré e Cajatuba.

A POUPANÇA DE DIVISAS
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A construção do Bandeirante economizará ao
Brasil US$ 500 mil por aviões semelhantes

Foto de Claudia Kubrusly

fabricar oBrasil começa a
seu primeiro turboéliçe

Texto de Luís Antônio Maciel
São Paulo (Sucursal) — Sessenta

e um ano depois da proeza de San-
-.os Dumont no 14-Bis, quando rus-
sos e norte-americanos intensificamos
vôos de seus foguetes à Lua e a Vênus,
o Brasil dá seus primeiros passos pa-
ra a criação de uma indústria aeronáu-
tica, construindo em São José dos Cam-
pos o bimotor turboéliçe Bandeirante
te, projetado para. operar em aeroportos
pequenos.— Nosso, propósito é provar que
avião é coisa que não se compra, mas
se faz — diz o Chefe do Departamen-
to de Aeronaves do Centro Técnico de
Aeronáutica (CTA), Major Osires Sil-
va, entusiasmado com o primeiro avião
de transporte leve construído no Pais
com tecnologia nacional. O Ministério
da Aeronáutica já encomendou ISO
Bandeirante.

Como será
O Bandeirante será um avião de

construção inteiramente metálica, con-
cebido para atender às necessidades da
FAB, qtie o empregará em missões de
transporte, treinamento de guerra, bus-
c^ e salvamento e "outras missões de ca-
ratei* confidencial". <

Monoplano de asa baixa, com trem
de pouso triciclo escamoteável, o Ban-
deirante transportará, em condições
normais de conforto, até nove passa-
geiros; com uma tripulação de dois pi-lotos. Tei-á duas turbinas Prat. &
Whitney e hélices de passo reversível
Hamilton Standard; a pressurização,
prevista, desde o inicio, somente existi-
rá nas unidades de produção em série.

Outras características técnicas do
Bandeirante sáo as seguintes: enver-
gadura — 15,42 metros; comprimento
total — 12,74 m; altura máxima — 5.17;
superfície total'da asa — 29,15 m; pê-so vazio equipado -- 2 545 kg; peso má-
ximo — 4 500 kg; carga alar — 150 kg
por metro quadrado; carga de poten-ciai — 3,85 kg por cavalo-vapor.

Embora construído com materiais
convencionais, o Bandeirante terá gran-
de resistência estrutural, a fim de po-
der operar em más condições. Além dis-
so, os pneus de baixa pressão e um
forte trem de pouso permitirão aterra- :
gens e decolagens em campos inclusive
de areia. ¦

O avião deverá apresentar a se-
guinte performance: velocidade máxima
horizontal a três mil. metros — 445
km/h; velocidade máxima de cruzeiro'
— 430 km/h; velocidade de estol — 110
km/h; distância de decolagem, ultrapas-
sando um obstáculo da mesma altura —
43un_; velocidade de subida — 9 me-
tros por segundo; teto de serviço bi-
motor — 9 mil metros; raio de ação a
cinco mil metros — 1800 km.

No início de sua produção em série,
o Bandeirante terá um índice de nacio-
nalização de 80%, em relação aos pre-
ços, taxa que deverá sei- mantida du-
rante longo tempo. Segundo o Major
Osiris Silva, somente quatro dos 25 pai-ses que possuem indústria aeronáutica
têm condições de produzir aviões total-
mente nacionais: Estados Unidos, In-
glat-rra, França e Rússia. O Brasil;,
para fabricar seu primeiro turbo-hélic.,

importará válvulas, componentes de sis-
temas, turbinas e aparelhos eletrônicos.

Como nasceu
O Bandeirante nasceu em maio de

1965. Certa noite, já passava das 23 ho-
ras, o Major Osiris Silva foi procurado
per um construter de aviões, francês,
que lhe propôs a fabricação de um de-
terminado tipo de aeronave. A conver-
sa foi longa: já passava das duas heras
da madrugada quando o rnajc. e o Sr.
Max Holste chegavam a um acordo sô-
bre qual o tipo de avião que melhor se
adaptaria âs condições e necessidades
do Brasil.

Quando o Sr. Max Holste chegou,ao
Brasil, com o propósito de fabricar
aviões, já havia construído mais'de 500
aparelhos Broussard e Super-Broussard
(este é do mesmo tamanho do DC-3) na
França e era internacionalmente conhe-
cido. O Ministério da Aeronáutica, não
hesitou em lhe dar permissão para tra-
balhar na construção de um avião bra-
sileiro.

,, .Os estudos começaram em julho de
1965,"70 técnicos trabalhando sob a che-
fia do francês, Hoje, o projeto- ocupa 180
pessoas, das quais 22 são engenheiros —
qiiase todos estudaram no Instituto Tec-
nológico da Aeronáutica; 28 funciona-
rios compõem o.quadro.administrativo e
130 são técnicos de grau médio, em. sua
maicria treinados no Departamento de
Aeronaves do CTA.

A produção da Bandeirante come-
çou. com a realização de cálculos no
computador eletrônico do ITA. Em se-
guida, o avião foi projetado no papel e
os desenhos seguiram para a seção de
normas, a fim de que nenhum detalhe
fosse omitido. Pronto, o projeto seguiu
para o Departamento de Programação.
onde se estabeleceu o processo de cons-
trução, fixou-se o número de técnicos
necessários a sua execução e escolheu-se
o local de fabricação. Traçado o avião
no tamanho normal, para se conseguir o
máximo de precisão nas peças, passou-se à fase de trabalho em madeira, paramoldagem das peças em perfil-de metal.

O conjunto formado por essas peçasé testado, para a verificação da resis-
tência estrutural, até á destruição. Fi-
nalmente, a Seção de Homologação cer-
tifica as peças testadas, que são colo-
cadas então no aparelho.

Durante .todo o processo, os modelos
e peças são submetidos a exames de ins-
peção de qualidade, enquanto se. desen-
volvem estudos sobre a maneira mais
econômica de se produzir um conjunto
e os tipos de ferramenta necessários. Os
técnicos debatem ainda cada detalhe do
avião, para adaptá-lo às condições bra-
sileiras. Deste modo foi que se optou
por um modelo de asas baixas, devido
aos problemas de balanceamento e à ne-
c.ssidadé de um forte trem de pouso.

O protótipo
O primeiro protótipo do Bandeiran-

te começou a ser construído em março
dè. 1966, oito meses depois de iniciada
a elaboração do projeto, e deverá voar •
no primeiro semestre de 1969, em cará-
ter experimental. Um segundo protó-•tipo já teve sua construção iniciada e
dois outros já estão programados, todos
para utilização nos testes de estrutura
(estáticos e dinâmicos), ensaios de vôo

« exame dos sistemas.

Depois do teste em vôo do primei-
ro protótipo é que serão realizados os
demais ensaios, utilizados os outros
aviões, um dos quais será destruído.
Para testar cs componentes da estru-
tura do avião, foi comprada na Alemã-
nha uma máquina que __aliza ensaios
de vibração e fadiga, simulando, em
alguns segundos, as decolagens, vôos,
roteiro e aterragens de uma aparelho
normal. O teste é repetido milhões de
veies para que se apure o tempo de
vida do avião; ao final de alguns anos
de vôo simulado aparecem os primeiros
defeitos.

Questões -.'u_ic.ame._t.iis
O. Major Osiris Silva vê quatro quês-toes fundamentais na implantação de

uma indústria aeronáutica no País: a
, necessidade de uma política de desen-

volvimento, a preparação do pessoal téc-
nico, o lançamento da série — de acôr-
do com a política de desenvolvimento — ¦
nas quantidades absorvidas pelo merca-
do e no momento oportuno e, finalmente,
a elaboração de, esquemas de investi-
mento que permitam preços finais de

.venda acessíveis ao mercado.
— É. necessário estabelecer uma

política de desenvolvimento • com pia-' nejamento va longo prazo, a fim. de
permitir que a firma • produtora de
aviões pc-isa equacionar sua estrutura
para a- produção segundo as neeessicla-
des do mercado brasileiro. Se preten-déssemos substituir todos os DC-3 em
uso atualmente no Brasil, precisaria-mos começar a pensar, agora, ^ em cem-
prar os novos aviões,- para rec-b--lc_•apenas eni 1972 ou 1973. Esta difi-
culdade j&jíói superada, em parte, com
.a aprovação da política de dess-.ivol-
vimento da indústria aeronáutica.

O chefe do Departamento de Ae-
ronaves salientou que a parte funda-
mental do programa é a preparação do
pessoal técnico:

— Enquanto não tivermos gente
preparada, não poderemos fazer avião.
O técnico de grau superior é mais fá-
cil de ser encontrado, embora seja di-
íicilmente retido devido ac, salários
baixos. Já o de grau médio é mais ra-
ro, e o programa prevê a realização de
convênios com escolas profissionais, os
Ministérios da Educação e do Traba-
lho e o SENAI, para formar pessoal
em quantidade e de qualidade. Se ês-
te problema fôr considerado priorità-
riamente, dentro do programa, a im-
plantação e desenvolvimento da indús-
tria aeronáutica no Pais será mais
fácil.

Poupar divisas
Com a produção do turboéliçe

Bandeirante, cujo protótipo não custa
mais de US$ 200 mil, o Brasil, além
de -proporcionai* novas' oportunidades
de emprego, economizará divisas. Um
avião do seu tipo custa, no exterior,
de USS 400 mil a USS 500 mil.

O Bandeirante é a última obra do
Departamento* de Aeronaves do CTA.
Antes, íoram projetados o Regente, já•em fase de produção; o Universal; des-
tinado ao treinamento da FAB; e o
Uirapuru, aparelho leve de treinamento.

Pressão seria para Brasil comprar 30 Mirage
Paris (UPI-JB) —A França es-

taria pressionando o "Brasil a com-
prar 30 jatos Mirage, ao invés de 15,
segundo se comentou ontem em cir-
culos geralmente bem informados.
Se os franceses conseguirem sucesso,
o contrato de compra dos aviões
usados na guerra árabe-isráelense
valerá cerca de 200 mijhões de fran-
cos (NCr? 160 milhões).

Os caças Mirage, produzidos pe-Ia Dassault, foram recomendados ao
Governo brasileiro pelo Ministro da
Aeronáutica, Brigadeiro Márcio de
Sousa e Melo, que os preferiu aos
jatos norte-americanos F-5.

Ameaça de choque
.Sob forte pressão, tanto de Pa-~

ris quanto de Washington, o Brasil
planejou dividir a encomenda: com-
praria 15 Mirages e 15 F-5, mas a
França estaria, insistindo em que tô-
da a 

"esquadrilha 
seja formada pelos

jatos da Dassault.

;' As mesmas fontes asseguram
que nenhuma decisão final foi' to- •
mada quanto à forma de pagamen-to dos aviões, que a França propôsfosse feito em 10 anos. Disseram queo Brasil está estudando a oferta de
auxílio técnico oferecido pela Fran-
ça para a. produção de aviões de
transporte em seu próprio pais; Este1
auxilio seria parte do acordo franco-
brasileiro, mas nada transpirou
quanto ao tipo de aviões a serem
fabricados.

Observadores acreditam que a
França entrará em .hoque com seus
aliados africanos, se vier a aceitar
parte do pagamento dos aviões em
café. A França está comprando qua-se todo seu café de países africanos
de língua francesa. ,,.

Fontes francesas informaram
que, qualquer que seja o resultado
do contrato final, o relatório elabo-
rado pelos chefes da Aeronáutica
brasileira representa um grande su-
cesso do Mirage sobre seus competi-

dores estrangeiros e deverá ajudar
nos esforços da França para vender
seus produtos a outros países oci-
dentais.

As mesmas fontes disseram que
era lisongeiro ouvir de representan-
tes da maior potência latino-ameri-
cana que os Mirage são melhores e
mais baratos que aviões do mesmo¦ tipo fabricados em outros paises do '
mundo ocidental.

O Governo francês parecia pou-
co preocupado com as advertências
de que os Estados Unidos poderiam
cortar uma parte dó auxílio maciço
dado ao Brasil, como uma forma de
vingança pela não aceitação de seus
aviões F-5. O Governo francês es-
tá convencido de que Washington
não pode opor qualquer tipo de re-
presália aos lideres brasileiros que
võm apoiando várias atitudes políti-
cas norte-americanas, dentro e fora
do Hemisfério Ocidental.

(fí .TOME ESTOlALrS  ^|

Reco Hmenfo sii_re
aluguéis

ico-iiisne
cÉ-pêis
í_gora toirÉiin ms
22 agências

S CTIMâtllS
Os recolhimentos compulsórios em favor do Banco 1_acional da
Habitação, de 4% e 6% sobre aluguéis, para reembolso em 20
anos.-podem agora ser convertidos em depósitos com correção mo-
netárda na Caderneta RESIDÊNCIA, liquidáveis em apenas 1 ano'
Para cada NCr$100,00 recolhidos ao Banco do Brasil, abriremos
para V. uma conta na Caderneta RESIDÊNCIA no seguinte valor:

n i

Data da Efetivação do Recolhimento
ao Banco do Brasil

Io de fevereiro a 30 de abril de 1965
1.* de maio a 31 de dezembro da 1965
1,° de janeiro a 30 de junho de 1966
1." de julho a 30 da novembro de 1966

Valor do DBpósito
em RESIDÊNCIA

NCRS 337,10
NCR$ 193,30
NCR$ 163,70
NCRS 133,80

Os depósitos na CADERNETA DE POUPANÇA RESIDÊNCIA
são garantidos pelo Banco Nacional e vencem juros de Q% ao ano
mais correção monetária. Para troca das guias de recolhimento,
queira dirigir-se ao nosso escritório ou a qualquer das 22 agências
do BANCO IRMÃOS GUIMARÃES, nos seguintes endereços;
MATRIZ - R. da Quitanda, 80 - 80-A
AVENIDA - Av. R. Branco, 161-A
CASTELO - Av. Pte, Wilson, 165-B
GAMBOA - R. B, de S. Felix, 3-A
G. DIAS - R. Gonçalves Dias, 19
H. LOBO - R, Haddock Lobo, 18f-A
B. AIRES - R, Buenos Airas, 20
CATUMBI - R, Catumbi, 12
G.- FREIRE - Gomes Freire, 788
G. ARANHA - Av. Graça Aranha, 57
HIGIENÓPOLIS - Av, dos Demo-

.rãticos, 511
MADUREIRA - Estr. do Portela, 24/6
ou ao
BANCO DE INVESTIMENTOS GUANABARA

Rua do Carmo, 38 - 3,o andar

MERCADO - R, Cons. Galvão, 58-E/F
ROSÁRIO - Pça. Monte Castelo, 4
STA. RITA - R. V. Inhaúma, 134-A
S. BENTO - R. Cons. Saraiva, 45
S, CAMPOS - Av. N. S. de Copa-

cabana, 581-E
MÉIER - R, Dias" da Cru., 183
R. ELIZABETH - Av. N. S. de Co-

pacabana, 1362
RUA BELA - Rua Bola, 305
SANTANA - R. Santana, 187/9
S. CRISTÓVÃO-R.Fig.de Melo, 373

c_
t/t

oco.L
RESIDÊNCIA
CIA. DE CREDITO IMOBILIÁRIO

Av. Rio Branco, 173-7.» andar - Tels,: 32-3608 - 52-
Guanabara ZC-2Í

2211
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Ivo Arzua
quer reforma
agrária

São Pa « Io (Sucursall — O
Ministro da Agricultura, Sr.
Ivo i- Arzua, defendeu ontem "a
necessidade de uma reforma
agrária, a fim de preparar o
País para uma verdadeira mo-
bilizaçio nacional para o da-
senvolvimento, depois de afir-
mar que "menos de 10% dos
que trabalham na lavoura são
proprietários".

Estas declarações do Sr. Ivo
Arzua foram feitas quando pre-sidiu ontem, na sede do Insti-
tuto Biológico de São Paulo, a
reunião do Alto Conselho Agri-
cola do Estado, da qual partici-
pava-ni, além dos conselheiros e
do Secretário Herbert Levi, os
Presidentes doIBBA.Sr. César
Catanhedc, do Instituto Brp.si-
leiro de Desenvolvimento Pio-
restai, General Pinto da Luz. e
da Comissão Nacional de Pi-
nanc-iamento à Produção, Sr.
José Eugênio Lefrève.

Disse ainda o Ministro que"só poderemos fazer do Brasil
uma grande Nação cuidando do
homem brasileiro". Ao final da
reunião, foi assinado convênio
entre o Governo federal e o
Centro Tecnológico e de Pes-
quisas de Alimentos de Campi-
nas, através do qual ficou esti-
pulada uma ajuda financeira,
da ordem de NCr$ 100 mil, que
o Ministério da Agricultura
prestará, àquela entidade este
ano.

O Ministro Ivo Arzua anun-
ciou também que, nos próximos
30 dias, deverá ser assinado, nó-
vo convênio entre os Governos
federal e de São Paulo, "obje-
tivando a recuperação do Vale
do Paraíba, sendo que os estu-
cios a respeito já estão em rea-
lização conjunta por técnicos
do Ministério e da Secretaria".

Revelou, finalmente, que um
outro convênio, a ser assinado
nos próximos dez dias, estabele-
cera um programa de constru-
ção de 24 novos escritórios de
•extensão rural, no interior de
São Paulo, destinados a fome-
cer assistência técnica à la-
voura.

Leia Editorial
"Pragmatismo"

Rede debate
obras nas
ferrovias

O Presidente da Rede Fer-
roviária Federal, General An-
tônio Adolfo Manta, reuniu
ontem diretores, superinten-
dentes e representantes das
diversas ferrovias brasileiras
para aceitar sugestões e saber
das reivindicações de cada um
sobre o andamento das várias
obras que atualmente se pro-cessam,- assim como os recur-
sos disponíveis.

Embora não fossem ¦ dados
maiores detalhes sobre o en-
contro, èle visou, ainda, a dis-
criminação pormenorizada dos
trabalhos que merecem priori-dade, tendp, como único obje-
tivo. "a total recuperação da
RFF'', e o problema das ver-
bas.

IPM na revista "Galera"
visa a descobrir célula
do PCB na Escola Naval

O IPM instaurado na Marinha- para aourar íatos
. relacionados com a entrevista do Almirante -Saldanha

da Gama à revista Galera — editada por asoirantes da
E.cola Naval e depois transcrita pela imprensa diária— teria por objetivo .apurar a existência, de uma célu-Ia comunista naquele- estabelecimento, além do funcio-
namento de uni Centro de Debatas, de insoiracão sub-
vei-siva.

Essas explicações Íoram fornecidas ontem nor fon-tes da Justiça Militar, ao desmentirem que o Almirante
Saldanha da Gama, Ministro do Suuerior Tribunal Mi-litar, houvesse deposto como testemunha naquele in-
querito. O ex-Prcsidente do Clube Naval ainda não re-cebeu qualquer convite para ser ouvido no IPM da Es-cola Naval.

Coíiiinuà tudo
O Almirante Saldanha da Gama disse aos jornalistasque, apesar de suas prerrogativas de Ministro do STM, esíádisposto a comparecer, perante o encarregado do IPM, Al-mirante Maurício Dantas Torres, quando ratificará os têr-mos da entrevista, "publicada com fidelidade e sem distor-çoes pela Galera".

Habca. negado
O Superior Tribunal Militar, contra os votos dos Mi-nistros Peri Beviláqua e Otávio Murgel de R._ende, ne-

gou o habeas-corpus preventivo em favor do - e."-Deputadofederal Adão Pereira Nunes, condenado a 10 anos de re-clusao juntamente com nove chineses, sob a acusação deatividades contra a Segurança Nacional. Atualmente êle es-tá asilado no Chile. '
Na qualidade de patrono do condenado, o Ministro Nél-son Hungria fêz a sustentação oral do habeas-corpus, quan-do defendeu a tese de que todos os atos atribuídos a AdãoPereira Nunes e contidos na denúncia não passam de atos

preparatórios e não podem ser consideradas como tentativade mudança da ordem política e social do País.
O Procurador-Geral da Justiça Militar, Sr. Eraldo

Gueiros Leite, ao pedir ao STM que negasse o habeas-corpus,
disse que "não é possível sustentar a tese de transformar emhabeas-corpus o que seria uma apelação, pois isto seria
anular a decisão dc primeira instância".

Foi relator da matéria o Ministro Vaidemar Torres da
Costa. Consideraram-se impedidos de votar os Ministros Li- *
ma Torres e Romeiro Neto, o primeiro por ter sido o Juiz-
Auditor no julgamento que condenou Adão Pereira Nunes, e
o segundo por manter relações de amizade com o paciente.

Apelação adiada
O Superior Tribunal Militar adiou por mais alguns dias

o julgamento da apelação contra a sentença do Conselho Es-
pecial de Justiça da Auditoria da 7.a Região Militar do Rect-
fe, que condenou o dirigente comunista Gregório Lourenço
Bezerra a 19 anos de reclusão, com base em vários artigos
da antiga Lei"de Segurança Nacional.

O adiamento íoi.pedido pelo Professor Sobral Pinto, pa-trono de Gregório Bezerra, ao Ministro Lima Torres, relator
da matéria, para melhor consulta aos autos, do processo.

Dario depõe
O Secretário de Segurança da Guanabara, General Da-

rio Coelho, foi ouvido ontem pelo Juiz Tcócrito de Miranda,
da 1.» Auditoria da l.a Região Militar, como testemunha de
defesa do Tenente Francisco Paulo Spineli, acusado em pro-cesso de suloversão instaurado no Rio Grande do Sul e de-
nunciado perante a 3.a Auditoria da 3." Região Militar, se-
diada em Santa Maria, naquele Estado.

O depoente declarou que em 1956 foi designado Chefe
da Estado-Maior do III Exército, onde serviu até 1958, sendo
possível que ali houvesse conhecido o indiciado, de cujo nome
se recorda vagamente. Isto quando esteve internado duran-
te alguns dias no Hospital de Porto Alegre, onde o acusado
exercia a fnnção de farmacêutico.

\ ereador enquadrado
Niterói (Sucursal) — Mais um vereador de Campos, o Sr.

Manuel Chacar Filho, do MDB, foi incluído no processo for-
mado pelo DOPS fluminense, que anteriormente enquadrou
na Lei de Segurança Nacional os representantes de Niterói,
João Batista da Costa Sobrinho, Cives Ribeiro, Oto Bastose Luciano Maia, além de outro campista, o Sr. Manuel LuisMartins Neto.

O Sr. Chacar Filho, segundo o processo formado peloDOPS, solidarizou-se com o seu colega Manuel Martins Ne-to, também do MDB, no discurso de critica ao General Gar-rastazu Mediei, no qual teria feito, também, uma apolo-iado guerrilheiro Che Guevara, morto na Bolívia por forçasdo Governo daquele pais.
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Wilson verá
Johnson em
fevereiro

Siuilo Antônio (Tcxr.s) cLon-
tires (AFP-JBi — O Prciiden-'
te cís Estados Unidos, Lyn-
don Jó.insón,' ç o Primeivo-lUi-
r'-zv3 da Inglaterra; Havold
WJliónj deverão ençont-rãa'-se
cn*'wnOiln^lon nos dias 8 e 9
6? fêvsreiVo — anunciou on-
t*6m oficialmente' um porta-
ver,'da Casa Branca.

A mesma fonte disse que
Jcimson c Wilson estüdajrãq a
prtóèntè situação mundial,
com ênfase particular no firo-*
biema cia guerra do Vietname.
O rrcmier britânico devera
v'ajar. em seguida, para
Ottawa, Canadá, antes de vol-

. tar a Londres.

Suécia sob
crítica por ~
dar asilo

¦Washington, Trenton (Nova
Jérsei), Plvmoutli (Miclngan) e
ISáigon (UPI-AFP^TB) - O
Senador republicano Cal Cm tis
criticou ontem o direito _ de
asilo concedido pela Suécia
aos desertores norte-america-
nas da guerra do Vietname.

"O asilo oferecido pela sue-
cia estimula as deserções, la-
sendo- acreditar aos que se
sentem tentados que e possi-
vel desafiar a autoridade do
Governo dos Estados Unidos
— acrescentou o Senador por
Nebraska. pedindo ainda que
Washington obtenha da Sue-
cia a extradição de todos os
fugitivos da guerra.

Em Trenton. o ator negro
norte-americano Diky Grego-
ry anunciou que começaria uma
nova greve de fome a partir
da Páscoa, a fim de mamfes-
tar sua hostilidade "à guerra
Imoral do Vietname".

Gregory, que pretende candi-
datar-se às eleições presiden-
ciais sob o marco do pacifis-
mo. terminou no dia 1.° deste
ano um jejum de 40 dias, rea-
lixado com os mesmos objeti-
vos. O ator perdeu 25 quilos
cm virtude dc sua abstiuên-
cia voluntária.

Cambojano
denuncia EUA
em Havana

Hava, na. (AFP-JB) — O
Príncipe Norodon Eanarith.
filho do Chefe de Estado do
Camboja, entregou uma men-
sagem ao Congresso .Cultural .
de Havana ,para. explicar que
seu país "está, sob a ameaça
de agressão norte-americana".

. A mensagem do príncipe
cambojano, que participa do
Congresso, foi lida na tercei-
ra comissão: ""Nossa -aiternati-.
va --disse -com» qual se
enfrentarão no futuro muitos
países' do Terceiro Mundo, é
bem simples: ou defendemos
nossa independência e sobre-
vivência como nação, ou capi-
tulaáios' frente ao inimigo",,

UM ENCONTRO DE PAZ Rudiofoto UPI
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Papa diz que a guerra na Ásia
ameaça sobrevivência de todos

O Embaixador GronousTáeos diplomatas chineses • antes da reunião

Bispos de Saigon querem paz logo
Salgou (AFP-UPI-JB) — A Conferência

Nacional dos Bispos sul-vietnamitas publicou
ontem um comunicado oficial apoiando o ape-
lo do Papa Paulo VI ã suspensão dos bom-
bardeios sobre o Vietname do Norte c ao ini-
cio das negociações de paz. .

Fazendo uma exortação direta aos LiO-
vemos de Hanói e Saigon, o.comunicado afir-
ma' "Cem toda a nossa força apelamos a
boa. vontade dos dois Governos, do Vietname
do Norte e do Sul, para que juntos possam
conseguir a paz".

PRIMEIRA PALAVRA

A nota pede aos sacerdotes que iniciem
uma campanha de orações pela paz em todas
as igrejas, com o estudo das mensagens de paz
do Papa sobre o Vietname, e íaz um apelo a
todos os paises do mundo para que aceitem
o primeiro de janeiro, como dia oficial da- paz.

Para os observadores políticos, a tomada
d" posição do episcopado sul-vietnamita con-
tra os bombardeios é importante porque os
lideres da Igreja até agora tinham se man-
tido cm silêncio, embora fossem abertamente
anticomunistas.

EUA E CHINA

Enquanto isto, prosseguem os arranjos no
nível diplomático para providenciar o mais rá-
.pido possível o início das nege-ciações de paz.
Pontes ocidentais revelaram que diplomatas
norte-americanos e chineses se reuniram on-
tem em Varsóvia para examinar as mais re-
«entes aberturas para a solução negociada por
parte do Governo de Hanói.

Pela primeira vez nos 13 anos de conta-
tos entre EUÁ e China em Varsóvia, um des
países não se fêz representar pelo seu Embai-
xador na Polônia: Wang. Kuo Chuan, que se

. encontra em Pequim,,foi substituído pelo En-
carregado de Negócios.

JAPÃO E GRA-BRETANHA

-..,... Os Goveimo8.de..Tóquio ç Londres decidi-
ram mariter-sa em. estreito coíuTatò sóbreo
problema do Vietname a fim de. que possam
contribuir para o restabelecimento da paz,
informaram ontem porta-vozes japoneses,
¦após o encontro do Secretário do Exterior bri-
tânico George Brown com o Chanceler Takeo
Miki. 

••'.-•

Os dois responsáveis pela politica externa
de seus respectivos países consideraram acon-
selhável observar com prudência o dessnvol-
vimento da situação, após as novas.posições
tomadas pelos norte-vietnamitas.

Os Chanceleres acham que Hanói está
disposta a negociar com os" Estados Unidos,
caso suspendam os bombardeios e outros atos
de hostilidade, "o que constitui um dadbnóvo".
Mas resta saber se o Governo do Norte tam-
bém estaria disposto a cessar "seus atos de
hostilidade".

George Brown manifestou-se interessado
pelo plano de dupla garantia proposto pelo
Japão. Segundo a proposta, caberia aos. pai-
ses amigos dos EUA avalizarem as intenções
norte-americanas e aos do Vietname do Nor-
te as intenções norte-vietnamitas.

INDONÉSIA SE OFERECE

O Governo indonésio poderá servir de me-
diador nas negociações de paz, se fôr solici-
tado por todas as partes interessadas, ou seja,
"Vietnames do Norte e do Sul, Estados Uni-
dos, União Soviética e Vietcong", esclarece-
ram ontem porta-vozes oficiais*

Embora tanto Hanói como Washington te-
nham comunicado ao Governo de Jacarta que
aceitariam sua ajuda, o pedido não foi ofi-
cialmente formulado. Por outro lado, nem a
URSS, nem o Vietcong, nem o Vietname do
Sul manifestaram qualquer disposição neste
sentido'.

A Indonésia está interessada cm mediar
a crise, não apenas para assumir uma posição
de liderança no Sudeste asiático, como tam-
bém para melhorar suas relações com a União
Soviética, que pioraram bastante com o golpe
de. Suhartp.

Jacarta reúne'uma série de condições po-'
sitivas para exercer este papel: mantém uma-

Embaixada em. Hanói, e Hanói mantém outra
em Jacarta; é uma nação do Sudeste asiático
que"pode^Tesçcmder â- exigência de- que- os-

assuntos! regionais 
'devem 'ser;"resolvidos 

pe-
los países regionais; e tem relações excelen-
tes com o Ocidente. Fatores negativos: con-
gelou o relacionamento diplomático com a
China e não mantém relações com Saigon.

WÊÊmÊí
SERVIÇO DÈ CARGA
PALETIZADA A JATO
IDA E VOLTA PARA EUROPA

¦ '^______^*'*_____ - r* '____fe;: &'_(_»__""' ' ^^^Bv''|___PiS__ltf_jÍí

,.,';.'-.•:,¦ ,.;.„ ¦c ">:¦-.. p£í 
mm%W^KM>^ÊBmu^^Sm^^s^^^m^m^m^mm^^:^^^*i^^Ê^^^^^m\ *¦ BB

*^s______H *$P8cf 
^ÊÈ^mm^^m^mmmmrÍ^mmmÊ^^mmmmmmwl^^à^—mmm^—mmW^^' SI s^^i^^P^i^H

^^H| BWBI __!«_ •uâp' <HF^__< B _r ^B MmwWÊ^ml í 
' 

MWmM fülP'wmmr' ¦

''^H ¦!. ^v£vv:^^H.............K^^Sí^'^!______J__H_r^^^'"* ____B^____E____P^^cll^_^___J ____^^^_____^'^-

•¦fl ______ jf ii tM^KtÊBÍSÊÊ^,t^ammmwl^Êmmmmm——m^—*À^—mmmmmmsÊm \ I ffiill Sk

l___________________»VBM*v m__^_^__—__mmmmmÊmu^^Ê—mm^^——^—mmÁ^l. MmmmmtmKM- ''¦ ¦ ^B»Wlyl»»»»»»»l »»^^^»»»»»»»Kí^^^»»»»ffi^»^^^^^rS "'¦"____! ___P^^ _P^_____F^P»^P»»»»»K^^

'..'¦: WjmWKZr*Í.\ ^mmm __Bc^S!^^SM»WJpI»»»»Bb»'m»*»»»»»B »»»»E£^Í^^k^^»»»BÍB^.J^M ___l

:/'>¦[ ____¦ ^Jt^^^tÍw^^Z^I^A»»»»»»»»»»»t^*WEãS

wÊB^^^mmWKm^ms\^SÊm^WUL L»»»B^^bB ""^ !^-»»*^»»»»»»»»W»^^BS^»»»»»»^-
B^j^v___roJ5";__?WÍÍ_P^_EBfíie»»»TMa»HÍfe:- _M __^_^l _K

*~^ã^3__ _____gj*;'^'¦-^>^«_.* WMf _ vrf' ___l_____T ^__3______K^____1
' ^9 _____9^Í^bÍH Pv^BttM^»»»»^án»»»MCÍ ¦'

t^B^^^B __Í_____a^^^g^MKy»e»»Br*^«ew: *¦ ' __Bf ^—m^mum^íW^cW^^-

JwvA»iin\r\

SONA
V_tVRIG
6 BRASIL EXPORTA-A VARIG TRANSPORTA

Cidade do Vaticano ÍAFP-
UPI-JB) — O Papa Paulo VI
afirmou ontem que "a guerra
ameaça a própria sobrevivén-
cia da humanidade", reíerin-
do-se especificamente ao Su-
deste asiático, e fêz um apê-
lo aos diplomatas para que
trabalhem pela'paz.

O Papa pronunciou estas de-
clarações ao responder à sau-
dação feita pelo Embaixador
do Brasil, Henrique de Sousa
Gomes, que apresentou e re-
cebeu as felicitações de Ano
Novo, em nome do corpo di-
plomático junto ã Santa Sé.

Disse o Papa aos diploma-
tas: "poderíamos esquecer que
neste momento em que troca-
mos nossos cumprimentos de-
pois das brilhantes festas do
Natal, que convidam a numa-
nidade à alegria c à esperan-
oa, um país infeliz e querido
do Sudeste« asiático continua
preso numa horrível guerra,
cujo fim ninguém pode huma-
namente prever para um fu-
turo próximo?

Devemos pois conformar-
mo-nos com a inevitabilidade
da guerra? Devemos procla-
mar o enfraquecimento e mes-

mo o fracasso da democracia?
Devemos considerá-la uma
instituição venerarei do passa-
do para a qual não existe
mais lugar .rio nosso mundo?
Ou afastá-la da mesma ma-
riéirá como colocamos . num
museu uma arma que o pro-
gresso tornou antiquada?

E inclusive muito claro que.
ao contrário de solucionar o.s
terríveis problemas do mundo
moderno, renunciar aos rècur-
sos das vias diplomáticas não
teria outra conseqüência senão
a de torná-los eternamente in-
solúveis.

O que restaria, pois, senão
o recurso à força... uma força
que, graças ao progresso cien-
tülco. atingiu tal capacidade
de destruição que levanta o
problema da própria sobrevi-
vencia da humanidade, o que
gostaríamos de afastar, como
coisa inútil que se tornou ina-
dequada para resolver os pro-
blemas de nosso' tempo não é
a diplomacia, queridos amigos.
mas a guerra", concluiu Pau-
lo VI.

Senadores são contra bombardeios
"Washington (UP3&JB) —Três

dos principais aríticos a, politi-
ca do Governo Johnson no Su-
deste Asiático, os Senadores
Charles Percy e Eugene Mc-
Carty e o Professor John Ken-
netli Galbral-th, pediram a sus-
pensão dos bombardeios sobre o
Vietname do Norte, sob o argu-
mento de que chegou o momen-
to de testar a disposição de Ha-
nó! em iniciar negociações.

Enquanto isso, porta-vozes da
administração, entremeies o Se-
cíetário-Assistente William
Bundj', afirmavam que apesar
da aparente sinceridade de ne-

¦ gociar a paz, Hanói está, defen-
dendo uma posição muito rígi-
da que poderá resultar numa
ampliação da .guerra no Suries-
te Asiático.

OPORTUNIDADE

McCarthy manifestou que já
há provas suficientes indicando
a disposição de Hanói, e propôs
a suspensão dos bombardeios,
ressaltando que os ataques aé-
reos às . linhas de1 reabasteci-
mento no' sul poderão conti-
nuar mesmo -com o fim das in-.
cursões ao norte. O Senador
democata, que pretende dispu-

tar a Casa Branca, opondo-se
à política de Johnson no Viet-
name, fêz estas declarações
numa entrevista televisada com
a ABC. J

O republicano Percy defen-
deu a mesma posição sustenta-
da por McCarthy, acrescentan-
do que o Governo já perdeu
inúmeras oportunidades de ne-
gociar, e que não deveria "cair"
no mesmo erro agora: "Qual-
quer oportunidade de pôr fim
às mortes deve ser aproveitada,,
nem que seja apenas para tes-
tar a sinceridade" do adversa-
rio." '""-•¦':

O argumento de Galbraith,
Professor da Universidade de
Hr.rvard, foi mais ou menos
idêntico. ."A única saída é tes-
tar as intenção de Hanói. Não
há outra. Uma resposta neste:
sentido mostrará que o Govêr-
no dos EUA realmente deseja a
paz. ¦'"• -" v

VANTAGEM

O Secretário William Bun-
dy, encarregado do Sudeste
Asiático, declarou, em nome
do Governo Johnson, que "os
norte-vietnamitas podem estar
querendo se aproveitar das ne-

gociaçoes e suspensão dos
bombardeios para enviar
maior número de forças ao
Vietname do Sul".

Segundo êle, a proposta de
Hanói, se atendida, só afasta-
rá os EUA ainda mais do ca-
minho da paz. "Em primeiro
lugar, o Vietname do Norte
ainda pede a retirada de tô-
das as forças norte-america-
nas do Vietname do Sul e a
aceitação da Frente Nacional
de Libertação como único re-
préseutahte verdadeiro do po-
vo sul-vietnamita". .

LIÇÀO DE GUERRA

A anunciada disposição de
Hanói levanta uma série de
problemas, na opinião dos ob-
servadores norte-americanoi,
uma vez que as profundas di-
ferenças existem não apenas
entre Washington e Hanói,
mas também entre Washin-
gton e Saigon. Além do mais,
autoridades "não esquecem a
lição da guerra da Coréia".

Afirmam os observadores
que Hanói não indicou se
mantém as outras condições
para iniciar as negociações
(retirada das tropas norte-

americanas, r e c onhecimento
da integridade territorial vie-
tnamita, solução do problema
do Vietname sem interferência
externa e reunificação do
pais). Hanói também se re-
cusa a negociar com o Govêr-
no de Saigon.

Os dirigentes sul-vietnami-
tas não responderam ainda às
propostas n o r t e-americanas
para que aceitem um Governo
de coalizão, com a inclusão
de elementos do Vietcong. En-
quanto Johnson considera que
as negociações com o.s repre-
sentautes dos guerrilheiros pos-
sam trazer resultados pesiti-
vos. e Presidente Nguyen Van
Thieu anuncia que não con-
versará com-os "traidores da
Frente".

Quanto à lição da guerra, -
os observadores lembram que
as operações não foram sus- ¦
pensas durante os dois anos
de negociações e que o armis-
tício proibia especificamente o
reforço de tropas, equipamen-
to ou aparelhos. Entretanto,
em menos de dois anos, a Fôr-

¦ça Aérea da Coréia do Norte
adquiriu 600 aviões, entre eles
300 Mig soviéticos.

A cautelosa fase tias xiegociações prévias

Paris — As partes interessadas na
guerra do Vietname estão cliecjanclo cau-
telosameiile a um estágio de pré-nego-
ciarão. Esta semana., diplomatas norte-
americanos e chineses reiniciaram con-
versáçõés em Varsóvia, pela. primeira vez
nos últimos sete meses. Washington sa-
be que não pode Haver acordo no Su-
deste da Ásia que Pequim não aceite, e
Pequim tem conhecimento exatamente
do inverso.

Uma missão oficial 7iorle-america-
na chegará dentro em breve ao Cambo-
ja para ajudar aquele pais sojriáp a
retornar à verdadeira neutralidade, me-
diante a expulsão gradual das forças
comunistas das fronteiras do Vietname
do Sul. Para preparar o terreno pslcoló-
gico, o Príncipe SihanouK/CHefe deEs--
tado, criticou alguns conselheiros fran-
ceses que haviam- exigido que èle man-
dasse atacar todas as tropas que inva-
dissem o Camboja em. perseguição aos
comunistas.

A ameagá de ampliação do conflito
parece estar desaparecendo enquanto, si-
multãneamente, uma ameaça no Laus
dá a impressão de estar sob contrate.
Tanto os norte-americanos quanto os
norte-vietnamitas reforçaram tranqüila-
mente suas forças no Laus e Moscou, fêz
advertências quanto ao seu, envolvimen-
to na guerra. Por êsse motivo,, à situa-
ção è estática e intranqiiila.

A União Soviética espera, apesar da

relutância em confirmar esta intenção,
impedir qu-e o conflito chegue it escalada
e pôr um fim aceitável à lula. Com ex-
ceç.ão da Indonésia, Moscou jamais leve
qualquer interesse decisivo no Sudeste
da Ásia e sua maior preocupação no
Oriente ê isolar a China, tste objetivo
seria conseguido com a pas vietnamita.

Os -motivos políticos da China de-
vem ser considerados com- muita rejle-
xão. Ela não quer ser isolada e acompa-
nha o jogo do Kremlin. Conseqüente-
mente, Pequim jaz tudo ao seu alcance
pára estimular os adeptos da linha-dura
em Hanói e no Vietcong.

Hanói, por sua vez, permanece firme
èm sua atitude, mas está, ciente de que

._';«.única ajuda, militar que recebe da
$Uriiãb Soviética é de naturesu defensiva.

Além âisso, algumas das mercadorias
enviadas para os norte-vietnamitas
através da China estão senão apreendi-
das pelos adversários de Uao Tsé-tung*.
Corno Moscou e favorável a negociações
é Pequim está, numa posição relativa-
mente fraca, Hanói não pode ignorar
pára sempre a possibilidade de um acôr-
do diplomático.

Estamos assistindo, portanto, a uma
gradual diminuição das pré-conáicões de
Hanói para conversações de pas. O Pre-
sidente Charles De Gaulle, num discurso'prenunciado em Pnom Penli, sugeriu <_iie
as Estados Unidos pusessem fim aos
bombardeios e se retirassem do Vietnã-

C. L. Sulzberger
do jYciu 1'orA: Times

me, segundo um cronograma a ser dis-
ciltiâo'. O General, a partir dc então,
deixou de insistir em que o encerramen-
lo dos bombardeios norte-americanos .
seja' definitivo (significando eterno) e "
"incondicional".

Quando ocorreram, estds mudanças
de tonalidade, a estrutura, da guerra co-¦meçou a se alterar, no Camboja, talvez
no Laus e na União Soviética. Uma das
missões do Embaixador Gronouski em
¦seu encontro com o Encarregado de Ne-
i/òeios da China Popular em Varsóvia è
ver se Pequim está disposta a ceder.

Uma nova tendência está surgindo
em Saigon, cujo Governo pretende me-
lhorar suas relações com a França. Os
dirigentes sul-vietnamitas estão reçon-
siderando sua atitude e esperam mélho-
res termos de convivência com os fran-
ceses. £ possível què Saigon queira sair¦um pouco da, área de influêrwia dos Es-
tados Unidos a fim de que possa alegar¦maior liberdade de ação nas possíveisnegociações. Até o momento não se sabe
qual foi a reação de Paris a propósitodesta tendènoia.

tudo isso se contitui no pano âe
fundo para as prê-negociaçôet que as-
somam no horizonte, sem que isso se re-
flita numa. diminuição da luta. Na ver-
dade, os combates poderão prosseguircom grande violência mesmo que te-
nham inicio reais conversaçSe» diplo-
máticas. ¦

Enviado de Johnson está no Camboja
Pnom Penh (UPI — AFP —

JB) — O enviado especial do
Presidente, Lyndon Johnson,
Embaixador Chester Bowles,
chegou ontem a Pnom Penh,
devendo reunir-se com seus as-
sessôres antes de empreender
uma série de conversações com
o Príncipe Norodom Sihanouk,
interessado em manter o Cam-
boja à margem do conflito do
Vietname.

O Embaixador dos Estados
Unidos na índia e cinco cola-
boradores chegaram de Nova
Deli para uma visita de sete
dias que incluirá pelo menos
dois encontros com o Chefe de
Estado do Camboja.

PERMISSÃO

Bowles recebeu o encargo do
Presidente Johnson de pedir a
Sihanouk seus pontós-de-vista
sobre a proposta de permitir
que as tropas dos Estados Uni-

Saigon (UPI-JB) — O Gene-
ral Creighton W. Abrams, Vi-
ce-Comandante norte-america-
no na guerra do Vietname, dis-' _ sè ontem que o conceito de .
perseguição até o território do
Camboja é inadequado do pon-
to-de-vista militar.

"Não me parece que seja
uma proposta militar realísti-
ca", afirmou Abrams 'eiri uma:
entrevista exclusiva concedida ã
UPI, a respeito da perseguição
dós norte-vietnamitas e viet-
eongs, em busca de santuário
lio .Camboja.

; . ^'escrevendo a atual politica,'Abrams declarou que os co-
mandantes das unidades ame-
ricanas, operando perto da
fronteira Vietname do Sul-
Camboja, talvez tenham de to-
mar as medidas necessárias à
proteção de seus homens.
Acentuou, porém, que as fôr-
ças americanas talvez não che-
guem a atravessar a fronteira,

Tem havido notícias de que
as tropas americanas têm sl-
do alvejadas do lado cambo-
jano, desde 1965, mas Abrams
afirmou que não tinha conhe-
cimento da existência de tais
incidentes, desde que foi no-
meado vice-comandantei em
abril. • ¦

"Nós observamos isto como
falcões, porque pod* nos cau-

dos persigain os vietcongs e sol-
dados do Vietname do Norte
que entrem no território cam-
bojano em busca de refúgio.

O Embaixador manterá uma
série de conversações prelimi-
bares com membros do Gabi-
nete cambojano antes de vi-
sitar o Príncipe amanhã. A se-
gunda entrevista deverá ocor-
rer quinta ou sexta-feira, às
vésperas de seu regresso a No-
va Deli.

MELHORES RELAÇÕES

O simples fato de Sihanouk
ter concordado em receber
Bowles íoi interpretado pelos
observadores como indício de
que o Camboja aspira manter
melhores relações com os Esta-
dos Unidos, a fim de. evitar
que a guerra do Vietname en-
volva o pequeno reino do Su-
deste da Ásia.

Sihanoult, que tenta manter-

se neutro entre os regimes de
Hanói e Pequim, de uma par-
te, e Washington, da outra,
disse que essas pressões opostas
limitam os assuntos que possa
tratar com o diplomata norte-
americano.

SEDE PARA DEBATES

O Príncipe Sihanouk, antes
da chegada de Bowles, decla-
rou que a Frente Nacional de
Libertação (Vietcong), não
quer debater com os norte-
americanos, mas ofereceu sua
Capital, Pnom Penh, como se-
de de conversações oficiais ou
extra-oficiais, se qualquer um
dos dois lados lhe fizesse êsse
pedido.

O Chefe de Estado do Cam-
boja acrescentou que sua ne-
gativa em permitir que tropas
norte-americanas e sul-vietna-
mitas entrem no seu pais em
perseguição aos guerrilheiros

vietcongs se'baseia num pre-cedente aberto pelos próprios '
Estados Unidos, que não per--mitiram a entrada dos fran-
ceses na Tunísia, durante n
guerra da Argélia, -,.

Sihanouk disse que, além das ,conversações com Chester •
Bowles, receberá quinta-feira
o Embaixador da União Sovié-
tica e o Presidente do grupo
polonês da Comissão Interna-
cional de Controle.

A Comissão foi organizada
em 1954 pela conferência sobre
a Indochina realizada em Ge-
nebra, para acompanhar a in-
dependência dos países da re-
giáo. Ê formada de represen-
tantes de três paises, Canadá;
Índia e Polônia. Esta última,
sob o apoio da URSS, se opõe
ao aumento da Comissão para, .
fiscalizar o respeito à írontei-..:'_.
ra entre o Camboja e o Viet-
name do Sul. . - : * ta

Militar define tese de perseguição
sar uma porção de problemas
políticos'', declarou Abrams.

"Francamente, não acho que
necessitamos de qualquer outra
coisa além rio (a política atual)
que já possuímos."

' Apontando o dedo para um
mapa, em seu gabinete do
Quartel-General, o general, de
53 anos, tocou um lugar ao
longo da fronteira, perto de
Loc Ninh e Bu Dop — cena de
grande luta, no mês passado.

"Não queremos que ninguém
oruze a fronteira, aqui, com
uma companhia em perseguição
do inimigo, envolvendo-se nu-
ma luta", acentuou. "Você pre-
cisa ter condições de apoiar
o seu pessoal,"

Abrams disse que a questão
•poderia surgir mais tarde, mas
deveria ser enfrentada "só

quando estivermos preparados
— quando estivermos movimen-
tando comboios de caminhões
para Bu Dop e tivermos gran-
des bases em lugares como Loc
Ninh."

Bu Dop t Loc Ninh estão
situadas a menos de quatro

milhas da fronteira, numa re-
gião de seringais, cerca de 90
milhas ao norte de Saigon. Na.
luta ali travada em novembro
e começo de dezembro, os co-
mandantes norte-americanos
declararam que cs vietnamitas
do norte e os vietcongs apa-
rentemente atacaram de ba-
ses situadas no Camboja, pa-
ra lá regressando após' atacar
posições americanas e sul-viet-
namitas.

Abrams afirmou que se lu-
craria em atacar os santuários
comunistas no Camboja, mas,
somente quando as linhas de
suprimento tivessem se esten-
dido até bem perto, 

"de 
modo a

permitir grandes operações.

Abrams declarou quê espera
muita luta no ano próximo, na
região militar 10 — uma área
do Vietname do Sul, que in-
clui Loc Ninh e Bu Dop, bem
como uma larga faixa da
fronteira, nas províncias de
Binli Long e Phuoc Long.

O General antecipou tam-
bém uma nova ofensiva comu-
nii-ta na Zona Desmilitarizada.

Ao ser perguntado para
quando èle previa o começo da '
ofensiva na Zona Desmilitari-
zádá, respondeu:

"Se eu tivesse de apostar,
eu apostaria 25 centavos como
a ofensiva virá logo após a,
trégua do TET, quando o Ini-
migo terá uma chance de mo-
vimentar seus suprimentos"!

A Zona Desmilitarizada tem.
estado relativamente tranqüi-
Ia, desde o cerco realizado em
setembro à fortaleza dos íuzi-
leiros americanos em Con
Thien.

m

Continuando em suas previ-
soes quanto aos locais de lu-
ta, em 1968,'Áljrams disse que
acreditava què os comunistas
lutariam "como loucos" iia
província de Binh 'Dinh —
uma região duramente, con-
testada, ao longo da costa do
Mar da China, cerca de 300
milhas ao nordeste de Saigon.
Sérios combates irromperam
na planície de Bong Son, há
duas semanas. Binh Dinh é
uma valiosa província produ-
tiva.

li-
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Vietcong ocupa por
três horas cidade

t

próxima a Saigon
Saigon e Da Nanp (UPI-APP-JB) — Cerca de 700 guer-ri-

lheiros do Vietcong ocuparam ontem, durante três horas, a cida-
de Khiera Cuong, a somente 24 quilômetros de Saigon, depois
de bombardeá-la com granadas de morteiro, retirando-se em se-
cuida para locais vizinhos à fronteira com o Camboja;

As autoridades sul-vietnamitas informaram que, segundo ai"
primeiras informações, quatro pessoas morreram e 16 ficaram
feridas na cidade, mas o número de vítimas deverá aumentar
quando ficarem concluídas as operações de socorro. Cerca de
600 granadas caíram na cidade, durante o ataque de morteiros
que precedeu fl, ocupação.

DEFESA

A cidade, Capital da Província de Haun Ghia, era defendi-
da por cem policiais, um pelotão de milicianos das forças regio-
nais e um grupo de carros blindados leves. Os policiais tiveram
nove mortos, sendo as baixas das forças regionais tidas como
moderadas.

Após o bombardeio de morteiros, os vietcongs entraram na
cidade, começando u luta de rua. Antes da retirada, incendia-
ram dez edifícios. Os defensores mataram dez guerrilheiros e
capturaram cinco.

Pouco antes de os guerrilheiros se retirarem chegaram ao
local alguns helicópteros, que deram vários tiros de canhão con-
tra os atacantes, e em seguida tropas sul-vietnamitas, vindas de
um acampamento situado perto da cidade.

BOMBARDEIOS

Jatos norte-americanos, com suas atividades limitadas pelo
mau tempo, bombardearam as bases aéreas de Kep e Hoaloc, pró-
ximas à área de Hanói-Haiphong, no Vietname do Norte.

As duas bases abrigam esquadrilhas dos Migs que protegem
Hanói. .' •[

PRISÕES NO SUL

A Polícia sul-vietnamtta prendeu ontem seis velhos e 154
mulheres e crianças na feira livre de Da Nang, sob á acusação
de lançar campanha de boatos contra os Estados Unidos e de
realizar manifestações contra os bombardeios aéreos, contra a
presença de norte-americanos no pais e contra a prisão de 11- ¦
deres budistas durante os «onflitos de 1966.

Porta-voz dos Estados Unidos declarou que o incidente é
sinal de uma nova campanha contra o Governo que começa a
surgir no Norte do Vietname do Sul, onde foi mais forte a luta
entre os budistas e os líderes militares. Segundo o porta-voz, atrás
da campanha se encontram "pequenos grupos de elementos dis-
sidentes" budistas e o Vietcong. *

Paciência é essencial
para terminar a luta

Eugcn V. Risher
*- Especial para o JB

Saigon (UPI - JB) —\0 Embaixador Bunker, numa análise de
fim de ano da guerra do Vietname afirmou, domingo, que ela
tem sido comparativamente curta. E acentuou que "são neces-
*arlas paciência e persistência, por parte de todos os america-* fios, >para terminar a luta".

"Eu acho que é importante lembrar — para o povo ameri-
cano lembrar — que até agora esta não tem sido uma longa
guerra. Foi só no ano passado que conseguimos passar à
ofensiva". --

As tropas americanas no Vietname ultrapassaram o número
de 500 mil homens em decorrência do esforço militar, que atin-
giu o seu clímax, este mês.

"Acho sinceramente que se perseverarmos, em nosso curso,
acabaremos por nos sairmos bem, no fim. Precisamos de paciên-cia e persistência".

Bunker, um diplomata de -73 anos, cuja carreira tem sido
unia série de missões destinadas a solucionar crises,-assumiu o.-
lugar de Embaiaxdor em Saigon, há nove meses, em substitui-
ção a Henry Cabot Lodge.

Em sua análise da situação atual, Bunker afirmou que as
tropas aliadas infligiram pesadas derrotas nas tropas comunistas.
Adiantou' ainda que o recrutamento do Vietcong caiu vertical-
mente,-obrigando as tropas do Vietname do Norte a carregar uma
carga mais pesada na luta.

"Estou razoavelmente otimista. Mas, aebio que tenjos sido vi-
timas de excessiva confiança, em tempos idos, e não quero'"cairneste erro", disse êle.

"Estamos realizando progressos contínuos e acredito' que che-
gamos a ponto em que o progresso poderá ser acelerado," em
seus aspectos militar e político, inclusive no que diz respeito ao
programa de pacificação".

Bunker citou como os problemas principais de 1968:
1 — Melhoria das Forças Armadas do Vietname do Sul, par-ticularmente aquelas encarregadas da proteção dos funcionários

do programa de pacificação do Governo.
.2 — Eliminação da corrupção na administração civil.

— Aceleração do programa de pacificação.
— Estabilização e desenvolvimento da economia.

Bunker afirmou que o Vietname do Norte evidenciou poucoenfraquecimento em seu ânimo de luta, e que o serviço de espio-nagem americano estima que os norte-vietnamitas reoresentam
60% das tropas" comunistas no Vietname do Sul."Seu recrutamento é somente a metade do que foi há umano — declarou Bunker. Eles estão em dificuldades cada vezmaiores em conseguir alimentos. Como conseqüência disto, estãotentando extorquir tributos cada vez mais pesados, a- fim decomprar alimentos no Camboja e, com isto, estão alienando asolidariedade da população".

Quais as perspectivas do país? Indagou-se de Bunker."Eu não sei o que se passa na cabeça de Hanói. Gostariade saber".
Bunker deu a entender que acha que a decisão de guerra oude paz. em 1968, seria tomada em Hanói e não pela Frente deLibertação Nacional, o braço político do Vietcong.

,_. , 
"A íre"te è controlada por Hanói. O partido comunista noVietname do Sul não passa de um braço para o partido comu-nista do Vietname do Norte. Não sei como poderíamos divor-cia-los".
Entre os indícios mais encorajadores de progresso — disseBunker — estão a promulgação da nova Constituição democrá-tica do Vietname do Sul e a eleição de Governo representativo.
Bunker destacou, de modo particular, a eleição de 14 milautoridades, nas vilas e aldeias do país."Para mim, isto é muito significativo, pois marca o inicioda «instituição do Governo local, que fora praticamente elimi-nado durante o domínio francês e o regime do Presidente NeuoDinh Diem".
,. _ . .. •:.--<.••¦•_O próprio processo eleitoral, em meio a uma guerra cruele em si mesmo um acontecimento notável".

: Bunker afirmou que achava que o Presidente Nguyen VanThieu tinha tido um bom começo na eliminação da corrupçãodentro do Governo e na melhoria das Forças Armadas.
Os peritos em pacificação consideram a corrupção, que grassaentre as autoridades provinciais e distritais, como o" segundo maisimportante problema enfrentado pela pacificação. O mais im-portante é o Vietcong. •¦;_;';' O Governo de Saigon,.de acordo com Bunker. não conseguiuatingir 03 objetivos, fixados para este ano, para o programa de'pacificação. De'fato,'o Governo planejava pôr em funcionamento1.100 equipes de desenvolvimento rural, nas vilas, mas. só con-seguiu 250.
Bunker'previu que este número duplicaria em 1968.

O CAMINHO DO "FROAT"
Sadicfoto UP!

conheça
o seu estado

de saúde
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preventivo
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China acusa americanos por
bombardeio contra seu navio

Tóquio (UPI-JB) — O
Governo da China Popu-
lar acusou ontem os Es-
tados Unidos de toombar-
dearem um navio de sua
bandeira ancorado num
porto norte-vietnamita,
afirmando que, apesar
dos feridos e dos graves
danos sofridos, a tripula-
ção do barco "desafiou o

perigo e repeliu brava-
.mente o ataque em legí-
tima defesa".

O incidente, segundo
transmissão da Agência
Nova China, ocorreu
quinta-feira da semana
passada, e foi classifica-
do pelo Ministério do Ex-
terior em Pequim como"outro 

grave incidente de

provocação dos imperia-*
listas dos Estados Uni-
dos". Acrescenta a notí*
cia que outro navio co-
munista chinês foi atin-
gido por aviões norte-
americanos no Vietname
do Norte, em 25 de no-
vembro passado.

O grande plano para
1968 de Mao Tsê-lunsL

Solãaáo norte-americano atravessa as águas ajuãaão só por uma corâa

Pequim (.AFP-JB) — O órgão ão Co-
mitê Revolucionário ãe Pequim — Pei Jiiig
Pao — ãeâícou ontem sua primeira pági-
na às "mais recentes palavras ãe orãem-
ão Presidente Mao Tsé-tung".

Trata-se ãe um artigo ãe cerca ãe
600 caracteres, reunindo pela primeira vez
toãos os pensamentos de Mao dados a pil-
blico, por diversos meios, entre 29 ãe se-
tembro e primeiro de janeiro.

As diretivas constituem o que a pro-
paganãa chinesa batizou, desãe o outono
passado, de "o grande plano estratégico
ãe Mao Tsé-tung". Trata-se também ão
primeiro texto atribuião oficialmente d
Mao ãesâe o inicio da revolução cultural.

Por outro lado, é o primeiro em mui-
tos anos, fora os telegramas dirigidos aos
albaneses, aos vietnamitas e aos negros
norte-americanos e d declaração às mas-
sas ão ãia 8 ãe agosto ãe 1966, conhecida
como "Prestem atenção nos assuntos do
Estado e prossigam na revolução cultural
até o fim".

O plano estratégico em questão se di-
vide em 12 instruções que podem ser assim
resumidas: ..-;,'.

É necessário lutar contra o egoísmo e
o revisíonismo.

A classe operária não deve dividir-se
em dois campos antagônicos.

É preciso falar menos das faltas ãos
outros e praticar mais a autocrítica.

Os guardas vermelhos devem realizar
a grande aliança. Se dois clãs são revolu-
cionários, é necessário que se unam se-
gundo os princípios, revolucionários.

O problema ãos quadros deve ser ira-

Jéan Vincent
Especial paru o J15

tado começando pela educação dos
quadros;

O tratamento correto dispensado aos
quadros é a chave para se realizar « tri-
plice aliança (quadros, massas e Exerci-
to), e consolidar a grande aliança, a fim
de, em seguida, fazer a operação: luta
crítica, transformação, em cada unidade.

Essa tradição surge da retificação do
partido em Yenam e deve ser desenvol-
vida.

_ necessário resolver os problemas
das relações entre superiores e inferiores
e os quadros devem ir às massas.

Para revolucionar a educação,vé pre-
ciso ir às massas estudantis, aos profes-
sores revolucionários e uos operários ati-
vistas.

A situação da revolução cultural não
somente é boa como também excelente:
nunca as massas participaram em tal grau
num movimento.

A situação será ainda melhor dentro
ds alguns meses.

As classes de educação militar devem
incluir, os simples soldados.

Os órgãos ão partido ãevem
incluir os elementos avançados do prole-
puriado, e converter-se em órgãos de van-
guarda, capazes ãe dirigir as miassas na
luta contra os inimigos ãe classe.

Nesse documento, redigido ao que pa-
rece durante e depois ãe sua última via-
gem às províncias, Mao anuncia duas vê-
zes a renovação do Partido Comunista, e
insiste na educação e metamorfose das
massas, dando a entender que esses são
os objetivos da revolução cultural.

Antes de pensar que o seu concorrente
exagerou ao comprar uma frota de

monoblocos, veja só porque êle comprou
Em vez de pensar que êle foi exagerado, veja

como apenas êle foi esperto: descobriu que para
_£umentar o negócio dele, era só con-seguir 

a preferência do
passageiro.
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bus que trepidam menos?
, Então eles vão ter daqueles ônibus que não Ire-
pidam: os monoblocos, que são construídos com
uma estrutura integral, justamente para absorver

Quem absorve
as vibrações no mo-
nobloco, é o monoblo-
co, e não os passageiros

Depois dessa descoberta, tudo ficou mais fácil.
Os passageiros fazem questão de ônibus limpos

e confortáveis? Então eles vão ter os ônibus mais
linípos e confortáveis que existem: os monoblocos,
que têm gostosos bancos reclináveis, e que têm o
motor lá atrás, fora do ambiente dos passageiros.

Deixando ainda mais para trás o barulho, o
calor,,èo cheiro de óleo.

Os passageiros preferem os ônibus macios?
Pois então eles vão ter os ônibus mais macios

que se fabricam no Brasil: os monoblocos, quetêm suspensão por molas espirais, igual à dos mais
modernos automóveis.

Os passageiros também gostam mais dos ôni-

O motor ficando atrás, os desconfortes que èle' cau-
sa ficam mais para trás ainda. >

os choques e as vibrações que nos outros ônibus
chegam até os passageiros.

Mas a esperteza do seu concorrente não termi-
nou aqui. .

Alem de escolher os ônibus que são me 'res
para os passageiros, êle também escolheu os que
são melhores para êle.

- Os monoblocos são mais leves; carregam me-
vnos pêso-morto, não-tarifado: (Áo contrário dos
outros ônibus,-que em cada 1.000 km transportam
cerca de 1.000 toneladas-quilômetros.)

E gratuitamente... . ,
Por isso os monoblocos gastam menos cómbus.

O monobloco é macio pela mesmo razão tjuees mu-
demos automóveis também o são,
tive!, menos freios, menos pneus.

São mais fáceis de cuidar: existem 164 con-
cessionários Mercedes-Benz para dar assistência
completa, desde o motor até os mecanismos dos
bancos reclináveis.

O que torna mais ftfcil, também, manteráfroto
sempre como nova.

Agora uma pergunta: por acaso o seu concor-
rente comprou uma frota que tem o "Mercedes"
0-326, de 200 HP, e tem o "Mercedes" 0-321-HL,
de!20HP?

Então, muito cuidado. Ele deve estar com pia-
nos de grande expansão, pois com esses dois tipos
de monobloco êle vai cobrir todas as distâncias:
curtas, médias e longas.

E vai ser um concorrente cada vez mais exage»
rado.

Pergunte a qualquer passageiro se êle acha um exagera andar neste ônibus.

Concessionários Mercedes-Benz na Guanabara:
COSAVE - ORGANIZAÇÃO COSTA S/A VEÍCULOS
Av. Brasil, 7841 - Fone: 30-9982
MÍRIAM - MINAS RIO AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS S/A
Av. Augusto Severo, 156-A, loja "Praça Paris"
Fones: 22-8747 • 52-4934 • 52-4935

GUANABARA DIESEL S/A COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES"
Rua João Pizarro, 515-G - Fones: 30-5213 • 30-9885
CIRB S/A - COMÉRCIO E INDÚSTRIA
Rua Euclides da Cunha, 140 - Cx. P. 1093
Fones: 54-1084 • 28-1849 • 34-8238
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Informe JB
Competição inútil

Criou-se no Brasil, em torno do de-
senvolvimento do Nordeste, um clima de
tal modo apaixonado que não se pode
hoje jazer Qualquer reparo à atuação da
SUDENE sem incorrer no risco de pas-
sai- por inimigo do progresso da região.

Hú, no entanto, alguns casos em que
silenciar è impossível, porque o silêncio
implica a conivência com um crime que
se pratica, não contra a SUDENE ou con-
tra o Nordeste, mas contra o Brasil.

Ild algumas¦ indicações âa que, ?:o-
saudável esforço para desenvolver o Nor-
deste, os técnicos da SUDENE estão dei-
xando de levav cm conta o jato de que
o progresso nordestino não desligará a
região ão resto do Pais, que nele conti-
nuarà integrada.

lação ao Sr. Anisio Teixeira dará indi-
cações muito interessantes das intenções
governamentais naquela área.

Cérebro

O Professor Herch Moyse Nussens-
weig fala hoje, às I71i, na Academia Bra-
sileira de Ciências, sobre O Arco-íris e
a Aurêola, O Professor Nussensweig, que
é titular da cadeira de Fisica Nuclear
da Universidade de Rochcster, nos Esta-
¦dos Unidos, veio ao Brasil a convite do
Instituto de Pesquisas da Marinha, da
PUC. da Universidade de São Paulo e do
Instituto de Fisica da Universidade Fe-
deral do Rio de Jarieiro.

Começou ontem, na PUC, um curso
— segundas, quartas e sextas-feiras, en-
tre 16-e-18h — sobre ótica Quânticá e

JE não é só a SUDENE; do mesmo vi-
cio padece a SUDAM, recém-implanta-.
ãa: agem, os âois órgãos, como se a ins-
talação âe indústrias de todo tipo bas-
tasse, vor si só, para resolver todo o pro-
olema. Esquecem, aparentemente, que há
um problema de mercado a considerar,
e não adianta montar fábricas lá paru
competir com as indústrias do Sul.

A modernissima indústria de juta de
São Paulo, por exemplo, está em dificul-
dades para competir com a indústria de
juta nortista, beneficiada pelos incenti-
vos fiscais. É possível que o erro não
seja da SUDENE, nem da SUDAM, mas
ãa indústria âe juta. paulista. Isto, po-
rém, importa pouco; o que é essencial é
que não fique o Pais com uma inãústria.
âe juta no Sul e outra no Norte, uma in-
âústria ãe automóveis no Sul e outra no
Norte, uma inãústria âe gelaâeiras no
Svl e outra no Norte — se o inercaâo
nCo comporta as ãztas. O importante é
ç::e, ume, âuas ou ãez, as que existem
po'.cam :uncicnar economicamente. E
eoia visão globa1., aparentemente, nin-"
guem tem. '

.
Intiinação

A Divisão do Imposto de Renda está
notificando firmas cariocas, intimando-
as a apresentarem, no prazo de 10 dias,
os comprovantes de pagamento dos im-
postos relativos ao exercício de 1963, seb
pena de ação executiva.

Empresas que pagaram o imposto
estão recebendo a notificação; porisso,
terão que mandar alguém aos guichês 33
e 43 do Ministério da Fazenda, mostrar
o recibo e provavelmente dar uma des-
compostura no funcionário. O Imposto
de Renda devia..saber quem-pagou-.»é.
quem hão pagou, mas a verdade' é que
parece que não sabe.

Moda
iOs brasileiros que vão a Paris insis-

tem em ir ao New Jimmy's.
Mas os que voltam -de Paris sabem

•que agora não se deve ir senão ao Chez
Castel..

Pianista

O jovem pianista brasileiro Luís Me-
dalha — irmão da cantora Marília Me-
dalha — acaba de receber da severa
critica musical de Zurique comentários
altamente favoráveis ao seu talento de
artista.

O jornal Tages Anzeiger, em segui-
da a um recital na Sala Kaufleuten, dis-
se entre outras coisas que Luis Medalha
mostrou, na Sonata op. 110, "que não é
apenas um fenômeno do ponto-de-vista
técnico; mas que a natureza íêz dele um
grande talento musical. Seu tempera-
mento é comparável ao de um vulcão".

Depois do concerto em Zurique, Luís
Medalha foi a Hanôver, reencontrar o
Professor Karl Engel, da Hochsçhule für
Musik, para quem o artista brasileiro
não é apenas "um pianista de enorme
talento e de "poder extraordinário, mas
igualmente uma personalidade artística
e completa".

Indicador

Expira no mês que vem o prazo de
vigência do mandato de oito membros
do Conselho Federal de Educação.

Entre os conselheiros está o Profes-
sor Anisio Teixeira.

No Ministério da Educação, acredi-
ta-se que a atitude a ser tomada em re-

Teoria ão Laser.

O Professor Herch Moyse Nussens-
weig é brasileiro; depois dele, mais cin-
co virão ao Brasil este ano, dar cursos
a convite daquelas instituições de ensi-
no. Começamos a importar cérebros.

Para inglês ver

As notícias de que o Brasil estaria
cogitando de lançar títulos de emprê-
sas nacionais no mercado financeiro
internacional estão repercutindo no ex-
terior.

, Principalmente junto aos tomadores
de ações de empresa s, brasileiras —
eomo a The Manaos Tramways & Light
Company, Limited, e outras —, que até
hoje estão esperando seus dividendos,
Os quais, tudo indica, são só para inglês
ver.

Para inglês ver ou não, há muita
gente excitada com a idéia de mover
uma ação contra o Governo brasileiro,
por conta desses títulos. E se nós qui-
sermos mesmo lançar ações no mercado
internacional, é melhor dar um jeito de
pagar primeiro o que estamos devendo.

Computador

Enquanto aqui no Rio o Diretor do
Trânsito surpreende a cidade, provando
que o computador eletrônico é econô-
micamente inviável, surpresa maior che-
ga de Israel, onde, segundo informa a
Brazel, fabrica-se todo equipamento de
computação eletrônica para trânsito há
muito tempo, com o maior sucesso.

Caos

O Serviço de Clínica Médica do
Hospital dos Servidores do Estado, ins-
tituição que durante muitos anos des-
frutou de prestígio e consideração como
uma das mais categorizadas do País,
está. seriamente ameaçado de não poder
continuar funcionando.

Sem recursos suficientes, o Serviço
atravessa uma fase de caos administra-

,,.tiyò, subvertida .a hierarquia, funcional;; esta.'fi'èâhrio'inígossível trabalhar lá. Se
o Governo não tomar logo uma provi-
dãncia, vai ter que fechar as portas
do Serviço. E como o Brasil continua
a ser um grande hospital, é bom não
deixar que isso aconteça.

Constituição

Sem que se saiba direito como, che-
garam ao Governo de Pernambuco dois
mil exemplares da Constituição ao Al-
cance ãe Toâos, o livro do Senador Paulo
Sarasate. •

Ninguém pediu os livros, mas ainda
assim há que pagá-los, como diria o
Sr. Jânio Quadros, que nada tem com
esta historiai mas entra nela assim mes-
mo. O Sr. Nilo Coelho, não tendo me-
ihor idéia, chamou o Presidente da,
Associação Municipalista de Pernambu-
co, Coronel Manuel Acácio Leite, e in-
cumbiu-o de promover a distribuição
gratuita dos livros entre as Prefeituras
municipais. u

Como há mais livros que prefeitu-
ras -em Pernambuco, vê-se que lá, efe-' tivamente,' a Constituição está ao alcan-
ce de todos.

Água

Por muitos « muitos anos, uma
caixa dágua grande era o maior sim-
bolo de status dos habitantes de Mos-
soro, uma das principais cidades do
Rio Grande do Norte e maior rival de
Natal. Quanto maior a caixa dágua, mais
importante o dono. Há pouco tempo;
entretanto, a missão israelita ¦ que lá
esteve descobriu a 600 e 900 metros de
profundidade inesgotáveis lençóis de
água mineral — que agora sai na tor-
neira de quase todo mundo. Os mosso-
roenses não lamentam mais a falta de
água: gabam a temperatura dela.

Lance-livre
• O Secretário: dc Economia da Guana-
bara, Sr. Armando Mascarenhas. entregou
ontem ao Governador Negrão de - Lima o
Diagnóstico Preliminar da economia do Es-
tado, elaborado pelo escritório Astel — As-
sessôres Técnicos, cuja equipe é chefiada
pelo economista João Paulo de Almeida Ma-
galhães.

Numa das conclusões, o estudo mostra
que, embora a maioria das empresas cônsul-
taSsõ afirme que há esvaziamento econOmi-
co cs Er.r.do, suas respostas sobre o crês-
cirr.:rito do mercado interno e seus pro-
gramas de investimento revelam justamente
o contrário.
C- Ej.-pansão Européia sexã o tema da pri-
meira conferência sobre Raízes Históricas do
Terceiro Mundo, que começa hoje, às 20 h,
nc? Colégio do Brasil, na Rua Gago Cou-
tinho, 61, em Laranjeiras. "A conferência
Inicial será feita pela Professora Maria leda
Linhares.

O Sr. Guilherme Borghoff, ex-Superin-?
tendente da SUNÀB, está .teitadíssimo
porque teve o seu nome incluído na lista
dos devedores do Imposto de Renda, Asse-
gura que foi tudo um i equivoco, e o pior é
que agora tem que estar .explicando.

A Convocação exti^orcUnária do Con-
gresso vai custar^ ao Tesouro nada menos
que dois milhões de cruzeiros novos, sem
contar sessões extraordinárias e pagamento
do pessoal subalterno. Ca<}a parlamentar re-
ceberá 5 mil cruzeiros novos de ajuda do
custo.

A Editora Agúilar lançou ontem a se-
gunda edição, ampliada, das obras comple-
tas de Carlos Drummond de Andrade. •

A Censura afinal liberou Roía Viva, a
peça de Chico Buarque, que estréia no Tea-
tro Princesa Isabel no dia 15.

O Ministro Hélio Beltrão fala hoje, às
22hl5m, através de uma cadeia de televisão,
sobre a nova etapa do. desenvolvimento
brasileiro.

MIS indica
os melhores
do cinema

Gláuber Rocha, Domingos de
Oliveira. Jean-Claude Berna-
det e Vúlter Hugo Khoury ío-
ram indicados ontem pelo Con-
isclho Superior do Museu tia
Imagem e do Sem como can-
dldatos ao Golfinho de Ouro,
prêmio no valor de NCrS 4
mil, e que é destinado ao res-
pcnsável pela- mais importan-
te obra do cinema brasileiro
em 1967.

A escolha definitiva será fei-
ta pelo Conselho Superior de
Cinema do MIS na próxima
segunda-feira, ocasião em que
deverá ser escolhido também o
vencedor do troféu Estácio de
Sã, que premiará o maior di-
vúigudor ou incentivador do
cinema brasileiro no ano pas-
sado.

PROVÁVEIS

; Entre os nomes de Luís Car-
los Barreto, Flávio Tambelli-
ní, Davi Neves, Cosme Alves
Neto, Jean-Claude Bernadet,
Gláuber Rocha e Justmo Mar-
tins, surgirá o eleito para o
itroféu Estácio de Sá.

O Governador Negrão de Li-
ma prorrogou por mais dois
anos o mandato do Sr. Ricar-
do Cravo Albin na Fundação
Vieira Fazenda (Museu da
Imagem e do Som), que con-
•t-imiará como Secretárlo-Exe-
eutivo. Nomeou, ainda, o Sr.
Hélio Marins . Davi no cargo
de Diretor-Secretái-io da mes-
ma entidade.

O Museu da Imfígém e do
Som reúne hoje o Conselho de
Liíratura para a escolha dos.
prêmios' Golfinho de Ouro e
Estácio de Sá, das letras em
1967.

Festival de
estudantes
se organiza

O Secretário de Educação,¦ Sr. Gonzaga da Gama, cons-
tituiu um grupo de trabalho
que estudará a regulamenta-
ção e, ao mesmo tempo, dlri-
gira o II Festival Estudantil
de« Música Popular Brasileira,
a realizar-se no principio do
segundo semestre de 1968, sob
o patrocínio do Departamento
de Cultura da Secretaria.

O grupo de trabalho será in-
tegrado pelas Professoras Và-
nia Malheiros Drumond, Ida
Marina Costa Velho e Neli
Ferreira Soares e pelos estu-
dantes Paulo Sérgio da Silva
Fialho, Ivã Morais, Cátia Pa-
ria Quintão, Mauro Noce dos
Santos, "Wilson Reis Amen-
doeira, Mauro d'Angelo Pico-
ne, Antônio Sérgio de Sousa
Barros e Pedro Paulo Cunha.

UNÍSSONO
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O protesto ãe Gláuber Rocha foi igual ao âe toãoS

INC cria
comissão de
melhores

Foi constituída ontem, pe_
Io Conselho Deliberativo do
Instituto Nacional do tíine-
ma, a comissão julgadora
que escolherá os melhores do
cinema brasileiro em cada
categoria profissional, que
receberão o Prêmio INC. São
eles: Eli Azeredo, Carlos Mo-
ta, Jcsé Lir.o Grunewald,
Pedro Lima, Van Jaffa, re-
presentando o Instituto. £u-
plentes: José Sanz e e Al-
íredo Sternheim.

Chermont
deixará a
Inglaterra

Brasília (Sucursal) — O Se-
cretário-Geral cio Ministério
das Relações Exteriores, Sr.
Sérgio Correia da Costa, asm-
mira ainda este ano a embai-
xada brasileira em.. Londres,
substituindo o Sr. Jaime -Cherr
mont, que será aposentado, es-
tando cotado para substituí-lo
no Itamarati o atual Subsecre-
tário-Geral, Embaixador Mário
Gibson.

S2:£o assinados brevemente
r.o I Ministério das Relr.ções Ex-
tfcícrcs atas admirictrativos
prer-oventío a Dlvisf-o de P:-o-
morio Comercial a Secretaria-
Geral Adjunta pava a Pramo-
çf.o Comírcial e criando a fun-
ção do Inspetor-Geral de fi-
nancas.
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Protesto contra a Censura
leva quase 300 pessoas a
lotar o auditório da ABI

Quase 300 pessoas _ atores, escritores, jornalistas *
cineastas — foram ontem à ABI protestar contra qualquerforma de censura às artes. Ao final, 297 assinaturas en-dossaram um manifesto Contra a Censura, em Defesa daCultura, em que se denuncia "a onda de intolerância quese abate sobre as atividades artísticas no Brasil".

A reunião abriu a Semana de Protesto contra'a Censu-ra. cujo programa de ação inclui pronunciamentos atra-ves dc jornais, rádios e televisões, além de aoelos antes doinicio de cada peça ou shom encenado em qualquer teatrodo Rio e de São Paulo. O movimento será pacifico, paranao prejudicar o trabalho junto ao Governo
TOVr EXEMPLO

O crítico de teatro do JOR-
NAL DO BRASIL, Yan Mi-chalskl, abriu os debates len-
do unia moção da UNESCO,
aprovada no 11.° Congresso deTeatro, em Israel, que conde-
na qualquer tipo de censura âcultura. O Brasil foi um dossignatários da moção e, segun-
do disse, deveria servir deexemplo.

Sob a presidência da atriz
Tônia Carrero, participaram da
mesa que dirigiu os debates osSrs. Nelson Pereira dos San-
tos, Oclete Lara, Fernando Pei-
xoto (representante da classe
teatral paulista), Flávio Ran-
gel, Osvaldo Loureiro, Paulo
Autran, Carlos Scliar e Gem
Marcondes.

A comissão que elaborou o
manifesto e que tem funções
executivas para organizar qual-
quer oiúro movimento é com-
posta pelos Srs. Alex Viany,
Betiy Faria. Ferreira Goulart,
Carlos Vergara (representante'
das artes plásticas), Capinau
e- Yan tytiehalski.

A reunião realizou-se das
14h30m às 16 horas no auditó-
rio da ABI, que ficou inteira-
mente lotado, sem a presença
ostensiva da Policia e em cli-
ma de absoluta tranqüilidade.
MANIFESTO

O manifesto, que anuncia o
Congi-esso da Intelectualidade
Brasileira, a realizar-se em
março, foi lido p?:o ator Pau-
Io Autran. Afirma que a Csn-
sura, "nesse clima de ins:gu-
rança e terror, constitui ver-
dadeiro crime de lesa-cultura".

Cita como exemplos a inter-
dição da peça O Poder Negro,

do norte-americano LeRoyJo-
nes, a proibição de Antígona,
de Sófocles, em Belém do Pa-rá, os cortes na peça Dura LcxSeil Lex, de Oduvaldo Viana
Filho, que de tantos obriga-
ram o autor a mudar o pró-
prio personagem central, nosfilmes Cara a Cara, de Júlio
Bressane, e Colagem de Davi
Neves.

Nas artes" plásticas e na mú-
sica o manifesto cita a reti-
rada de alguns quadros da
Eienal de São Paulo e a proi-bicão de uma das faixas do
próximo disco de Caetano Ve-
loso."Como se isso não bastasse,
o Governo toma providências
para fortalecer a Censura, cen-
traüzando-a em Brasília, li-
quietado suas representações
nos Estados, reduzindo o pe-ríoílo de vigência do alvará de

, liberação, criando uma taxa
para que as empresas teatrais
tenham o direito de se subme-
terem a uma Censura que só
lhes cria dificuldades e pre-
juízos" — continua o mani-
festo.

Cita ainda palavras do atual
Diretor da Policia Federal de
Segurança, Sr. Juvenal Faça-
nha, "que ao receber dois ci-
neastas brasileiros afirmou-
lhes, referindo-se ao cinema o

.,ao teatro: "Ou mudam, ou
acab2m".

"Esta é a grave situação qu«
trazemos ao conhecimento da
opinião pública nacional e in-
ternacional, convoçando-a pa-
ra lutar em defesa da cultura
e da arte no Brasil, mais uma
vez ameaçadas pela intolerán-
cia e pela mediocridade" — íi-
naliza o manifesto.

DPF suspende censores
suspeitos de corrupção

Brasília (Sucursal) — De-
núncios de "pessoas respeita-
veis e com relativo fundamen-
to" sobre corrupção existente
no Serviço de Censura* e Di-
versões Públicas motivaram o'
afastamento das funções de
vários funcionários, decidido
ontem pelo Diretor do Depar-
tamento de Polícia Federal,
Coronel Florimar Campeio.

As investigações, que se vêm
processando há mais de 40 dias,
em absoluto sigilo, indicam querealmente existe a corrupção e
que alguns servidores possuem
fortunas muito superiores à que
poderiam adquirir com seus
vencimentos. O Diretor do Ser-
viço de Ceasura na Guanabara,
Sr. Jcsé Leite Otati, é dos mais
acusados.

Segundo se informou na Po-
3ícia Federal, algumas das de-

núncias contra o Serviço de
Censura partiram do próprioMinistério da Justiça. O Dire-
tor da Polícia Federal de Se-
gurança, General Juvèncio, quaitem sob sua responsabilidade o
Serviço de Censura, determinou
todo o rigor nas apurações, quaresultaram, preliminarmente,
em afastamento de alguns fun-
cionários até conclusão do in-
quèrltc.

Recentemente, um diretor da
Televisão de São Paulo comen-
tou, na Censura Federal, que a
transferência do exame das no-
velas para Brasília "tornou-o
mais barato do que em São
Paulo, apesar de se pagar pas-i
sagem, estadia e diária ao em-
pregado". Esta conversa foi
ponto inicial de uma outra in»
vestigação paralela.

Fisher traz Visita do
convites Papa ainda
de Brasília é duvidosa

A Fundação Cultural do Dis-
trito Federal já está tomando
providências para a realização
do III Encontro Nacional do
Escritor, que se realizará, como
nos anos anteriores, em junho.
Para fazer convites a escritores
do Rio, encontra-se na Cidade
o contista Almeida Fischer, um
dos principais organizadores da.
quele conclave.

O Chanceler Magalhães Pin-
to disse ontem que nada exista
de oficial sobre a visita de Pau-
Io VI ao Brasil, esclarecendo
que o Papa estaria de viagem
para Bogotá. "Posso presumir
que êle estenda a viagem ao
Brasil, mas falta a palavra efi-
ciai do Vaticano. O Papa é con-
vidado permanente do Govèr-
no brasileiro", acrescentou o
Sr. Magalhães Pinto.
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RAU ordena o início da
desobstrução do Canal de
Suez sob proteção armada

Cairo (UPI-AFP-JB)' — O Governo egipcio ordenou on-
cem o inicio dos preuarativos para a retirada dos 15 navios
bloqueados no Canal de Suez, anunciou ontem o jornal Al
Ahram, acrescentando que os trabalhos serão realizados sob
proteção armada e que a RAU "reserva-se absoluta liber-
dade de ação" caso haja interferência militar cie Israel.'

O jornal, considerado órgão oficioso do Governo, disse
qnea Administração do Canal recebeu ontem instruções
para dar prosseguimento imediato aos planos de desobs-
trução do leito, a despeito de Israel exigir ser consultado
sobre o assunto sob o fundamento de que ambos os paises
se comprometeram a não fazer uso do Canal.

Frei vence esquerdistas do
PDC.e recupera o controle
da maioria demmratarcristU

Santiago ão Chile (UPI-JB) — O Presidente EduardoFrei do Chile conseguiu recuperar a direção do Partido De-mocrata Cristão, durante a reunião da Junta Nacional do
partido governista, depois de 17 horas de trabalhos ininter-raptos, quando foi eleito Presidente do PDC chileno o ex-Ministro Jaime Castillo Velasco.

Depois de sofrer a obstrução sistemática da ala ultra-esquerdista do seu partido, liderada pelo Senador Rafael A.Gumucio, o Presidente Frei obteve voto de confiança dosmembros do partido reunidos no balneário de Penaflor,
para continuar sua obra de governo, condicionada à ela-boração de uma base econômica estável para a execução dereforma:;.

Quatro intelectuais russos
são julgados por subversão ott

Seper vai
substituir

INSTRUÇÕES

As instruções dadas pelo
Governo egípcio ao órgão ad-
ministrador do Canal referem-
se ao Inicio imediato dos pre-
parativos, através do planeja-
mento dos trabalhos e prepa-
ro dos 15 navios de várias na-
cionalidades, detidos desde ju-
nho do ano passado no trecho
dos Grandes Lagos Amargos.

Terminada a parte prévia e
feitas as necessárias draga-
geas, a Administração do Oa-
nal notificará o Chanceler
egipcio da data marcada para
o início da operação, com 48
horas de antecedência.

Segundo o Al Ahram, na
data fixada, que não poderá,
sofrer adiamento, os trabalhos
terão início sob a proteção das
Pôrças Armadas egípcias, e
o Governo reserva-se toda li-
berdade de ação para o ca-.
so de serem as embarca-
ções egípcias alvejadas pelas
forças israelenses que se en-

contram na margem oriental
do Canal de Suez.
DEFINIÇÃO

O Governo egipcio, segundo
o jornal, definiu seu ponto-de-vlsta sóbre a questão em
três pontos:

1. Somente o organismo ad-
ministrador do Canal está ha-
bilitado a efetuar a operação
de retirada dos navios.

2. As embarcações do referi-
do organismo administrador
navegarão no Canal de Suez
exclusivamente sob o pavilhãoegipcio.

3. A RAU não está disposta
a conversar sóbre essa quês-tão, não importa com que ou-
tra parte; não aceita tampou-
co que os trabalhos sejam
objeto de acordo não importa
com que outra parte e consi-
dera que seus contatos com oGeneral Odd Buli não têm ou-
tro objetivo que não o de in-
formar que vão se realizar
operações de envergadura nazona de cessação de fogo.

VITÓRIA

O Governo instalado há trêsanos sob a bandeira da "Re-
volução em Liberdade" conse-
guiu reaver sua liderança sô-bre o Partido Democrata Cris-tão, depois de sofrer oposiçãoa certas medidas propostas,como a criação de um Fundode poupança obrigatória paraassalariados e a limitação dodireito de greve, por parte daala "rebelde" do Partido.

As medidas consideradas in-dispensáveis para deter a in-fiação foram apoiadas por 278votos contra 202, e a nova di-retoria nacional do PDC foi

. eleita por 127 votos e 93 abs-
tenções. O novo chefe do Par-
tido, Jaime Castillo Velasco, de-
clarou- à imprensa, após a reu-
nião de 17 horas consecutivas,
que "tanto o voto vitorioso,
quanto outros que se apresen-
taram à reunião, determinaram
as formas gerais e concretas
de entendimento".

'iDe»tro.da democracia cris-•tã — prosseguiu Castillo —
todos estamos de acordo em
que se deve seguir por uma li-
nha não-capitalista e as dife-
renças de critério dependem
apenas do tempo, da oportuni-
dade ou métodos".

Moscou e Caracas (UPI-AFP-JB) —
Quatro intelectuais acusados de atividades
anti-soviéticas compareceram ante o Tribu-
nal de Moscou para serem ouvidos e julga-dos numa sessão secreta, da qual só oarti-
ciparain cidadãos soviéticos e os parentesdos acusados, que conseguiram; depois deviolentos protestos, ter' acesso à sala dotribunal.

Alexei Dobrovolsky, encadernador, de28 anos de idade, confessou que se dedica-va à distribuição de material' anti-soviéticouo pais e que agia como intermediário no
pagamento de rublos e dólares de um gru-po de emigrados aos outros três indiciados,Dobrovolsky e outra pessoa acusada, Ve-ra Lashkova, mecauógrafa de 22 anos deidade, "admitiram plenamente sua. culpa",na sessão de abertura do julgamento. AlexGiiizburg, de 31 anos de idade e jornalistaindependente, disse ao tribunal, na presen-ça de seu advogado, indicado pelo própriotribunal: "Não sou culpado."

Outro acusado, Yuri Galanskov, ex-em-
pregado de um museu, de.29 anos de idade,declarou-se "parcialmente culpado" dos cri-mes que lhe foram imputados pelo Promo-tor Gennady Tereshkov. Êste disse que osacusados admitiram ter realizado atividadesanti-soviéticas, recebido dinheiro c equipa-mento para mimeografar folhetos de pro-paganda da organização União Popular doTrabalho — um grupo de emigrados que f i-
gurou em vários casos de subversão daUnião Soviética.

Segundo Tereshkov, - os acusados rece-beram cerca de dois mil rublos para exe-cutar suas missões e ainda uma quantianão especificada em dólares que, conformeconsta dos autos, foram trocados ilegal-mente no mercado negro.
Um dos acusados, Alex Ginzburg.é o autor do Livro Branco sobre o caso dosescritores Slniavsky e Daniel.
Os quatro acusados podem ser condena-dos. a penas que vão de sete a dez anos.

Quando dezenas de pessoas quiseram entrarna sala do julgamento, as autoridades ale-
garam que não era possível devido á faltade espaço, desculpa que é dada com ire-
qüència nesses casos.

Círculos bem informados declararam.,
que a maior parte da sessão do tribunal foidedicada à leitura do sumário de acusação,no qual o Estado declara que os quatro es-
crltores aceitaram tarefas de caráter anti-soviético, a pedido da União' Popular doTrabalho.

Em Caracas, Boris Brocks, pai do estu-
dante venezuelano acusado de subversão na
União Soviética, declarou ontem que a Em-
baixada mexicana naquele país prometeu
colaborar na tentativa de libertar seu filho. •

A Agência Tass anunciou, na térça-fei-
ra passada, que Nicholas Brocks Sokolov, de
20 anos havia sido detido e que, em seu
poder, as autoridades encontraram material
subversivo e de espionagem.

Israel vence baterias
árabes em Tiberíades

Telaviv (AFP-UPI-JB) — A
Força Aérea de Israel entrou
ontem em ação para silenciar
baterias de artilharia Jordânia-
nas situadas na região ao sul do
Lago Tiberíades, que dispara-
vam contra povoados israelen-
•es no vale de Beissan, anun-
ciou um porta-voz israelense.

Jordanianos e israelenses ha-
viam travado um duelo de arti-
lharia pesada, através do rio
Jordão, das 14h30m até às
16hl5m, segundo o informante,
mas às 16h45m os jordanianos
reiniciaram o combate, num dos
mais graves incidentes das últi-
mas semanasV embora não te-
nham havido baixas nas filei-
ras israelenses.

ESCALADA

Segundo o comunicado publi-
eado em Telaviv, o incidente
teve inicio àa 13 horas, quan-
do os jordanianos, com dispa-
ros de armas leves, assustaram

alguns agricultores que traba-
lhavam no vale de Beissan,
provocando a resposta israelen-
se, com armas automáticas.

As 14h30m os jordanianos
empregaram a artilharia pesa-
da, diz o comunicado, e "nos-
sas forças então utilizaram a
artilharia e os tanques para re-
duzir ao silêncio as posições do
Exército jordaniano".

Em outros incidentes ocorri-
dos ontem na linha de cessação
de fogo jordaniano-israelense,
um soldado de Israel morreu e
quatro policiais ficaram feridos,
perto do kibbuts de Gesher,
quando o veiculo que utiliza-
va foi de encontro a uma mi-
na, às Hhl5m. Mais ao sul, em j
Kfar Ruppin, iim agricultor íoi
ferido às 20 horas por dispa-
ros jordanianos e na faixa de
Gaza uma mina foi descoberta
e inutilizada, enquanto outra
danificava um > veículo israe-
lense. . >

Diplomata panamenho acusa
Secretário da OEA de agir
com má-fé contra dominicano

Washington (UPI-JB) — O Embaixador do Panamá na
Organização dos Estados Americanos, Eduardo Ritter Aislan,
acusou ontem o Secretário-Geral José A. Mora de atuar"caprichosa e arbitrariamente" ao dispensar um alto fun-
cionário da entidade.

O diplomata panamenho, um dos três candidatos à su-
cessão de Mora, denunciou que o Secretário-Geral destituiu
o cidadão dominicano Luis Raul Betances da chefia dos
serviços administrativos da OEA "sem antes ouvi-lo e sem
que ficasse comprovado-seu erro".
TERRORISMO

Betances foi demitido porter realizado uma campanha
de proselitismo em favor da
candidatura de Ritter Aislan,
devido ao impasse surgido emtorno da eleição do sucessor
de Mora, cujo mandato de dez
anos termina em maio próxi-mo. Contudo, o funcionário do-
minicano repeliu esta acusa-
ção.

Em discurso pronunciado nu-
ma sessão extraordinária doConselho da OEA, convocada aseu pedido, o Embaixador pa-namenho declarou também quenão pretende desistir de suacandidatura ao posto de Sè-
cretário-Geral. O Embaixador
Ritter Aislan denunciou a exis-
tência de um plano destinado
a eleger um representante da

América Central para o postode Secretário-Geral Adjunto,
segundo em importância dentro
da OEA, em troca de seu apoio
à candidatura do ex-Presiden-
te Galo Plaza para a Secreta-
ria-Geral.

O diplomata panamenho de-nunciou que "inimigos da
OEA" estavam tentando "pre-
parar o caminho para sua ex-tinção definitiva". Ritter Ais-Ian afirmou que, com a de-' missão de Betances, "todos os
funcionários da União Pan-
Americana foram presas do
terror, do desconcerto e da
preocupação". Acrescentou que"os funcionários da Secreta-
ria-Geral estão, com razão,

. atemorizados e êste clima es-
piritual não é o mais apropria»
do para se exigir deles efi-
ciência".'

PC argentino divulga seu
manifesto pedindo início
da luta contra o Governo

Buenos Aires e Tueumán (AFP-JB) - Por ocasião doseu cinqüentenário, o Partido Comunista argentino divul-
gou manifesto clandestino em que preconiza a "derrubada
da ditadura fascista militar, a criação de um Governo pro-visório de ampla coligação democrática, a convocação ime-dlata de uma Assembléia Constituinte, da qual participemtodos os partidos políticos populares, mediante o sistemaeleitoral de representação proporcional".

O PC argentino reafirma ainda sua solidariedade àUnião Soviética, condenando os "desvios de Mao Tsé-tunge su camarilha de aventureiros". Em Tueumán, 300 ope-rários na indústria açücareira, acompanhados de mulheres
e filhos, promoveram uma manifestação de rua, com bom-bas molotov e pedras, tendo à frente o padre -Juan Sán-
chez. A manifestação, iniciada logo após a missa domi-nical, foi dissolvida pela polícia.
REPUDIO

As comemorações do cinqiien-tenário do Partido Comunistaargentino foram marcadas porm a n i íestações-relâmpago nas
ruas de Buenos Aires, Córdo-
va e Rosário, e por algumas

poucas detenções, à exceção da
batalha campal entre operários
de Tueumán e a polícia local,
quando estes solicitavam, às
portas das residências de altas
autoridades, a solução para seus
problemas trabalhistas.
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aviam
Cidade do Vaticano (AFP-

UPI-JB) — O Papa Paulo
VI aceitou ontem a renún-
cia do Cardeal Alfredo Otta-
viani — já com 77 anos e
quase cego — à direção da
Congregação para a Doutri-
na e a Fé e nomeou parasubstituí-lo o Cardeal Fran-
jo Seper, da Iugoslávia.

Esta é a primeira vez que;
um cargo importante' como
a direção do ex-Santo Ofi-
cio é confiado a um Car-

..ÇleaJ_clfi_ Ji.m...pais. comunistas- -
acreditando-se que a medi-
da possa contribuir para o.
progresso das relações en-
tre o Vaticanc e o Governo
de Belgrado.

O Cardeal Ottaviani ha-
via apresentado sua renún-
cia pela primeira vez há vá-j
rios meses, quando o Papa
convidou os membros da,
hierarquia de mais de 75
anos a renunciarem. Na-
quela ocasião, Paulo VI não
aceitou, mas acabou ceden-
do aos insistentes apelos do
Cardeal, segundo fontes do
Vaticano.

Desde 1935, a Congregação!
para a Doutrina e a.Fé sr
encontrava sob a orienta-
ção do Cardeal Alfredo Ot-
taviani, que foi nomeado
pelo Papa Pio XI e sempre
se caracterizou por defender
posições conservadoras den-
tro da Igreja Católica.

O Cardeal Seper, Arcebis-
po de Zagreb e ex-assessor
do Secretário de Estado, é
considerado um dos porta-
vozes da ala liberal da
Igreja, mas sempre gflzou
da confiança dos Papas,
sendo portanto pouco pro-
vável que faça concessões
às tendências liberais no
campo da doutrina.

A indicação do Cardeal
Seper surpreendeu os pró-
prios assessores do Arcebis-
po de Zagreb na manhã de
ontem. "Esperávamos que
alguma coisa ocorresse, mas
esta é a primeira noticia
que temos", disse o padre
Vladimir Stankovic, acres-
centando que o Cardeal não
faria comentários, enquan-
to o I/Osservatore Romano;
não publicasse a nomeação,,

Surveyor-7
deve pousar
hoje na Lua

Pasadena, Califórnia'(AFP-JB) — O Surveyor 7
deverá pousar hoje, à noite,
na Lua, depois de uma du-
pia mudança de direção efe*
tuada a partir do Centro de
Propulsão de Pasadena,
quando se evitou que a esta-
ção espacial aterrisasse ai
mais de 1500 quilômetros do
local escolhido para o pou-
so.

Além dessa primeira ma-
nobra, os técnicos da NASA
realizaram uma segunda
mudança de rumo. O Sür-
veyor 7 foi concebido para
pousar na cratera Hipàrcus,
e seu íogüete propulsor já
estava apontado para êsse
alvo quando se decidiu a
mudança de objetivo.

Barrientos
não troca
guerrilheiro

la Paz (AFP-JB) — O
Presidente René Barrientos,
da Bolívia, declarou ontem
que não cogitava de uma
troca do cubano Hubert Ma-
tos — que classificou de
mártir verdadeiro — pelo
francês Régis Debray — de-
nominado por éle de "már-
tir fictício".

O chefe de Estado bolivia-
no afirmou ainda, quanto a
compra de armas suíças pe-
la Bolivia, que foi efetuada
em função de modernizar o
armamento das tropas bo-
livianas, afirmando que são
falsas as notícias de auxílio
militar norte-americano, em
homens e armas à Bolí-
via, na sua guerra centra
guerrilhas.;

Cubanos
acham
petróleo

Havana (AFP-JB) — O Go-
vêrno cubano anunciou ontem
& noite a descoberta de uma
jazida de petróleo na praia de
Santa Maria, a 20 quilômetrosda capital cubana, capaz deatender a todo o consumo na-cional de petróleo.O Primeiro-Ministro Fidel
Castro esteve no local da jazi-da e autorizou todos os estabe-lecimentos da região » fecha-rem as portas para comemoraro achado.
BOMBA

Havana (AFP-JB) — Umabomba explodiu ontem.na se-de do Ministério das Comuni-
cações de Cuba, causando mor-tos, e feridos, segundo rumoresnão confirmados. A bomba te-ria sido colocada dentro deuma valise dos Correios. Todaa zona do Ministério íoi iso-lada pela polícia.
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agalliães vê importância
vital na reunião mundial
de comércio em Nova Deli

O Chanceler Magalhães Pinto afirmou ontem no Ita-

inarati que a II Conferência Mundial de Comercio e De-

s .ivolvimento, que será instalada em fevereiro próximo, em

Nova Deli, tem importância vital para os países subdesen-

volvidos, podendo transformar-se num movimento de rei-

vindicação ou mesmo de pressão sobre os países desenvol-

vidos.
Acrescentou o Chanceler quo a delegação brasileira,

como participante de todas as comissões, atuará no sen-

tido de dinamizar o comércio mundial, pois todos os pai-
ses tem problemas importantes para serem discutidos no

âmbito da Conferência. O grupo de nações em desenvolvi-

mento e subdesenvolvidas, segundo o Chanceler, soma 86

Decreto que dá incentivos
para progresso nordestino
tem 2 correntes em choque

Recife fSucursal) — Duas opiniões dividem o Nordeste

diante da vigência do Decreto-Lei 55/66: a primeira consi-

dera a redução para até 8% da dedução do Imposto de

Renda em beneficio do turismo uma vitória da Região; a

outra vê no fato um precedente perigoso ao desenvolvi-

mento da área, já que, de qualquer forma, foi mutilado o

seu esquema de incentivos.

O decreto-lei previa que até metade da dedução de 50%'

do Imposto de Renda fosse aplicada opcionalmente no tu-

rismo, mas as pressões dos governadores e das classes pro-

países.

CONFERÊNCIA

Após anunciar que, em Pe-
trópoii.5. no despacho com o
Presidente Costa e Silva, sub-
meteria ao Presidente a rela-
ção dos delegados que partici-
parão. da II UNCTAD, salien-
tou o Ministro Magalhães Pin-
to que a Conferência tem im-
portância vital para os países
cm desenvolvimento e s u b cl e-
senvoívidos, "que agora somam
86 em vez dos 77, como tinha
sido divulgado".

Paquistão*
negócios

Com o objetivo de debater a
ampliação do comércio com o
Brasil, chegará amanhã ao Rio,
chefiada pelo Sr. Wasir Ali,
uma missão comercial do Pa-
quistão, que visitará os princi-
.pais centros produtores do .Pais,
incluindo no seu programa de
visitas, além da Guanabara, as
cidades de Belo Horizonte, Vi-
tória, São Paulo e Porto Ale-
gré.

O Chefe da missão, Sr. Wasir
AH, diretor da Corporação Es-
talai de Comércio do Paquis-
¦tão, pretende incentivar o co-
mércio de trocas entre ambos
os países, dinamizando as ex-
portações de produtos primários
c manufaturados nacionais,
pois o seu.pais tem uma popu-
lação de 100 milhões de habi-
tantes. .

Acompanhado do Embaixa-

Explicou que, na Coníerèn-
cia Mundial de Comércio e De-
senvolvimento, em Nova Deli,
os pais.s em desenvolvimento
falarão francamente ao grupo
de ri a ç õ e s ricas, cabendo ao
Brasil participar de- todas as
comissões. — "O mundo está
dividido em três facções: pai-
ses desenvolvidos, em desenvol-
vimento e os subdesenvolvidos.
Todos — finalizou — têm pro-
b!em_s para levar à Cònferèn-• cia e, por isso, devem estar, pre-
sentes para decidir o seu fu-
turo".

quer mais
com Brasil

dor do Brasil no Paquistão,
Embaixador Justo Bezerra de
Menezes, e do diplomata Sér-
gio Teles, da Divisão de Propa-
ganda Comercial do Itamarati,
a missão visitará os principais
centros produtores. Os mem-
bros' da missão são os seguiu-
tes: Contra-Almirante S. M.
Salimi. Presidente da Comissão
de Marinha Mercante; Pyar Ali
Al Scri, Presidente da Câmara
de Comércio e Indústria de Ka-
rd-h-i-r-Minos Bhandara, Diretor
da Murree Distiling Company;
Shafigue Saigol, Vice-Presiden-
te da Kahinoor Industrial En-
terprises de Labore; Kazl Paz-
lur Rahman, Subsecretário do
Departamento de Comércio . e

< Indústria do Paquistão Orien-
tal; e Engenheiro Hasan Abidi,
Diretor, -do Pakistan Cônsul-
itans Syindicate.

-__t_.a_ d. i.üi'tl_si_ il_ü_a.i-_ com que o Presidente C__t_-

e Silva reduzisse os incentivos à construção de hotéis para

.penas 8% do total do tributo a ser pago.

Dizianr então os Governado-
res que e.m 1961 o Governo fo-
cieral concedeu um esquema de
incentivos ao Nordeste, regula-
mentado em'1962 e complem..'-i-
tado em 1963, lembrando q;ie
só em 1965 o sistema se conso-
lidou institucionalmenxe. .

Assim — frisaram — os arti-
gos 34 e 18 <lo Plano Diretor da
SUDENE estão em .pleno vigor
há apenas três anos, período
muito curto para a consecução
dos fins a que foram criados,
como vim sistema de uso exclu-
sivo do Nordeste.

FUNDO CIFRA DE RENDO
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PONTOS-DE-VISTA

Quem vê na redução para o.
turisiíio uma vitória do Nor-
dssts são os representantes do
Governo federal na Regiãc, que
tiveram suas opiniões oficiais
expressadas pelos Presidentes
da SUDENE e do Banco do
Nordeste, General Euler Ben-
tes e economista Rubens Costa.

O primeiro explicou, em en-
t-revísta. coletiva, que o D..rc-
to 55/66 já era um fato con-
ereto desde o Governo do Ma-
rechal Castelo Branco, quando
teve sua vigência adiada para
este ano, mas ainda com o
mesmo percentual de mutila-
ção — até 25% do total a ser
pago do Imposto de Renda —
o qual só foi reduzido para
__> há poucos dias. Dai a vi-
tória do Nordeste. •

Na outra posição, achando
que a mutilação, embora mi-
nima, representa o começo do
fim das regalias de que goza

. o Nordeste, estão as Federa-
ções das Indústria? ç _ mun-
do político da Região.

Explicam que os até 8% do
Imposto de Renda nada sig-
nificará, em termo de capital,
para o turismo, mas foi quês-
tão fechada por grandes gru-
pos econômicos, desejosos "da.

quebra do privilégio, a fim de
terem facilitadas novas invés-
tidas para a aplicação dos in-
centavos no centro-sul.

NOVE GOVERNADORES

Os nove Governadqres da
área Nordeste/SUDENE, com
exceção do de Minas, Sr. Israel
Pinheiro, se colocaram frontal-
imente contra a vigência do
Decreto-Lei 55.
¦ E o documento que entrega-
ram ao Presidente Costa e Sil-
va defendia esse ponto-de-vista,
trazendo inclusive um resumo
histórico da curta vida dos
incentivos, "que só agora fun-
.tonam plenamente em bene-
ificio do desenvolvimento da
Região.

E acrescentavam que o mo-
mento não seria mais impróprio
para a mutilação — que em-
bora reduzida para 8% (até ...
16% dos recursos antes exclusi-
vos da SUDENE), viria a acon-
tecer depois — porque enquan-
to em 1965 os depósitos oriun-
dos da dedução do Imposto de
Renda correspondiam a 124% do
valor dos investimentos, em ...
1967 essa mesma relação apre-
sentou-se ao nível de 30%.

— Em outras palavras' —
continuaram — enquanto os
depósitos da dedução do Impôs-
to de Renda no Banco do Nor-
deste duplicavam nos três anos
de plenitude operacional do sis-
tema 34 e 18, os investimentos
aprovados pela SUDENE de-
cuplicaram.

SUDENE EM NÜMEROS

Uma outra fonte de arg-u-
anentos contra a vigência do
decreto que mutilou os incen-
tivos da SUDENE são os nú-
meros oficiais do próprio ór-
gão: dos NCrS 232 milliões em-
pregados através dos artigos 34
e 18 (da dedução do Imposto
de Renda), NCrS. 165 milhões
foram aplicados somente em ...
1967, contra NCr$ 67 milhões
de 1963 a 1966. Ê o sistema,
agora, funcionando "a todo va-
por", segundo os economistas
do órgão regional de. desenvol-
vimento.
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DEPOSITANTES DO DECRETO LEI NQ157
FUNDO DEINVESTIMENTO"BIB"

Comunicamos aos depositantes do Fundo de Investimento "BIB" (de-
ereto lei n.°' 157) que os Recibos. Provisórios podem agora ser substi-
tu.ldos. pelo Certificado de Compra de Ações nos Escritórios !do Banco
dt Investimento do Brasil, Deltec ou nas Agências das seguintes
instituições Financeiras onde foram efetuados os depósitos.

'. 
UNIÃO DOS BANCOS BRASILEIROS S..A.

.;.; BANK OF LONDON & SOUTH AMERICA Ltd.'
. ,<V.. --C. ¦¦ BANCO LAR BRASILEIRO S. A.

BANCO BRASILEIRO DO ATLÂNTICO S. A.

BANCO ÍTALO BELGA S. A.

CREDIBRÁS FINANCEIRA DO BRASIL S. A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
AUXILIUM S.A." FINANCIAMENTO, CRÉDITO E INVESTIMENTO

COFIN0RTE S. A. FINANCIAMENTO
VALMOB LTDA.

SAGIBRÁS S. A, CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

;..,f 
"'| •_- r 

*\-' 
H. JORGE MULLER CARIOBA

CIA. ROCHEDO INVESTIMENTOS, CRÉDITO E FINANCIAMENTO

/':;'; THEMISTOCLES SAVIO

INVESTICÂMBIO SOC. CORRETORA DE VALORES LTDA.

.-<;;¦'¦ RENATO NOVAES CÂMBIO E TÍTULQS LTDA.

FINTEC LTDA. - TÉCNICOS EM FINANÇAS
NELSON SPINELLI

ESCRITÓRIO ROXO LOUREIRO

. ^V. 
•: :;l ESCRITÓRIO LEVY LTDA.

; 
'' /V;- SOC. FIN. ANÍBAL TELLES CORRÊA

'"""].' . ESCRITÓRIO SUPLICY NETTO

DIDIER LTDA. CÂMBIO E TÍTULOS
ESC. LEME DA FONSECA LTDA.

VALORTEC - CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES LTDA.
- .. ..'.JOAQUIM DA CUNHA BUENO NETTO

Foi prorrogado por mais 1 ano o Decreto Lei n.° 157
í. para pessoas físicas e pessoas jurídicas - consulte-nos.
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BANCO DE INVESTIMENTO OO BRASIL S.A.

RIO DE JANEIRO - Av. Rio Branco, 99 - 17.° andar - Tel,: -23-1991
SÃO PAULO - Rua Libero Badaró, 293 - 6.° andar • Tel.: 37-0171-

SEU DINHEIRO RENDE MAIS E RENDE COM SEGURANÇA

QUANDO HÁ TÉCNICOS TRABALHANDO PARA ISSO.

BOLSAS E MERCÂDQS

MOEDAS
-BOLAR--

Compra
Venda

LIBRA

Compra
Venda .

3,20
3,22

7,60

7,80

O B-i-i---—da.-
ces p-Lrt_cuIa_'_£
guintes taxas:
Moeda.
Dólar 
Dólar C-anact.
Libra Ec-iter. .
Mxi_só AI emito
F:oi_m 
-Vinco Belga,
Bbsaico Suíço
Lira 
Ccar-ba D.r.an..
Coroa -.6yuèB.

?g.g.___U--f_—.os ban-
opôràvàiii às se-

Compra Venda

Franco Bane --fi-iM-» oasim Tina- nn-n-m.

3,20
2,95372'
7.67040
0,79904
0,33367 .
0.03Í3S4
-,7-7-S
0,003124
0.42S12
0.44793

3,22
2,93043
7,73444
0,6.554
0,69533
0,054947
0,74420
0,005172
0,-13241
0,4523*

Coroa Sueca 0,G1526 0.620S1
elimX A-u.t. 0,122.16 0,123998
Escudo Pert. nominal nominal
Pe.-ta. lureina! nominal
PèJO Argent. O.0CS544 O,O0?563
Peso Uruguaio nominal nc.__.ln_l
Ouro fino

GR 3,6008813 3,6233368
TAXAS DO MANUAL
Moeda Compra Venda
Libra 7,60 7,80
Dólar 7,80 7,80
Pè.oAii.nt. 0,009 0,093

Marco
Coroa Diriam.
Xslim Aust. .
Peso U.ug. ..
Coroa 3ueca .
Franco Belga
Fiunco Franc.
Bsoudo P.cr...
Koíim 
Lira 
Franco
Peseía
BóJl-vai-

>f_/> IM-

Suíço

0,79
0,41
0,118
0,016
0,60
0,06
0,64
0,110
0,87
0,005
0,73
0,044
0,68

0,513
0,43
0,127
0,0165
0,62
0,065
0,-S
0,115
0,97
0,0055
0,73
0,047
0,71

BOLSA DE VALORES
A Bolsa de Valores do Rio de Índice EV, iixai-.cic-.se em 134,6.

Janeiro ttjgóctói) oniem 436 725 subiu 2,1 pontos. As ações ciuo
t__';_i 'na im_ ci .ància d3 NCrS nv-ti-s eubfcani foram as da Bra-
497 352.Í

9,1), Sousa, Cruz (-f- 4,0), Banco brás (-f 2,4). Aa que mais ca!-
do B..i_ü (-.- 2,7). Força e Luz da ram: Deodcro Industrial (— 3,1),
Mini3 Gerais (-!- 2,6), Paulista Mesbia -ordinárias (— 1,3) e Va-Mercado em alta. O sileira de Energia Elétrica (+ de Força e Luz (-. 2,4) e Petro- le do Rio Doce-por.tador (— 0,7).

MÉDIA S. N. DOS TÍTULOS PARTICULAJtES KA BOLSA DO RIO DE JANEIRO

8-1-68
4393

3-1-68
4330

2-1-68
4455

22-12-68
4178

Janeiro de 1968
3343

(Elaborada pela Organização S. _r. Ltóa.)

"FUNDOS MÚTUOS DE INVESTIMENTOS"

CRESCINCO
DELTEC
FBDERAL
ATL.4NTICO
S.B.S. (Sabba)
VERA CRUZ
TAMOIO
SUL BRASIL
NORTEC

Uala

05-01-68
04-01-68
03-01-68
20-11-67
29-12-67
29-12-67
04-01-6S
31-10-67
02-11-67

Valor da tola

0.689
0,275
1,33
2,77
0.105
4,49
1,16
1,34
0,56

«It. Dist.

0,06 (01-12-67)

Valor do 1'undo

46 ,447 -745,77
5 716 697.-1
3 311 036,00
I 159 034,19

747 347,91
557 387,65
325 550,57

46 255,56
44 882,64

VENDAS REALIZADAS ONTEM NA BOLSA DE VALORES

..<;_*• Quant, Cot.

AÇÕES DE CIAS.
DIVERSAS

ALPARGATAS 2 100 1,15
AMÉRICA FABRIL 8 700 0,25

IDEM 1000 0,26
ANTÁRTICA PAU-

LISTA S500 1,00
ANTÁRTICA PAU--

LISTA, Frac 180 0.98
ARNO 6100 0,52
ARNO, Frac 96 0,50
BANCO DO BRASIL 1000 5,20

IDEM 1 950 5,25
IDEM 800 5,29
IDEM 2 740 5,30
IDEM 400 5,33
IDEM 500 5,34
IDEM 300 5,35
IDEM 1400 5,40
IDEM 2 798 5,40

BCO. PORTUGUÊS
DO BRASIL, Nom. 49 3,00

BIIOO MINEIRA 52 300 0,47
IDEM ..'25300 0,48

BE LGO MINEIRA,
-¦rac 162 0,45

BRAHMA, Pref 4 SOO 1,15
IDEM 5 900 1,16
IDEM 17 309 1,17
IDEM «900 1,18

Aç6 ts Quant. Cot.

BRAHMA Pref. Frac. 583 1,14
BRAHMA, Ord 7 700 1,12
IDEM 19 900 1,13
IDE M. 2 100 1,14

BRÁS. E. ELÉTRICA 1 «00 0,58
IDEM 7 500 0.59
IDEM 5 000 0,60
IDEM 3 000 0,62

BP.AS. DE ROUPAS 3 800 0,44
IDEM 14 2C0 0,45
IDEM 1000 0,46

BRÁS. DE ROUPAS
Frac 33 0,43

CARIOCA INDUST.,
Ord 1000 0,42

C.B.U.M 3 000 0,25
DEODORO INDUS-

TEIAIi 400 0,31
DOCAS DE SANTOS

C/DIV. 350O 1,08
IDEM 50Ò 0,10
IDEM 6 200 1,11
IDEM 3 000 1,12

DOCAS DE SANTOS
EX/DIV 5 700 1,06

D. 1ZABEL, Pref. .. 2 000 0,48
D. IZABEL, Ord! .. 3 000 0,45
FORÇA E LUZ DE

MINAS GERAIS 1000 0,78
HIME 190O 0,31
IDEM 300 0,32

A i;6e» Quant. Cot.

XIBON 200 2,20
IDEM 900 2,22

KIBON, Fr.' 132 2,23
L. AMERICANAS .. 1000 3,75

IDEM 500 3,76
IDEM 500 3.77
IDEM SOU 3,78
IDEM 1 100 3,80

MANNESMÀNN Pref. 800 0,46
MANNESMANN Pref. 52 0,43
MESBLA, Pref 4 SOO 0,80

IDEM 9 500 4,81
MESBLA. Ord 7 800 0,80
M. FLUMINENSE ., 5 600 0,73

IDEM 500 0,74
N. AMÉRICA. Port. * 000 0,74

IDEM 2 0Q0 0,75
PAULISTA DE F. E

LUZ 1000 0,85
IDEM 7 750 0,86
IDEM 10 200 0,87

PAULISTA DE F. E
LUZ, Frac 100 .0,86

PETROBRÁS, Pref. 1500 1,73
IDEM .;...-.'.::... 18 500 1,74
IDEM 7 800 1,75
IDÇM 500 1,76

PETROBRÁS, OEd. 22 300 1,37
IDEM, ._ 11300 1,38
IDEM 13 500 1,39

Ações Quant. Cot.

SAMITRI 2200 0,62
IDEM 1000 0,69

SAMITRI, Frac. ... 267 0,60
SID. NAC, Port. C/2 612 0,64

IDEM 15 200 0,65
SID. NAO., Port. C/2
Frac 0,62

SID. NAC, Port. C/3 312 0,61
IDEM 4 200 0,62

SID. NAC, Nom. C/
DIV 590 0,57

SOUZA CRUZ 1000 1,78:
IDEM 2 700 1,79
IDEM 6 400 1,80
IDEM 1200 1,81

TRASP. COML. E
IMPORTADORA 3 407 1,00

V. R. D., Port. .. 600 2,64
IDEM 4100 2,65
IDEM 1200 2,67
IDEM 1800 2,68

WHITE MARTINS «000 4,10
WILLYS, Ord 500 0,83

Títulos dos Estados.
(GUANABARA)

TÍTULOS PRO-
GRESSIVOS 3 485fiO
... 1 490,00

Lei 303 145 0,80

BOLSA DE NOVA IORQUE
PREÇOS FINAIS:

Nova Iorque (UPI-JB) — Preços finais • na Bôl-sa de Valore» de N.va Iorque,, ontem:

A J Ind  U-7';*' Co! Gas  28-114 Int Harv  37-12 Penh RR 59-12
Allied Chem .. Con Ed  33-7 Int Nick  113- 

PhUUps 
65-

AUfe Cha! .... .35-7j8 Cont Can  49-3,4 Int Tel & Tel . 108- Pub S E G .... 33-3:8
Am Can  52- Cont Stl  37-718 Johns Mantflle 59-3j8 RCA 51-
A-m Met Cl ... - 50-318 Cord Pd  40-718 Keiinecott . ... 45- Rep Stl 45-14
Amer Std  33-5!8 Crown Zell .... 45-314 Kroger  23-314 Rey Tob 48- 

'

Amer Sniel ... 73-78 Curtiss W .... 25-14 Lehman  20-l[2 Sinclair 7Í-.1J2
Am T ,& T .... 55-18 Du Pont  151-lj2 Lockheed . ,;.. 51- Southern R ... 48-
Ame.» Tob .... 34-38 East Air L .... 43- Loff-_ Thea ... 140-112 Std O Cal 63-l'4
Anaconda . ... 46-14 Bastmin 142-1!2 Lonesta. Cem . 18-1*4 Std O N -T ... 70-5.1
Armour  38-14 Electron Spe .. 34-3|s Mobil Oi!  4_-3|4 Stend. Brands 35-314
Atlari Rich ... 102-14 Ford  54-1J8 Mont _____ ... 23-1J4 Stude Worth .. 68-3,4
Bendis .-. 50- Gen Ele ....... 98- ' Nat Casli-R .. 121- Swift 32-5:8
Beüt Stl  33-518 Gen Foods .... 7_-l|4 Nat Dist  42-3]8 Tech Mat 1518
Can Pac  54-1J2 Gon Motora ... 83-3-8 Nat Lsad  67- Texaco 83-3]8
Case J I  17-18 Gillete . ...... 59 _]8 N T Centr .... 74- Textron 52-
Cerro  44-38 Goodyear  54-14 Otls Elev  46-3'4 Tlmken' 40-1J2
Ctíes A; Oh ... 63-34 Grace W R .... 42-718 Pac G El  35-3!8 Un Carbide . 48-112
Chrysler  55-5J7 IBM 597-1-2 Pan Am  22-3J8 Union Pacific 38-18

United Aircr .. 78-18
Utd Fruit . ... 59-i:7
U S Steel 43-3Í4
U 3 Gypsum .. 70-12
Union- Roj-1 .. 49-7-8
U S Smsltlng... —
Warner Bros ... 35-58
West Air Br ... '41-314,
Woilwth 26-14
Westg El ....... 68-14
Brit Pet 7-12
Cr-ole P 35-l]4
Espey Mis .... 18-11*
Giant Tell .... 9-13;i«
Home Oil A ... 25-118
Husky OU -1-318
Norf So Ry .... -3-12
Sj-ntex 77-"14

Nova Iorque (UPI-JB) — Cotaçòes de diferentes mcedas no mercado desta Cidade, ontem, em relação ao dólar dos __.tadcs
Unidos:

Dóiai- canad.i_e
Libra 
Franco francês .
Marco 
Fraívoo suíço 
li'.":*, 

0,9241
2,4096
0,2033
0,2493
0.2304'
0,001605

Escudo português 0,0350
psôsiba, 0,0143
Cruzeiro' °''J145
Pé_o argentino 0,0029
Escudo chileno O-10'20
Peso uras,-alo 0,0618

MERCADORIAS
CAFÉ-RIO

O mea-cado de café. di&ponÍT-! fechou

AÇÚCAR-RIO 4LGODÂO-RIO

„ _,..„_..._, »» v„.. —.™....»_ iw..w,_ Funci-nou o mercado de açúcar ídime O mercado de algodío tm rama *»'<*•

ontem sustentado, m_i-ttn_o__ o tipo 7, • <**>?*}< «g_itr_a_o.se* entrada de 8 400 eaimo . InaltsKido tendo ohegato 1 OM
. ,.«- _, _ »,___ _, _,« .« sa-cos procedentes do Estado do Rio e fardos vindos de Nata!, Rio _>.«.__• eo

aaÍTO 1967-68 aa jn.co _• NCi. 3,50 pos- 10 _„__<____ d<) 5 „„„_ Permanecem em estoque Norte. Sairam 774 fardo» • o estoque 4
«lullos. Náo hQUTe TemdaB • fechou calmo. 33 875 sacos. «U 1 290.'

CERK..IS S DIVERSOS

3lo ístes os preço* no mercado atacadista na* praoas do aio, S_o.Pat_o, Belo Horizonte, Curitiba • Porto Alega.--, «8und«
dados fornecidos.oe.3 S.I.M A — Ministério da Agiricultura — Departamento Eco-nSmico — Serviço de Informação de meroao»
Agrícola (Convênio M.A.-CONTAP/USAID/BRASIL).

COTAÇ6ES DO DIA

PRODUTOS

ARROZ (Sc. «O1 quilos) 
Amarelão .'
Ag-ulha 
Blue-Rose

FEIJÃO (Se. «0 quilos) 
Jalo 
Preto .-
Muiatdnho .-

FARÉÍHA DE MANDIOCA (Sc. 50 Kg)
Fina • Grossa 

0\ OS (Os. 30 dz.) 
Grande
Médio v.

MILHO (Sc. «0 qulloe) 
Amarelo mesclado
Amarelo hibrido

BATATA (Sc. «0 quilos) 
Comum 1.» 
Comum especial ., i.-

TOMATE (Cx. 25 quilos) 
Ex „ _ 
Especial 

LIM&O (Cx.)
Galego 

BOVINOS ÍOarne p/ quilo) 
Traseiro
Dianteiro ......'...- ".

i/1/68
GUANABARA

merc. está..
44,00 a 46,00
35,00 a 39,00
36,00 a 37,00

merc. estáv.
32,00 a 34,00
21,00 a 23,00
24,00 * 25,00

merc. estáv.
13,50 a 14,50

merc. fraco
28,00 a 29,00
27,00 a 28,00

mero. estáv.
9,00 a 9,50
9,50 a 10,00

merc. estáv.
3,00 a 6,00
7,00 a 10,00

merc. fraco
3,00 a 7,00
3,00 a 5,00

merc. estáv.
4.00 a 6,00

merc. estáv.
1,80 a 1,85
1,05 a 1,10

1/1/68
SSO PAULO

merc. estav.
34,00 a 43,00
33,50 a 37,00
31,00 a 35,00

merc. estáv.
27,00 a 28,50
19,00 a 21,00
20,50 a 22,00

merc. «stáv.
14,00 a 15,00

merc. fraco
30,00
28,00

merc. estáv.
8,10 a 8,20
8.20 a 8,50

meie. estáv.
6,00 a 9,00
9,00 a 12,00

merc. estáv.
8,00 a 10,00
6,50 a 8,00

merc. estáv.
1,00 a 4,00

i/1/68
MINAS

merc. estáv.
42,00 a 45,00
37,00
xxx.

merc. e__áv.
32,00 a 34,00
24,00
22,00 a 23,00

merc. estáv.
14,00 a 15,00

merc. estáv.
28,00 a 29,00
27,00 a 28,00

merc. estáv.
10,00
xxx

merc. lraco
9,00 e. 9,50

10,00 a 12,00

merc. estáv.
6,00 a 8,00
4,50

merc. estáv.
6,00 a 10,00

xxx
XXI

xxx

í/1/68
PAnANA

5/1/88
K. G. DO SUL

merc. estáv;
35,00
xxx

34,00

merc. estáv.
18,00 a 19,00
17,00 a 18,00
16,00 a 18,00

xxx
xxx

merc. estáv.
33,00
31,00

merc. estáv.
7,50
8,00 a 8,20

merc. estáv.
xxx

«,00 a 3,C_

merc. estáv.
2,50 a 5,00
1.09 a 3,00

merc' estáv.
15,00 a 20,00

merc. estáv.
1,65. a 1,70
1.10 a 1,15'

merc *stá.T.
XXX

33,00 a 35,00
31,00 a 33,00

merc. «stâv.
12,00 a' 15,00
18,00 a 21,00

X X ,x

inéro. __.-áv.
11,50 a 13,04

merc. estáv.
33X10 a 33,00
30,00 a 32,00

meM. estáv.
9,00 a 9,80
9,00 a 9,80

merc. estáv.
9,00 a .10,00

10,00 a 11,00

merc. estáv.
5,09 a 6,00
4,00 a 5,00

xxx

merc. estáv.
1,50 a 1,60
1,00 a 1,-9

' íí-iSTf.í,. Kí-..:- "j^^'-^virf v>vx^^m-*ri^^:^^^rMi^a^
V,';i ¦*!-;».*__• «VTWT-
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Cleto Mayer desautoriza as
notícias que envolvam nome
de Travaiicas em inquérito

O Diretor do Departamento de Imposto de Renda, Sr.
Cleto Henrique Mayer, desautorizou qualquer veiculagão de
noticias que.possam caracterizar o interesse do Governo
íederal no envolvimento do, noníe do Sr., Orlando Travan-
cas '"na 

presente investigação que se realiza para punir
iraudadores do Fisco".

— No inquérito aberto pela Diretoria-Geral da Fazen-
__ __ sustentou — não se pôs em cogitação, em nenhuma
ocasião, a possibilidade de o msu antecessor ter protegido
pessoas interessadas em ludibriar empresas comerciais e o
Fisco, pois, ao contrário, sabemos que Travancas é contra
a falsidade.

Produtores e importadores
de café voltam a se reunir
tentando renovar o Acordo

Londres (AFP-UPI-JB) — Os 65 países signatários do
Acordo Internacional do Café reiniciaram ontem seus es-
forços para contornar as divergências e renovar o pacto
de cinco anos, cujo prazo dé vigência expira dia 30 de se-
tembro próximo., .

O Presidente do Conselho Internacional do Café, me-
xicano Miguel Angel Corbaza, fêz, na sessão de abertura,
um veemente apelo para que os diversos países não adotem
posições "rígidas" a respeito das principais questões que
dificultam o adiamento do Convênio"

ú INQUÉRITO ——

Começou, ontem, o inquéri-
to presidido pelo . Procurador
Pandiá Batista, ouvindo os
três funcionários do Ministé-
.;_ da Fazenda — cujos no-
ines não são revelados — ser-
vindo no Departamento do
Imposto de Renda (2) e õ ter-
ceiro no Departamento de Ar-
recadação (Delegacia da Gua-
nabara), que estão envolvidos
nas irregularidades.

Hoje, um grupo de fiscais do
Imposto de Renda visitará vá-
rias firmas que estão sob sus-
peita das autoridades fiscais,
pois os nomes .de. seus dirigen-
ites constavam de um caderno
_c endereços apreendido no
escritório de um cidadão tido
como o .cérebro do grupo de
iraudadores do fisco. •

Até a noite de ontem, não
havia, ainda, sido decretada a
priíão preventiva de nenhum
dos implicados, ao mesmo tem-
po que o Departamento do Im-
posto de Renda se negava a
oferecer detalhes dos-' aconte-
cimentes, nos quais está. com-
prometida uma "conceituada
organização" que deve ao fis-
co NCrS 200 mil.

Como subsidio ao trabalho
da Comissão de Inquérito, o
Diretor Cleto Henrique Mayer
enviou, ontem, ho finai da tar-
de, ao Procurador Pandiá Ba-
tistai um amplo relatório sobre
o assunto "visto pelo ângulo
de interesse do Departamento
do Imposto de Renda".

A DESCONFIANÇA

Com a realização da Opera-
ção Justiça-Fiscal, as autorida-
cies fiscais passaram a deseoh-'

Equador muda
sua política
de petróleo

Quito (UPI-JB) — O Go-
vêrno baixou decreto crian-
do a Corporação Estatal
Petrolífera Equatoriana —
CÈPÉ — entidade autônoma'
com personalidade jurídica'
e patrimônio próprio, liga-
da ao Ministério de Petróleo
e Minas. .'. '"

O decreto substitui a lei
vigente desde 1967, que —
segundo o Governo — jã hão
correspondia ao desenvol-
vimento industrial do pais,
acrescentando-se o fatq de
que as recentes descobertas
de novos poços na região
oriental, principalmente ni.
Putumaio, fronteira com a
Colômbia, impõem a neces-'
sidade de que o Equador
adote uma neva política, pe-
trolifera. .

documentos asseguravam o par
gamento de "consideráveis im-
portânciás de dinheiro em im-
postos".

Passados alguns dias da pos;
se do novo Diretor do Impôs-
to' de Renda, êle determinou
"uma fiscalização mais efetiva
junto às empresas das quais
desconfiava". Os fiscais exa-
minaram os livros e os recibos
de uma das firmas e encontra-
ram "algumas falhas que cha-
maram a atenção mais forte"..

— Vieram a mim — disse o
Sr. Cleto Henrique Mayer á
um grupo de jornalistas -. e
eu mandei que fossem confe-
ridos os. recibos junto ao ar-
quivo da repartição. ' Picou
constatado que os documentos
apresentados como prova de
¦pagamento "eram falsos, ape-
sar de pouca diferença dos do-
cumentos oficiais.

"Um dos dirigentes da firma
fiscalizada — frisou — confes-
sou que quem efetuarão, paga-
mentos era um funcionário da
casa, que sempre exigia um
cheque ao portador para facili-
tar o trabalho. Pressionado, o
empregado confessou que fazia
parte de um grupo que estava
ludibriando empresas e o Fis-
co. Localizada a sede do es-
critório — concluiu -, apreen-
demos alguns documentos que
estão servindo na peça do in-
quérito e iniciamos um traba-
lho para apurar todos os fatos,' atinjam quem atingir." ,.

BB ajuda
promoção
comercial

O Presidente do Banco do
Brasil, Dr. Nestor Jost, re-
çebeu ontem os- funciona-
rios qüe, na qualidade de•assistentes técnicos, presta--
rão assistência especializa-
da em assuntos relacionados
com a expansão e promoção
comercial do Brasil, junto
a representações diplomáti-
cas do Brasil.

Tais funcionários exerce-
rão essas funções.'èm" razão
de um convênio firmado en-
tre o Banco do Brasil e o
Ministério das Relações Ex-
teriores, com vistas ao de-
senvolvimento- de unia po-lítica mais ativa de comer-
cio exterior, segundo as di-
retrizes traçadas pelo Con-
selho Nacicnal de Comércio
Exterior — CONCEX.

OTIMISMO
O discurso do presidente do

CIÇ. teve um tom otimista ao
abordar a-s questões que to-
marão a atenção dos 40 pai-
ses exportadores e 25 importa-
dores de café nos próximos
dias:. . objetivos de produção,
fundo comum de diversificação,
exportações de solúvel, prefe-
rencias tarifárias eseletivi-
dade:

Entre a última reunião do
CIC e a que ontem foi instala-
da um grupo-de trabalho espe-
ciai obteve resultados positivos
sobre os dois primeiros pontos
e encontrou obstáculo quanto
ao último: a seletividade pare-
ce que se tomará um dos prin-
cipais obstáculos ao acordo.

SOLÚVEL .
No que se refere à terceira

questão espinhosa,, as expor-
itações de café solúvel, q Minis-
tro da Indústria e do Comércio

. do Brasil, General Edmundo
Macedo Soares, reafirmou £em
sua chegada a Londres que seu
Pais se opõe a qualquer con-
cesssão. Ncs bastidores acredi-
ia-se que o proble-nia poderá
ser resolvido em termos de con-
ciliação.

A próxima reunião plenária
será realizada amanhã. Até lá,
o grupo de trabalho constituí-
do em dezembro último conti-
nuará o estudo das questões
pendentes.
IBC REÚNE
CAFEICULTORES

A retirada do subsídio para
o consumo interno do café, o
que elevái-á de NCrS 1,00 para
10,00 a saca vendida às torrefa-
ções, será discutida hoje,- no
Rio. entre representantes da
Associação Nacional dos Torra-
dores de Café e o Presidente
interino do Instituto Brasileiro
do Café. Sr. Orlando Alastro-
cola. devendo ser encaminhado,
ao Presidente Costa e Silva me-
morial no sentido de apressá-la
a fim cie corrigir as distorções
existentes nó mercado. ...

Após explicar que a retirada
progressiva do subsidio ao con-
sumo interno cio café propor-oionará áo Governo uma eco-
nomia de NCr$ 80 milhões, clis-
se um técnico do Governo queestudo feito' pelo IBC mostra
que o preço do café como ma-
téria-prima tem unia ínfima
parcela no custo final do pro-
duto industrializado e que'atualmente somente o Presi-
dente é contrário ã retirada "a
fim ;de evitar, no momento,
idéia, sobre aumento de : pre-
Ç°s". ¦ ¦, .¦ !".'I'.-i
"PERSPECTIVAS

O trabalho elaborado peloIBC, em setembro, foi encami-
xthado ao Conselho Monetário
Nacional, tendo havido apenas
uma divergência entre os Mi-
nistros Edmundo de Macedo
Soares, da Indústria e do Co-
mércio, e Delfim Neto, da Fa- •
zenda, logo solucionada. No
momento, o único opositor à
retirada do subsídio ao consu-
mo interno do café é o próprioPresidente Costa e Silva, que 

'
quer "evitar o lançamento de
idéias altístas já no mês de
janeiro".

Na reunião de hnje/os tor-
.adores procurarão mostrar ao
Presidente interino .cio IBC a
necessidade de encaminhar ao
Presidente da República um
memorial explicando as distor-
ções causadas no mercado com
os subsídios, onde cerca de 1.5
milhão — das 8 milhões de sacas
absorvidas pelo mercado inter-
no — é contrabandeado, "fa-
zendo funcionar uma verdadei-
ra máquina de fazer dinheiro".
Explicando que o que' encarece /
o preço do café ao consumidor
é o custo de operação dos ser-
viços e não da matéria-prima
(o café em grão), disse uma
fonte do Governo, que "o pre-
ço do cafezinho, por exemplo,
seria onerado em apenas ....
NCrS 0,03."

A saca de café que o IBC
compro, do produtor a um preço
variável em tomo de NCrS 30,00
é vendida aos torrefatores, na
quantidade determinada pela
sua cota estipulada, a NCrS
1,00, sendo que só com as dss-
pesas de sacaria, transporte e
estccagsm, são gastos cerca de
NCrS 3,00. Isso está dando mar-
gem a uma série de distorções
no marcado interno, inclusive
ao amplo contrabando, que se-
gundo a afirmação de um téc-
nico do IBC, "chega a 1,5 mi-
lhão de sacas". . ¦ '

O que se pretende, agora, é
eliminar o subsidio, progressi-
vãmente, e — de acordo com o
trabalho elaborado pelos téc-
nicos do IBC — elevar o preço
a ser pago pelos torradores, que
já se manifestaram a favor.
Acham que desta forma serão
eliminados todos aqueles quese utilizavam do subsídio parafaser uma concorrência desleal.
Dispondo de maiores recursos,
os -torradores poderão reapa-
relhar e ampliar suas capaci-
dades instaladas de produção,além de facilitar um melhor
aprimoramento da qualidade.
APOIO DE ARZUA

O Ministro da Agricultura,
Sr. Ivo Arzua, manifestou-se
ontem, durante a reunião do
Alto Conselho Agrícola de São
Paulo, presidida' pelo Secreta-¦ rio de Agricultura, Sr.' Herbcrt
Levi, favorável a que a poli-tica cafeeira- passe ao cont-ró-
le e à orientação de seu Mi-
nistério, conforme apelo apro-
vado pelos Conselheiros.

Argumentaram os Conselhei-
ros que, em 1343, eram preci-sos- 250 sacas de café para seadquirir um trator, sendo que,em 1967 seriam necessários 380
sacas. Argumentaram que és.-
tão sendo prejudicados pela.subordinação do IBC ao MIC"porque a mentalidade dónii-
nante é a industrial e não a•agrícola". •>

Banco Central define áreas
de ação das financeiras e
dos bancos de investimento

O Presidente do Banco Central, Sr. Rui Lome, açoitou
ontem as diretrizes gerais sugeridas pelos bancos de Invés-
timento para a definição dos limites clc atuação dentar! Ins-
tituições e das sociedades de crédito e financiamento, ca-
bendo às primeiras o financiamento do capital clc giro de
mccl.io e longo prazo, às últimas o crédito ao usuária dc bens
duráveis e _ ambas o crédito ao usuário cio bens dc pro-
dução.

O problema foi tratado em uma- reunião de mais de
quatro heras, na tarde de ontem, no Banco Central, presen-
tes, além do Sr. Rui Leme -3 do gerente do Mercado de' Ca-
pitais, Sr. Celso Lima Araújo, dirigentes de bancos de in-
vestimento e de entidades representativas das sociedades de
crédito e financiamento.
AS DIRETRIZES

O propósito central do en-
contro foi o de selecionar su-
gsstões tendo em vista neutra-
lizar os efeitos negativos da Re-
solução 80. —: que determinou
o controle sobre a expansão do
crédito a médio e longo, pra-
zcs — aproveitando a oportu-
metade pára definir o lugar que
deve caber a cada tipo de ins-
¦tituição no conjunto do mer-
cado de capitais.

A diretriz aceita, em princi-
pio, pelo Presidente do Banco
Central foi a seguinte:

1. Capital de Giro — Às fi-
nanesiras não seria permitido
ampliar o volume de financia-
mento ao capital de giro, de
médio e longo prazo, além dos
limites ,que apresentavam em
2G-12-S7. Aos bancos de invés-
timento seria liberado este li-
mite.

2. Crédito ao consumidor cie
bens duráveis — Às financeiras
seria liberado o limite cie ope-
rações dé financiamento ao
consumidor ou usuário de bens
duráveis. Aos bancos de invés-
timento não seria permitido ex-
pandir este tipo de crédito,
além dos limites verificados em
2G-12-G7.

3. Crédito ao usuário de bens
de produção — Não haveria li-
mites — senão os limites ope-
racionais específicos das insti-
tuições financeiras — para a
expansão do financiamento ao
usuário de bens de produção,
com -recursos próprios, do FI-
NAME ou captados na poupan-
ça interna.

SAFRA
Na reunião de ontem, o es-

quema cafeeiro da safra 67/68,"íoi duramente criticado".
O Secretário Herbet Levi de-
clarou que esta safra foi su-
perestimada pelos técnicos ofi-
ciais. Calculada em cerca de23 milhões de sacas de çafé.elainão deverá alcançar, segundo
acentuou, .sequer a 18 milhões
de sacas, conforme advertiram,
na ocasião, os cafeicultores de
São Paulo.

DEFINIÇÃO
O presidente do Banco Cen-

trai parte do principio de- que
já se torna necessário definir
uma linha divisória entre as
áreas de atuação das socieda-
des de crédito e íinanciamen-
to — as financeiras — e os
bancos de investimento, impon-
do uma especialização que in-
duza ao aprimoramento técni-
co destas instituições e. por ou-
tro lado, permita melhor con-
tròle por parte ctas autoridades
monetárias.

Industriado
sal tem nova
formulação

Brasília (Sucursal) — o Pre-
sidente Costa e Silva assinou
decreto ontem aprovando o Re-
gimento Interno da Comissão
Executiva do Sal — CES—, or-
gão vinculado ao Gabinete doMinistro da Indústria e tio Co-
mércio, que tem como objetivo
estudar a situação econômica
do sal e formular a política na-
cional para sua exploração e
comercialização. Ao CES, se-
gundo esse regulamento, cabe
estudar a situação econômica
do ¦ sal obtido pela evaporação
selar como o extraído de jazi-das minerais ou produzido por
qualquer outro processo.

BANCO MERCANTIL DE SÃO PAULO S.A.

comunica aos proprietários de veículos que
está habilitado, tanto na Matriz como nas 217
Agências, a receber os prêmios dos bilhetes do
Seguro de Responsabilidade Civil
obrigatório a partir de 1/01/68.
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BANCO MERCANTIL DE SÃO PAULO S.A.
-—ornais alto padrão de serviços

/

A necessidade desta divisão
dc áreas ficara nítida quando
se cogitou dc modificar a Re-
solução 80 — que estabeleceu
controlo sobre o mercado fi-
nanceiro — e se verificou que
a inter.penetração das áreas dc
atuação tornava difícil uma vi-
são do problema.
FINANCEIRAS

Se os bancos de investimen-
tas se mostraram satisfeitos
com a solução aceita, em prin-cipio, pelo Banco Central, na
área das financeiras as Opiniões
estavam divididas. Algumas fi-
nanceiras, que se especializa-
ram no crédito ao consumidor,
consideraram satisfatória a so-lução dada, mas outras, queainda têm a sua atuação bási-
ca no financiamento a médio
prazo do capital de giro, decla-
raram-se pré,iúdioadas--com adiretriz adotada. -

O problema, no entr.nto. seráainda levado a consideração doConselho Monetário Nacional,
na próxima quarta-feira.
BANCOS

Hoje à tarde, o presidente doBanco Central voltará a se reu--nir com- os dirigentes dos ban-cos comerciais, para prosseguiros entendimentos iniciados asemana passada no Rio e emSão Paulo, sôbre,modificações aserem introduzidas na Re.olu-
ção 79, que estabeleceu o con-trôle do crédito na área ban-caria.

O Presidente do Banco Cen-trai esclareceu ontem que asreuniões .que vém se süceden-
do com dirigentes das dlver-sas instituições financeiras
não representam uma mudan-
ça de atitude do Governo comrelação ao controle da expan-
são do crédito.

Os objetivos da política mo-
netária — acentuou — não es-'tão em discussão, mas o Go-
vêrno, que teve de baixar com
certa rapidez as Resoluções 79
e 80 está agora aberto ao deba-
te com empresários financei-
ros, ajustando no qué couber
aquelas decisões às situações
específicas de cada mercado.

Companhia de Habitação Popular do
Estado da Guanabara - COHAB

EDITAL DE VENDA
A Diretoria desta sociedade, por deliberação de 19.10.67 * tendo

em vista n a.lor.ljoção do Eximo. Sr. Governador cio Estado da Guanabara
! ezaroda no ofício da COHAB - GB n.° -I59;67, de 6-11-67 * ,10 processo
[1,220/67 - COHAB, torna público para conhecimento dos interessado»,
jque fará realizar, no próximo, dia 12/1/68. às 16,00 noras, em «ua sede,'
| 

na Avenida Nilo Peçanha, 26, 3.= andar, Divisão do Patrimônio, uma con-
Ico-réncia pública para , venda cie imóveis -W ,.._ propriedade, situados
; nesta cidade.

- Os imóveis colocados a venda sao os lotes de 1 a 6 da Quadra' E, cios projetos 24.008 e 7,944, de lolenmento . alinhamento, respectiva-
mente, aprovados em 15.de outubro de 1962, com o detalhe do P.A.
n.° 7.171, compreendendo uma área de 14.496 m2.

II - Poderão ser formuladas propostas para a aquisição de todos os
imóveis ou de lotes isolados.

III - As propostas deverão ser formuladas, rigorosamente, dentro dos
lermos do presente edital, não podendo conter emendas ou rasuras.

IV - Os proponentes deverão apresentar propostas indicando a forma
efe pagamento.

- Para o julgamento da idoneidade'dos-candidatos, estes deverão
apresentar iunto com as propostas os documentos comprobatórios da sua
personalidade jurídica e de idoneidade financeira.

VI - Mão serão consideradas propostas cuios preços sejam ínferio-
res a NCr$ 25,00 (vinte e cinco cruzeiros novos) por metro quadrado, preço
base estimado pela COHAB.

t .

VII - Os vencedores ou vencedor do concorrência, terão o prazo de
j 3 (três) dias, a contar da comunicação da COHAB. para assinar o contraio

preliminar de compro, sob pena de perder o direito à mesma
- 

"¦)
VIII - No coso de- absoluta Igualdade de preços, entre os dois con-

: correntes, poclerã a COHAB proceder à nova concorrência entre os propo-
\ nentes empofeçfps, versando, exclusivamente, sobre os acréscimos que ca-
: da um poderá fazer no preço apresentado. .Poderá, no entanto, a COHAB,

a critério da sua Diretoria, preferir realizar um sorteio, na presença dos
interessados.

IX - A COHAB poderá anular em qualquer fase a presente con-
corrência, desde que, a critério de sua administração, seus interesses acon-
selhem essa medida.

- O comprador terá que dar ao imóvel fim, exclusivamente, indus-
trial, bem como concluir as instalações da indústria no prazo de 365
dias, sob pena de rescisão da escritura de compra e venda da área.

XI - Não caberá contra o resultado da concorrência, nem contra e
critério do item IX, qualquer recurso judicial ou extrajudicial, bem como
.ualqucr indenização aos concorrentes.

XII - Maiores esclarecimentos . plantas dos imóveis poderão ser
obtidos nà Divisão do Patrimônio da COHAB, na Avenida Nilo Pecnnha
26 - 3." andar.

Rio de Janeiro, Í3 de dezernbro.de 1967

... i^--.. •) Mauro Ribeiro Vi»gai

Diretor-Presidenl.

») Garloi NeHo Teixeira

Direlor-Pinancelro

(""

'«l

33;.
_;i.

.(ii,

"?¦:'
'.¦Tf." '

___, «Cf»b_!_ÍÍÍ^—«^__fl

FAÇA COM GARANTIA
0 SEU SEGURO DE

RESPONSABILIDADE CIVIL
Aproveite a nossa experiência e evite as pesadas multas
previstas pelo Dec. Lei n.° 73, de 21/11/66. São mais de
100 anos de atividades no ramo de seguros, que colocamos
à disposição dos Srs. Corretores e Automobilistas. Pelo
mesmo preço das demais Companhias, nós realizamos, com
rapidez e segurança, o seu Seguro de Responsabilidade Civil.

ÜflPaiillil lü COMPANHIA DE SEGURpS MA^IÍIMOS í Wi^ESÍi^S
Avenida Graça Aranha, 416 . 5.* andar

©Nossa cobrança será
efetuada pelas Agências da

FUNDADA EM 1866
UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.
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Presidente encaminha para publicação decreto mudando CSN
Brasília (Sucursal) — O .residente Costa e Silva encami-

íiliou ontem à Imprensa Nacional, para publicação no Diário
Oficial da União, o texto do Decreto-Lei n.° 348, que trata da
organização, da competência e do funcionamento do Conselho
de Segurança Nacional, adaptando a legislação existente às nor-
mas da nova Constituição e do Decreto-Lei n.° 200.

De acordo com o Decreto-Lei, o Secretário-Geral do Con-
selho (que é o Chefe do Gabinete Militar da Presidência da
República), terá honras, direitos e prerrogativas de Ministro de
Estado e a Secretaria-Geral, estrutura de Gabinete de Ministro
Extraordinário.
OUTRAS INOVAÇÕES

Outras inovações em relação às normas de organização e
funcionamento do CSN (que se baseavam num decreto-lei de
dezembro de 1942) são:

Limitação aos civis diplomados pela Escola Superior de.
Guerra e a oficiais das Forças Armadas, "de preferência com
o Curso de Comando, Estado-Máior ou equivalente", do exerci-
cio do cargo de Diretor de Divisões de Segurança'e informações
dos Ministérios civis.

Permissão ao Presidente * da República para convocar auto-
ridades civis ou militares, personalidades de relevo e especia-
listas para colaborarem com a Secretaria-Geral do Conselho.

Previsão de que as decisões do Presidente da República,
após as consultas ao Conselho, serão consubstanciadas em dire-
trizes, ou em qualquer outro ato, dirigidas aos Ministérios ou a
outros órgãos da administração federal.

Especificação, entre as atribuições do Conselho, dos estu-
dos para a formulação das políticas nacionais de transportes,
mineração, siderurgia, energia elétrica, energia nuclear, petró-
leo, desenvolvimento industrial, desenvolvimento regional e
ocupação do território, pesquisa e tecnologia, educação, sindical,
imigração e telecomunicações. . N'
COMPOSIÇÃO y.

Repetindo o texto da Constituição e da reforma adminis-
trativa (que acrescenta as figuras do Vice-Presidente da Re-
pública, do Chefe do SNI, dos ministros extraordinários e das;
convocações eventuais realizadas pelo Presidente, em relação à"'lei de 1942), o decreto-lei fixa a seguinte composição para o
Conselho de Segurança Nacional: 1) Presidente da República;
2) Vice-Presidente da República; 3) tojlos os Ministros de Es-
tado, inclusive os extraordinários; 4) o Chefe do Serviço Na-
cional de Informações; 5) os Chefes dos Gabinetes Civil e Mi-
litar da Presidência da República; 6) o Chefe do EMPA e os
chefes dos Estados-Maiores da Armada, do Exército e da Aero-
náutica; 7) membros eventuais designados pelo Presidente da
República, conforme a natureza da matéria a ser apreciada.

O Decreto-Lei
£ o seguinte o texto inte-

gral do decreto-lei que será
hoje publicado no Diário Ofi-
ciai da União:- "Artigo 1.° — O Conselho
de Segurança Nacional desti-
na-se a assessorar o Presiden-
te da República na formulação
e conduta da política da se-

. gurança nacional.

^ CAPÍTULO. II

Da organização
Artigo 2.° — O Conselho de

Segurança Nacional (CSN) é
presidido pelo Presidente da
República e dele -participarão,
no caráter de membros natos,
o Vice-Presidente da Repúbli-
ca, todos os Ministros de Es-
tado, inclusive os Extraordiná-
rios, os Chefes dos Gabinetes
Civil e Militar da Presidência
da República, o Chefe do.Ser-
viço Nacional de Informações,
o Chefe do Estado-Maior das
Forças Armadas e os Chefes
dos Estados-Maiores da Arma-
da, do Exército e da Aeronáu-
tica.' Parágrafo Ünico — O Presi-
dente da República poderá de-
signar membros eventuais, con-
forme a matéria a ser apre-
ciada.

Artigo 3.° — Para o desem-
penho de suas funções, o Con-
selho de Segurança Nacional
dispõe de uma Secretaria-Ge-
ral, como órgão de estudo,
planejamento e coordenação
no campo .da segurança nacio-
nal, e conta com a colaboração
especial da Faixa de Frontei-
ras e das Divisões de Segu-

rança e Informações dos Mi-
nistérios civis, como órgãos
complementares.

Artigo 4.° — O Secretário-
Geral do Conselho de Segu-
rança Nacional e Presidente
da Comissão Especial da Fai-
xa de Fronteiras é o Chefe do
Gabinete Militar da Presiden-
cia da República e terá hon-
ras, direitos e prerrogativas de
Ministro de Estado.

Artigo 5." — A Secretaria-
Geral do Conselho de Segu-
rança Nacional (SG/CSN), ór-
gão' integrante da Presidência
da República, diretamen-
te subordinada ao Presidente•da República e dirigida pelo
Secretário-Geral. tem estrutu-
ra de gabinete de Ministro Ex-
traordinário e suas atribui-
ções, organização e funciona-
mento serão estabelecidas em
regulamento próprio.

Artigo 6.° — A Comissão Es-
pecial da Faixa de Fronteiras"(CEFF), órgão diretamente su-
bòrdinado à Secretaria-Geral
do Conselho de Segurança Na-

i 
'cional, terá suas atribuições',
organização e funcionamento
estabelecidos em regulamento
próprio. .
- Artigo 7.° — As Divisões de
Segurança e Informações
(DSI) dos Ministérios civis,
órgãos complementares do
Conselho d» Segui-anc, Nacio-
liai e diretamente subordina-
dos «os respectivos Ministros,
colaborarão estreitamente com
a Secretaria-Geral do Conse-
lho de Segurança Nacional e
com o Serviço Nacional de In-
formações, prestando todas as
informações e realizando estu-
dos de assuntos de interesse¦da segurança nacional, no âm-

O pioneiro dai aglnclat metropolitana.

BflNCQ BO AVISTA S.A.
Uma completa organização bancária

Agência

BONSUCESSO
Rua Cardoso de Morais, 11
Fones: 30-1424 e 30-8919

Só opero no Rio dé Janeiro

DEPÓSITOS A PRAZO
FIXO SEM LIMITE COM
CORREÇÃO MONETÁRIA

Depósitos populares e
limitados até

NÇr$ 5.000
Expediente: 9,00 ás 18 hs.

COMPANHIA T. JANÉR,
COMÉRCIO E INDUSTRIA

Cadastro Geral d» Contribuintes
N.° 33.000.076/1

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
São convidados os Senhores Acionistas a se reunirem

em Assembléia Geral Extraordinária no próximo dia 18 de
janeiro de 1968, às 11 horas na sede social, à Av. Rio Bran-
co, 85, 10.° andar, a fim de deliberarem sobre:

a) Aumento do Capital^ Social tratado na Assembléia
Geral Extraordinária^ de 12 de dezembro de 1967;

b) Reforma dos Estatutos Sociais e assuntos gerais. 
'

Rio de Janeiro, 8 de janeiro de 1968
as.) Lars Janér
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,'.'. Diretor-Gerente
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oito das atribuições dos respec-
tivos Ministérios.

Parágrafo Ünico — Os Di-
retores das Divisões de Segu-

.rança e Informações dos Mi-
nistérios civis, após prévia
aprovação de seus nomes pelo
Secretário-Geral do Conselho
do Segurança Nacional, serão
nomeados pelo Presidente da
República, por indicação dos
respectivos Ministros de Esta-
•do, devendo a escolha recair
em cidadão civil diplomado pe-
la Escola rie Guerra ou oficial
das Forças Armadas, de pre-
ferência com o Curso de Co-
maneio. Estado-Maior ou equi-
valente.

CAPÍTULO III
Da competência

Artigo 8.° — Ao Conselho de
Segurança Nacional compete:

I — A formulação di. política
de segurança, nacional básica-
mente, mediante o estabeleci-
mento dó conceito estratégico
nacional e das diretrizes gerais
de planejamento, incluindo a
•fixação .dos Objetivos Nacio-
nais Permanentes (ONP) e cos
Objetivos Nacionais Atuais Es-
teatégicos (ONAE), bem como
das hipóteses de guerra.
,11 — A conduta da política
de segurança nacional, com a
apreciação dos problemas que
lhe forem propostos no quadro
da conjuntura .nacional e in-
ternacional, em especial os re-
fersntes a::

A) segurança interna;.
B) segurança externa;
O negociações e assinatu-

ras de acordos e convênios com
paises e entidades estrangeiras
sobre limites, atividades nas zo-
nas indispensáveis à defesa do
Pais e assistência recíproca;

D) programas de coopera-
ção internacional.

III — Indicar as áreas e os
municípios considerados de in-
terêsse para a segurança na- .
cional.

IV — O estudo dos proble-
mas relativos à segurança na-
cional, com a cooperação dos
órgãos de Informação e dos in-
cumbidos de preparar a mobi-
lização nacional e as operações
militares, no que concerne,
em particular, a:

A) política de transportes;
B) •política de mineração;
C) política siderúrgica;
D) política de energia ele-

trica;
E) política de energia nu-

clear;
F) política de petróleo;
G) política de desenvolvi-

mento industrial, visando em
especial às indústrias compre-
endidas ao plano de mobiliza-
«ão;

H) política, de desenvolvi-
mento regional e de ocupação
de território;

I) politica de pesquisa e ex-
perimentação tecnológica;

J) politica de educação;
li) politica sindical;
M) política de imigração;
N) politica de telecomuni-

cações-
— Nas áreas indispensã-

veis à segurança nacional, dar
assentamento prévio para:

A) concessão de terras, aber-
tura de vias de transporte e
instalação de meios de comu-
hlcações;

B'i construção de pontes,
estradas internacionais e cam-
pos de pouso;

C) estabelecimento ou ex-
ploração de indústrias que in-
teressèrh à segurança nacional.

VI — Modificar ou cessar as
concessões ou autorizações refe-
ridas no item anterior.

Parágrafo único — A lei es-
pacificará as áreas indispensá-
veis à segurança nacional, re-
guiará sua utilização e assegu-
rara nas indústrias nelas situa-
das predominância de capitais
c trabalhadores brasileiros.

CAPÍTULO IV

Do funcionamento
Artigo 9." — O Conselho de

Segurança Nacional reunir-se-
á por convocação do Presiden-
te da República, sempre que
este julgar conveniente.

Parágrafo único — As reu-
niões do Conselho de Seguran-
ça Nacional serão secretariadas
pelo Secretário-Geral.

Artigo 10 — O Presidente da
República, se julgar convenien-
te, baixará instruções para o
estudo das proposições apre-
sentadas ao Conselho de Se-
gurança Nacional, bem como
poderá convocar autoridades
civis ou militares, ou convidar
personalidades de relevo e es-
pecia listas para colaborarem
com a Secretaria-Geral do
Conselho de Segurança Nacio-
nal.

Artigo 11 — O Conselho de
Segurança Nacional poderá ser
ouvido pelo Presidente da Re-
pública através de reunião pie-•nária ou parcial, de consulta
a um ou mais de seus mem-
bros ou de estudos realizados
pela Secretaria-Géral do Con-
selho de Segurança Nacional.

Parágrafo único — As deci-

sues do Presidente da Repúbli-
ca serão consubstanciadas em
diretrizes, ou em qualquer ou-
tro .ato, dirigidas aos Ministé-
rios ou a outros órgãos da ad-
ministração federal.

Artigo 12 — Os órgãos da
administração direta ou jndi-
reta prestarão todas as infor-
mações e esclarecimentos queo Conselho de Segurança Na-
cional julgar necessários.

Parágrafo Único — A Secre-
taria-Geral do Conselho de Se-
gurança Nacional é o órgão in-
cumbido de solicitar as infor-
mações e os esclarecimentos dc
que trata este Artigo.

CAPITULO V

Disposições Gerais
* Artigo 13 — Os oficiais das
Forças Armadas e os assessô-
res civis da Secretaria-Geral
do Conselho de Segurança Na-
cional e da Comissão Especial
da Faixa de Fronteiras serão
designados por decreto do Pre-
sidente da República, mediai)-
te proposta do Secretário-Ge-
ral do Conselho de Segurança
Nacional.

Parágrafo Ünico — Os mill-
tares e civis auxiliares coloca-
dos à disposição da Secretaria-
Geral do Conselho de Seguran-
ça Nacional e da Comissão Es-
peoial da Faixa de Fronteiras
serão designados mediante por-taria baixada polo Secretário-
Gsral do Conselho de Seguran-
ça Nacional.

Artigo 14 — íiste Decreto-
Lei, que será submetido à apre-
ciação do Congresso Nacional,
nos termos do Parágrafo üni-
co do Artigo 08 da Constitui-
ção, entrará em vigor na data
de sua publicação, revogados
os Decretos-Leis n.°s 9 775 e
9 775-A, de 8 de setembro de
1946, e as demais disposições
em contrário".

' Normas básicas
fisse novo Decreto-Lei baixa-

do pelo Presidente Costa e Sil-
va tem como base as disposi-
ções sobre o Conselho de Segu-
rança Nacional contidas na

. Constituição de 67 e no Deere-
to-Lei ri.0 200 (Reforma Admi-,
nistrativa).

Na Constituição, as disposi-
ções são as seguintes:

"Artigo 90 — O Conselho de
Segurança Nacional destina-se
a assessorar o Presidente da
República n* formulação e na
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CLUBE MILITAR
ASSEMBLÉIA PARCIAL 1

CONVOCAÇÃO
De ordem do senhor General Presidente em exercício

e na forma don.' 2 do artigo 24 e h.t 1 do artigo 15 do
Estatuto, convoco os senhores associados para se reunirem
em Assembléia na s^de social do Clube Militar, no próximo
dia 11 de' janeiro às 19,00 horas, a fim de discutir e deli-
berar sobre proposta de alteração de vários artigos do Es-
tatuto da Entidade.

Caso não haja número legal de associados1 àquela ho-
ra, será a sessão realizada — em segunda convocação' —

uma hora depois, com qualquer número de sócios presente,
conforme preceitua o artigo 37 do Estatuto do Clube. >

Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 1967

General Ovidio Saraiva de Carvalho Neiva
Diretor-Secretário

. y-, (P

UNIVERSIDADE FEDERAL
FLUMINENSE

REITORIA - SERVIÇO DE
ENGENHARIA"1

TOMADA DE PREÇO N.° 1J68

Comunicamos às firmas interessadas que se acha afi-
xado' no Quadro de Avisos do Serviço de Engenharia da
Reitoria, à Rua Miguel de Frias n.° 9, 4.° andar, o Edital
de Tomada de' Preços n.° 1 [68, relativo ao fornecimento e
instalação de dois (2) elevadores para a Faculdade de Fi-
losofia, Ciência e Letras desta Universidade.

O fornecimento está orçado em NCr$ 80.000,00 (oi-
tenta mil cruzeiros novos), devendo a Tomada de Preços
ser realizada no dia 18 de janeiro, às 15 horas.

Niterói, 3 de janeiro de 1968.

HEITOR LUIZ SOARES DE MOURA
Presidente da Comissão de Licitação

(P

'r,,:.1-y,y\:.\y:;$-

OBRIGATÓRIO!
Você não poderá licenciar seu corto, Be nâo .raaEzar
o seu seguro obrigatório de Responsabilidade Civil.
Nos lhe oferecemos o Melhor Serviço em Seguros.
Procure nossos Representantes à Rua do Carmo, "71
ou na Rua do Ouvidor, 71 LOJA CENTRAL .BANCO
NÔYO MUNDO)

Informações teis: 31-3384e52-2010 - Ramais 224e4l8
Além do Seguro dé Responsabilidade Civü, nossa.
Carteira de Automóveis lhe oferece:
Seguro de Automóvel com Garantia Global ,
* ROUBO * INCÊNDIO * COLISÃO

GRUPO SEGURADOR NOVO MUNDO
O Melhor em Seguros

NOVO MUNDO
Cia. Nacional de Seguros Gerais

MIRAMAR
Cia. Nacional de Seguros Gerais

ITAMARATY
Cia. Nacional de Seguros Gerais

SUCURSAIS NOS ESTADOS

- LEILÃO DE JOIflS

AGÊNCIA MADUREIRA
CONTRATOS COM JUROS PAGOS ATÉ

JULHO DE 19«i

IOCAI: SALÃO DE LEILÕES, h Rua Sío Berrto, 29.
DATAS: Dias'10, 11, 12 t 15 de janeiro corrente
HORÁRIO: * partir das 13 horas.
EXPOSIÇÃO DAS PEÇAS: Das 9 às 12 horas.

RESGATES
Podaria »er «reinado»
pelo* proprietário!, alé
o momento do. pragio.

r~ .CATALOQOS
A âitpoiiçlo dot
intereaiado» com

iç relaçlaeepielfiee.

rm FCONÔMICA FEDERAL'V*' ' "L-. OO RIO D£ JANEIRO -

«wfife ysm*.. . jíaeís... LEtiEXÈmZc

SECRETARIA DE FINANÇAS
EDITAL DE PAGAMENTO

PODER EXECUTIVO
Dia 9/1 Lote 1" 10/1 .... " 2" .11/1 .... J' 3" 12/1 ..,. " 4 v
" 15/1 .... " 5" 16/1 .... " 6" 17/1 ....v " 7" 18/1  " 8 e Curaíelados" 19/1 ...A " 9 e Pessoal Federal

Transferido" 22/1 .... " 10 P Presos" 23/1  "11
" 24/1  " 12" 25/1 Quota Par"26/1 Quota ímpar

29/1 .... Hospitalizados
31/1 .... Pensionistas e Salário-Família

IPUC
Instituto Politécnico da Universidade

Católica de Minas Gerais
(Reconhecido pelo Decreto Federal

N.° 58.669, de 17-6-66)
CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ENGENHARIA ECONÔMICA

De ordem do Senhor Diretor Geral do Instituto Politécnico da Univer-
sidade Católica de Minas Gerais, levo ao conhecimento dos interessados
que, no período de 15 a 31 de ianeiro corrente, serão aceitas as' ins-
crições para o Curso de Aperfeiçoamento em Engenharia Econômica, des-
tinado • preparar os graduados em engenharia para as tarefas de alta
administração, do planejamento industrial e para a solução de problemas onde
se conjuguem variáveis técnicos e econômicas, observando as condições
seguintes:

REQUISITOS PARA A MATRÍCULA — Apresentar comprovante de con-
clusão do curso dt engenharia em qualquer especialidade, ou certidão de

matricula nò-quinto ariodé Curso de Engenharia e currículo escolar rela-
tivo aos primeiros quatro anos do curso. As inscrições poderão ser feitas
individualmente ou através das empresas onde trabalhem 05 interessados.

HORÁRIO, LOCAL E DURAÇÃO — O curso funcionará na sede do

IPUC, no Seminário Coração Eucarístico, Bairro Dom Cabral, no horário de

19 às 23 horas, d» segunda à sexta-feira (05 sábados serão destinados

a conferências ou seminários), com duração de um ano escolar, dividido

em dois ciclos semestrais iguais e independentes, iniciando-sé as aulas no

dia 12 de'fevereiro próximo vindouro.
NÚMERO DE VAGAS — As vagas, era número de 40 (quarenta), serão

providas de acârdo com o seguinte critério de prioridade: I) engenheiros

qu» militam na indústria ou magistérios. 2) engenheiros não vinculados à

indústria, 3) acadêmicos selecionados dentre os de melhor currículo escolar,

áté o provimento total das vagas.

ANUIDADE — NCr$ 900,00 (novecentos cruzeiros novos) divididos em

8 (oito) parcelas iguais de 112,50 (cento e doze cruzeiros novos e cin-

qüenta centavos), pagável a primeira no ato da matrícula, mediante de-

pósito para o "Instituto Politécnico" no Banco de Minas Gerais, à Rua

.spírito Santos, 527 e, as demais, pagáveis da mesma forma, no dia 7

dos meses de abril, maio, junho, agosto, setembro, outubro, e novembro.

LOCAL DA INSCRIÇÃO — Secretaria do IPUC, no Seminário Coração

Eucarístico, Bairro Dom Cabral, no horário das 8 às 17 e de 13 às 18

heras, de segunda a sábado. > ¦

Belo Horizonte, janeiro de 1968.

Professor JAIME ANDRADE PECKONICK
— Coordenador (P

conduta da segurança «acio-
nal.

§ 1.° — O Conselho compõe-
se do Presidente e do Vice-
Presidente da República e de
todos os Ministros de E',tado.

S 2.° — A lei regulará a orga-
nização, competência e o iun-
cionamento do Conselho e po-riem admitir outros membros
natos ou eventuais.

Artigo 91 — Compete ao Con-
selho de Segurança Nacional:

— O estudo dos problemas
relativos à segurança nacional,
com a cooperação dos órgãos de
informação e des incumbidos
de preparar a mobilização na-
cional e as operações milita-
res. ,

II — Nas áreas indispensá-
veis á segurança nacional, dar
assentamento prévio para:A) A concessão de terras,
abertura dc vias de transpor-
te e instalação de meios de co-
nuinicacão;

B) Construção de portos e
estradas internacionais e cam-
pos de pouso;

C) Estabelecimento ou ex-
ploração de indústrias que inte-
ressem à segurança nacional.

III — Modificar ou cassar as
concessões ou autorizações con-
tidas no item anterior.

Parágrafo único — A lei es-
. pecificará as áreas indispensá-

veis ã segurança nacional, re-
guiará sua utilização e assegu-
rara, nas indústrias nelas si-
tuadas, predominância de ca-
pitais e trabalhadores brasilei-
ros".

No Decreto-Lqi 200, da re-
forma administrativa, as se-
guintes:"Artigo 40 — O Conselho de
Segurança Nacional destina-se
a assessorar o Presidente da
República na formulação e na
conduta da politica de segu-
rança nacional.

_ § 1.° — A formulação da po-lííica de sagurança nacional
far-se-á, basicamente, median-
te o estabelecimento do concei-
to estratégico nacional,

Parágrafo 2.° — No que se
refere à conduta da politicade segurança nacional, o Con-
selho apreciará problemas que
lhe forem propostos, no qua-dro da conjuntura nacional ou
internacional.

Artigo 41 — Caberá, ainda,
ao Conselho o cumprimento de
outras tarefas específicas pre-
vistas na Constituição.

Artigo 42 — O Conselho de
Segurança Nacional ê convo-
cado e presidido pelo Presi-
dente da República, dele par-
ticipando, no caráter de mem-
bros natos, o Vice-Presidente
da República, todos os Minis-
tros de Estado, inclusive os
Extraordinários, os Chefes dos
Gabinetes Civil e Militar da
Presidência da República, o
Chefe do Serviço Nacional de
Informações, o Chefe do Es-
tado-Maior daa Forças Arma-
das e os Chefes dos Estados-
Maiores da Armada, do Exér-
cito e da Aeronáutica;

Parágrafo 1.° — O Presiden-
te da República poderá desig-
nar membros eventuais, con-
forme a. matéria a ser apre-
ciada.

Parágrafo 2.° — O Presiden-
te da República pode ouvir o
Conselho de Segurança Nacio-
nal mediante consulta a cada
um dos seus membros em ex-
pediente remetido por interme-
dio da Secretaria-Geral.

Artigo 43 — O Conselho dis-
põe de uma Secretaria-Geral,
como órgão de estudo, plane-
jamento e coordenação no
campo da segurança nacional
e conta com a colaboração da
Comissão Especial da Faixa de
Fronteiras e das Divisões de
Segurança e Informações dos
Ministérios Civis, como órgãos
complementares.

Parágrafo único.— Cabe ao
Secretário-Geral secretariar as
reuniões do Conselho de Se-
gurança Nacional."

Nilo pede
por quem
não recebe

Recife (Sucursal) — O Go-
vernador Nilo Coelho convo-
cou ontem os empregadores ru-
rais do Cabo, que não estão
cumprindo com suas obrigações
trabalhistas, e exortou-os apa-
gar o que devem aos empre-
gados, que resolveram entrar
em grave na próxima segun-
da-feira, se até lá não rece-
rem os atrasados.

— Tenho força moral para
fazê-los cumprir a lei. Eu já
íiz tudo por eles — afirmou
o Governador ao saber da de-

• cisão dos trabalhadores rurais
de 21 engenhos e usinas de
açúcar, que compareçam em
massa à assembléia de domin-
go no Sindicato, onde muitos
deixaram as impressões digi-
tais na folha de votação.

Continua na
Bahia a
ajuda da FAB

A FAB continua participan-
do do socorro às vitimas das
inundações do Sul e Sudoeste da
Bahia. Ontem, o PARA-SAR di-
vidiu-se em duas equipes e,
apoiadas por iun avião C-47 e
um helicóptero SH-1D, distri-
bulu alimentos, agasalhos e va-
cinas em Jacarandá, Canaviei-
ras, Itapebi e Belmonte.

O posto de Coordenação do
SAR, instalado em Ilhéus, pe-
diu às autoridades cinco mil
comprimidos de aspirina, 600
doses de soro antitetànico, 200
doses de soro antisotrópico, 10
caixas de agulhas hipodérmicas
e mais 10 seringas hipodér-
micas.
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Jornal do Brasil, terça-feira, 9-1-G8. l.o Cad.

índios matam
mulheres
no Amazonas

Manaus (Correspondente) —
Os índios canamaris atacaram
o seringal Boa Esperança, no
Município de Elrunepé, no Rio
Juruá, e mataram duas pes-
soas: uma mulher de 60 anos,
S_.a Francisca Amãncio, e sua
neta Maria Lúcia, de sete anos.
Segundo comunicação às auto-
.idades policiais desta Capital,
o proprietário tinha saído para
fazer o corte das seringueiras
e quando voltou encontrou a
mulher e a menina mortas em
casa e o cão crivado de fie-
chás.. Os moradores da região,
revoltados, se armaram e se-
guiram para a selva', &>pr-c_r_
dos canamaris.

Delegado já
apura crime
de Vicência

Recife (Sucursal) — O De-
legado José Bartolomeu Glb-
son, um escrivão e diversos
policiais já, estão em Vicência,
no interior de Pernambuco, in-
vestigando o rapto e assassi-
nato do lavrador Manuel Te-
nório, e o espancamento dos
trabalhadores José Germano
da Silva e Severino Alexan-
dre, ocorridos em dezembro
último.

O Delegado Gibson, em Vi-
, cència, instaurará inquérito e
ouvirá as testemunhas. Se-
gundo comentário que circulou
na cidade, o lavrador Manuel
Tenório íoi assassinado pelo
cunhado de seu patrão, e Se-
verino Alexandre espancado pe-
Io Delegado de Vicência.

Granada fere
dois menores
em Tribobó

Niterói (Sucursal) — Glória
Maria Matias, de 15 anos, e
seu irmão Jorge, de sete, fe-
riram-se ontem à tarde após
a explosão de uma granada,
com a qual brincavam depois
de encontrá-la num terreno
br.ldio próximo à sua residên-
cia, na Rodovia Amaral Pei-
xoto, em Tribobó, a oito qui-
lômetros do centra de Niterói.

Peritos do DOPS e do Insti-
tuto Pereira Faustino exami-
naram os estilhaços e consta-
taram tratar-se de uma gra-
nada de fabricação.norte-ame-
ricana, da marca Ranger. Km-
-ora estejas, em diligências,
juntamente com: a Delegacia
Especial de Alcântara, distrito
de S&o Gonçalo/o DOPS ain-
da não determinou a origem

,da granada.

Paraná detém
candidato
a Prefeito

Curitiba (Correspondente)
— Um candidato a Prefeito
íoi preso preventivamente
por ter lesado, como agente
fiscal, a Fazenda do Para-
na. A prisão fci determina-
da pelo Secretário da Fa-
zenda, atingindo, além do
Sr. Osmar Hamos de Olivei-
ra, que era chefe da Agên-
cia de Rendas de Carlópolis
e candidato a Prefeito da
Cidade, cinco funcionários.

Com as prisões desta se-
mana, se eleva para oito o
número de fvrncionários pa-
ranaenses detidos por esta-
rem envolvidos na falsifi-
cação de guias fiscais, cau-
sando sensíveis prejuízos ao
Tesoure do Estado. Presu-
me-se que a rede de falsifi-
cadores se estendia do Rio
Grande do Sul até São Pau-

Sangue de
bandido
é testado

São Paulo (Sucursal) — O
geneticista Aurélio Bolsanello.
da Faculdade de Filosofia, Ci-
éncias e Letras de Santos, re-tirará hoje, às 8 horas, dezcentímetros cúbicos de sangue
de João Acáoio Pereira da Cos-
ta — o bandido da luz ver-snelha — com o objetivo deiniciar sua pesquisa para veri-ficar se.o criminosoéportador
de alguma anomalia genéticaque possa tê-lo levado a pra-ticar crimes.

A retirada do sangue vai serrealizada na Casa de Deten-
ção, onde João Acácio encon-
tra-se preso, e todos os exa-mes serão feitos no Laborato-
rio Lavoisier de Análises Cli-• nicas, sob à supervisão do Pro-
fessor Aurélio Bolsanello." O
Juiz Miguel René da Fonse-
ca Brasil, da ... Vara Crimi-

I nal, ao permitir a realização
, do exame.afirmou que êle "po-

dera, para o futuro, preveniros desajustes sociais".
Esta pesquisa assume im-

portáncift porque "pela primei-ra vez o exame cromossõmico
de um indivíduo será realiza-
do no Brasil para averiguar
se existe alguma relação entre
anomalia genética e criminal!-
dade. O exame é importante
principalmente por suas impli-"cações jurídicas" — afirmou o
Prof. Aurélio Bolsanello.

..,' Exames deste tipo já vêm
.sendo realizados na Inglater-'. ra, Estados Unidos e México,
em grande número de crimi-
nosos cpnsiderados perigosos,com alguns resultados posi-
tíVÚB. v

Ônibus bate em árvore e
fere menino que fica preso
por 2 horas na ferragem

Durapte mais de duas horas, o menor Eldo Batista dos
Santos, de sete anos, ficou preso entre as ferragens do
ônibus placa GB-80-27-10, da linha Jardim de Alá, que se
chocou ontem'contra uma árvore, na-Avenida Osvaldo Cruz,
em frente ao número 90.

Congestionando aquela avenida, uma multidão acom-
panhava emocionada o trabalho de um destacamento do
Corpo de Bombeiros do Humaitá que, após muito sacrifí-
cio, conseguiu salvai o menino das ferragens. Eldo estava
lúcido, apesar da perna direita esmagada: gritava pela
perna e por sua mãe.
ALTA VELOCIDADE

Manuel Cândido P_reira di-'
rigia o coletivo e, segundo de-
poimento de várias pessoas, vi-
nha em alta velocidade, ao en-
trar na Avenida Osvaldo Cruz,
quando foi fechado por um
caminhão não identificado.
Desviou então, e subiu no meio-
fio, chocando-se contra umrj.
grande árvore, que resistiu ao
choque, entrando quase que
metro e meio para dentro do
\-_iculo.

— Nunca presenciei cena
tão chocante, disse um dos pas-
sageiros. Com a batida, todos
nós ficamos como que em tran-

se. Saímos imediatamente do
ônibus e ouvi os gritos de uma
mulher. Soube mais tarde, tra-
tar-se da senhora Alaíde Ba-
tista dos Santos, que, desespe-
rada, chamava pelo filho, que
viajava ao lado do motorista.
Logo após, o menino como que _
res pondendo aos chamados,
gritava pela mãe, dizendo não
poder sair,, por estar preso e
com a perna direita doendo
muito. Depois disso,. não quis
ouvir, mais nada. Ainda meio
tonto, apanhei um táxi e, quan- .
do-Ia embora, o senhor chegou
e começou a me fazer pergun-
tas.

Negrão manda Dario Coelho
apurar tudo sobre suborno
na Guarda Civil do Estado

O Governador Negrão de Lima afirmou ontem que Já
deu instruções ao Secretário de Segurança, General Dario
Coelho, para que apure rigorosamente as denúncias de cor-
rupção em alguns setores da Polícia, principalmente na
Guarda Civil, que culminpu com o assassinato de um de
seus componentes, por caiisa de uma quantia em dinheiro
achacada de empresas de ônibus.

O Sr. Negrão de Lima está de acordo com as autorlda-
des policiais para que seja apurada a responsabilidade das
empresas que forneciam dinheiro aos motociclistas.daGuar-
da Civil, "porque aí o processo é formado por duas faces: a
do corrupto e a do corruptor; e não é válido que se apure
somente a ligada aos policiais".
EXPDISAO À VISTA

Segundo o Governador Ne-
grão de Lima, os 46 policiais
envolvidos já foram afastados
das suas funções e suspensos
90 dias, "não sendo mais por-
que o estatuto do íuncionalis-
mo não permite que a suspen-
são. ultrapasse esse limite".
Acrescentou que, de acordo,
com a conclusão do processo-
inquérito, todos os policiais
envolvidos serão expulsos da
corporação.

O Sr. Negrão de Lima afir-
mou, _bi seguida, que durante
os dois anos de sua adminis-
tração não nomeou nem con-
tratou ninguém para os qua-
dros da Secretari» de Segu-
rança; todos os policiais da
Guarda Civil íoram aprovei-
tados dá extinta Força Poli-
ciai. Disse que a única pro-
moção que fêz foi a de quatro
comissários da mais alta com-
petência. O Chefe da Casa Ci-
vil, Sr. Luís Alberto Bahia,
acrescentou que grande nume-
ro de policiais foi nomeado e
efetivado pelo ex-Governador
Carlos Lacerda.
DIRETORIA DESMENTE

O Diretor da Guarda Civil do
Estado, Coronel Joaquim Mal-
donado, enviou carta ontem ao
JORNAL DO BRASIL des-
mentindo sua participação na
caixinha do suborno, bem co-
mo dos demais membros do
comando daquela corporação,
conforme acusação feita por
telefone por pessoa que se di-
zia ser o motociclista Alfredo
Miranda, atualmente foragido.
s Através de seu advogado, Sr.
Aírton de Oliveira Pinto, o
Comandante da Guarda Civil
providenciou a responsabiliza-

ção criminal da direção do JB
pela divulgação da noticia.

GUARDA TENTA MORRER

Um dos guardas, moíociclis-
tas envolvidos no escândalo do
suborno das empresas de
transportes coletivos dá Gua-
nabara teria tentado o suici-
dio, mas o fato, vem sendo
mantido em sigilo pelas auto-
ridades da Guarda ÇiyiJ, "que
não desejam mais cçméhtar o
caso, porque as informações
estão sendo deturpadas", se-
gundo revelou um assessor do
Coronel Joaquim. Maldonado,
comandante da corporação.

A Inspetorla Geral de Poli-
cia deverá concluir e enviar
ainda esta semana à Comissão
Permanente. de Inquérito sua
sindicância sobre o escândalo
e pedir a demissão sumária dos
guardas envolvidos, "porque os
fatos são reais e não existem
possibilidades de contestações",
como revela o relatório do pro-
motor Junqueira Aires.

MIRANDA ESCONDIDO

Autor da morte do seu cole-
ga Guerrino Zani — crime que
trouxe á tona o escândalo do
suborno; na Guarda Civil —, o
motociclista Alfredo Miranda
continua escondido, segundo
informou sua irmã, que mora
com a mãe, Dona Emestina
Miranda, na Vila da Penha.

De acordo tom a. moça, Mi-
randa sabe que se aparecer
provavelmente será morto pe-
los colegas, inclusive se fôr có-
locado no xadrez da Guarda
Civil. Èle está esperando os
ânimos se acalmarem para se
apresentar ao Juiz sob a pro-
teção de um militar, amigo da
família. :

Trânsito apura que mais de
200 motoristas contraíram
tuberculose no ano passado

De janeiro a outubro do ano passado, mais de 200 mo-
toristas de transportes coletivos foram internados em hos-
pitais, vitimas de tuberculose ou desequilíbrio mental, se-
gundo estatística levantada pelo Diretor do Departamento
de Trânsito, Comandante Celso Franco, impressionado com
o fato de os motoristas trabalharem 18 horas pòr dia.

Segundo informações do Departamento de Trânsito, o
Comandante Celso Franco não disse que os motoristas tra-
balham com tuberculose, mas alertou para o perigo de se
contrair a doença, após 18 horas de trabalho por dia. Sua
denúncia foi feita ao próprio Ministro do Trabalho, Coronel
Jarbas Passarinho. ,
O EX-MARINHEIRO

As sindicâncias foram reali-
zadas depois que o Sr. Celso
Franco recebeu uma carta de
um motorista que havia sido
seu marinheiro, no tempo em
que o atual Diretor do Depar-
tamento de Trânsito estava no
serviço ativo da Marinha. O
ex-marinheiro estava tuber-

tuberculoso e denunciava o re-
gime de trabalho -a que era
obrigado a suportai-.

Após o levantamento esta-
tístico, q Comandante Celso
Franco foi ao Ministério do
Trabalho e pediu às ãutórida-
des uma providência, poisaquela era uma questão de íis-
calização da Pasta do Traba-
lho.

Milton Gonçalves nega que
já tenha recebido pedido
dè aumento para os ônibus

O Secretário de Serviços Públicos, General Milton Gon-
çalves, desmentiu ontem que tenha recebido qualquer ofí-
cio enviado pelo Sindicato das Empresas de Transportes
Coletivos de Passageiros solicitando um aumento rias ta-rifas de ônibus, como decorrência da elevação do preço do
petróleo e seus derivados.

Disse o Secretário que tem conhecimento do assunto
apenas pela leitura dos jornais, mas prometeu examinar
com cuidado qualquer solicitação que lhe fôr enviada, uma
vez que o assunto envolve uma série de problemas, v
SÓ COM AUMENTO

Explicou o General Milton
.Gonçalves que a norma da Se-
cretavia de Serviços Públicos
é a de reajustar as tarifas dos
ônibus quando aumentarem os
vencimentos dos empregados
das empresas de transportes

coletivos. Disse qtie, pela leitu-
ra dos jornais, ficou sabendo
que o Sindicato pretende lhe
enviar um pedido de reajuste
da_ tarifas, para fazer' frente
ao aumento do preço da gasoli-na e do licenciamento dos veí-
culos, além das despesas com
o seguro obrigatório."

ROTINA DA CIDADE
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Celso diz que não instala
cérebro eletrônico mesmo
que 

"dinheiro fosse muito"
O Diretor de Trânsito da Guanabara, Comandante

Celso Franco, reafirmou ontem que não há condições para
a instalação do cérebro eletrônico, por falta de dinheiro,
"e mesmo que houvesse eu não o colocaria em funciona-
mento, sob pena de passar por leviano, pois o Departa-
mento está sem solucionar uma série de problemas bem
menores, devido ã inexistência de recursos financeiros".

Reunido com jornalistas, o Comandante Celso Franco
falou também da presença dc tuberculosos na condução
dos ônibus, estacionamentos privativos, esvaziamento de
pneus, placas de veículos, opè.ação-marco-_ero e mecani-
zação na arrecadação de multas.

Eldo Batista dos Santos, de 7. anos, viajava ao lado do motorista
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Chiii, lá vem êle e o pior é qtce deixei a carteira em casa!
De motorista? -•-¦¦r-
Não, de dinheiro.

ícliarge de LAN)

CÍJREBRO
Não sei como um Depar-

tamento que não possui sequer
um sistema direto cie fonia,
com seus vêiculos pode pensar
na instalação de um cérebro
eletrônico para o trânsito —
disse o Comandante Celso
I-_nco, coniMitando que "mui-
tos entendidos no assunto che-
garam a insinuar que o que
deu certo em Los Angeles da-
ria também no Rio, cidades
muito parecidas, inclusive na
estrutura urbanística...".

O Diretor de Trânsito vol-
tou a lembrar que- jâ encon-
trou o equipamento comprado
e disse que, primeiro, é preciso
resolver "outros problemas".

TUBERCULOSE

Sobre o grande número de
tuberculosos que trabalham
nas empresas de ônibus, disse
o Diretor de Trânsito:

Quando assumi, um moto-
rista tuberculoso alertou-me
sobre- o assunto, escrevendo-
me diretamente do sanatório
onde se recupera. Logo me
preocupei com o trabalho es-
cravo dos motoristas, mas só
agora se desperta para o pro-
blema. Já expus a questão ao
Ministro do Trabalho, pedin-
do-lhe proVid_ncias. Eu é que
não . as posso tomar, porque
não são da minha competên-
cia.

MAROO-ZERO

Disse ainda o Comandante
Ceteo Eranco que o Departa-
mento de Trânsito não está cri-
ando problemas para a implan.
tação da segunda etapa opera-
ção-marco-zero.

O que existe é que a ser
gunda/etapa não terminou por
que existem ruas, por onde o
tráfego correrá, que não foram
asfaltadas ainda e isso dificul-
tara a execução do plano.

PRWATTVOS Ê
ESVAZIA-PNEUS , \ : • j

O Direto, de T-fi_sito escia-
rec-U que o novo Código Naçio-
naà do Ti-ân-itcf não mandou

Y ___fiÍ8___'!r._ 
'"éstãcíoriamèritòs

privativos. ,
i— Houve, sim/uma resolução

do Conselho National do Trân-

sito que entra em choque com
Código Nacional, segundo o

qual a escolha de estaciona-
mentos privativos fica a caa-go
do Diretor do Trânsito. Dessa
maneira, acho que os privativos
têm que ser concedidos.

Quanto ao esvaziamento de
pneus, praticado de novo por
fiscais do trânsito, disse que a
idéia surgiu devido às precárias
condições' materiais de se rebo-
car carros estacionados em lo-• cal p r o i b i do, principalmente
quando estão ficados ou en-
grenados.Assim, o a-ecurso é esvaziar
um pneu, para dar trabalho ao
infrator.

ROTATIVO E SINALIZAÇÃO

O estacionamento rotativo
no Centro está sendo estuda-
do, com pesada taxa, "para
acabar com o comodismo da-
queles que querem ser deixa-
das quase dentro de seus es-
critóric-s".

Por outro lado, em breve-es-
taremos com um código de sl-
rialização de obras, existente
em todas as grandes cidades do
mundo, exceto rio Rio.

EMPLACAMENTO.

Como o Conselho Nacional
do Trânsito nâo estabeleceu um
modelo para placas,' as dian-
tetras terão de ter escrito Rio
de Janeiro. iPara facilitar o
emplacamento, os trabalhos se-
rão descentralizados, saindo 'da
Av. Francisco Bicalho para
outros locais.

MECANIZAÇÃO

O Comandante Franco disse
que continua pensando no sis-
tema de mecanização de arre-
cadações de multas.

Com isso, teremos um cé-
.bro eletrônico autofinancia-

do e um rendimento favorá-
vel para a arrecadação do Es-
tado.

Finabnente, o Comandante
Franco abordou a construção
do metrô* "qué poderá melho-
rár' o*, tráfego na superfície".

......O.Rio do futuro será espe-
taculor, dentro .do plano ur-
bariístico que o Governo sa
propõe a realizar para permi-
tir a circulação, na Cidade, do
triplo de automóveis existente*
atualmente. : • ' ¦ ¦ '

>.

_Jo_OU___ IBEPElDEieii!
FINANCIAMENTO, CREDITO E INVESTIMENTOS

S_ ' . • • '.¦••'-• í -.. •-¦.',,. ..... .... . .GUANABARA Rua da Quitanda, 159 — _.•> and.
.. 

'¦'-, ' 
/. Rua Siqueira Campoi, GR .13 — Centre Comercial da Copacabana

\í Carta d* Automação _.• 44 d» 30|l0|l.36 ,.}
Cadastro Geral de Contribuintes —. Inscrição n,° _0.395.0S0

BALANÇO GERAL EM 29 DE DEZEMBRO DE 1967
Senhores Acionistas:
De conformidade com as disposições legais e estatutárias, submetemos « Vv. Ss. o BALANÇO E CONTA DE LUCROS E PERD'AS ref. ao exercício encerrado em 29/12/67

ATIVO

DISPONÍVEL

; Caixa . . '. Banco! . . • 

Fundo Indapsiiil.n.ia d* Financiam.nio
Bancc. • . . 

REALIZÁVEL
Dev. p! Resporis. Cambiais

rvDev. p[ Financ. Dir. cu Consumidor• DeV. pj Correção LCs Reoiustáveis .' Dev. em Conta de Participação
Dsv. p] Financiamuntcs "FINAME" .
Dev. p Contratos- de Mútuo 
Dev, -j\ Contratos
CetsÕes de Crédito 
Contas Correntes Devedores .........
Imóveis ,.-..,.
Investii..-tn.cs , 

Fundo Independência d» Financiamento
D_vedores E>or Contratos "(••"•

IMOBILIZADO
i.lmóveis . • ;..:....': 'A.óveís * Uten::lics ..„

> Veículos .' :....• • 'Instalações .- '_ ../
Raavaliaçõfis ¦....'! Material de Expediente

- Marca.*- « P_._n'.cs 

RESULTADO PENDENTE
Sagu/os a^Vencer- . .-¦

Fundo li.cUp_-.-d.ncia ofe: Financ lamento. ."¦¦ 
Valores __•• Apropriar '.

COMPENSAÇÃO
. ' 

Ações Càucionadas 
Bnncos C^ Cobrança ............r.,..,.' . Valores em Garontifs V,l. *¦.;,. ."f..;*.
Valores Vinculn-.bs - V. I, ..'...,'..'..

3.4£0,C0
l.i671.60 .,08 1.675.054,08

83.530,31

54.766.988,06
6,230.695,90

14;061.551,27
271.324,31

2.656.529,39
112.547,-10 .-,.-¦
213.727,17 '.-¦"

1.627.792,96
1.412.888,18' '236.757,71
2.332.131,09 83.922

PASSIVO

NAO EXIG1VÍI

Capital
Reserva Legal
Reserva Espacial pl Aumento d« Capital
Corr. Monetírii do Ativo-Lei 4357J64

933,1,

1.423.695,22

412.229,15
301.749,76.
•12.500,00

167.820,30 '
-,196.618,80

.43.487,85 ,
3.710,00

80,00
52.3.15,19' 2.452,00

293,00

1.138.115,86

2.417,73

215.836,72

55.170,19

8.516.753,25

EXICIVEL . i ¦ - -¦-;-..-_. -

Títulos Cambiais
Correção de LCs Rea|ustflveis

-Refinanciamentos "FINAME" ...
Contas Correntes Vinculadas ..
Contas Correntes Credores .. .*.
Contas a Ptaar --.'•

2.592.-00,00
251.120,70

2.456.908,65
16.338,44

110.875,02

61.233.128,88
14.243.414,74
2.725.763,80
1.971.717,72

728.496,72
408.256,14

5.427.742,81

81.310.778,00

Fundo Independência de Financiamento

¦ • Participantes C| Capital
C| Correntes Credores 
Contes a Paosr ..;...! ....i.....

RESULTADO PENDENTE

Fundo IndepandSncia de Financiamento

Valores a Apropriar

COMPENSAÇÃO

1.108.813,89 ' '
6.300,00

200.747,01 1.315.860,90

407.201,35

Caução da Diretoria
Títulos «m Cobrança 
Depósit. Valores em Garantia — A'.
Dspésit. Valorei Vinculados FINAME - V.-l.

80,00
52.345,19
2.452,00; 293,00 55.170,19

88.516.753,25

ADALBERTO GUIMARÃES DE QUEIROZ
Diretor Presidente

São Paulo, 29 de dezembro de 1967
JOSC ROBERTO CASTRO OLIVEIRA ANTÔNIO CARLOS DE PAULA MACHADO

Diretor Vice Presidente ... Diretor Superintendente
(deixa de assinar por se encontrar ausente.do Pais)

CLÁUDIO CORTEZ
Contador CRCsp 16.536

GILBERTO LEITE DE BARROS
Diretor GerenteJOÃO REY ORTIZ FILHO

Economista.CREPip, 909 . • . •

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE LUCROS E PERDAS EM 29 DE DEZEMBRO DE 1967 - REFERENTE AO PERÍODO DE 03 DE JULHO
DE 1967 A 29 DE DEZEMBRO DE 1967

DÍBITO CMOITO
 _,  

-' ;—

DESPESAS ADMINISTRATIVAS , 
' RECEITAS '

Pessoal Administração, Expediente, Despesas Diversas, Promoção, Financeiras, ..__• _,_'.. 
'.,-,,... ."

Impostos, Seguros - Depreciações  1.518.916,58 Rendas Ooeraconais  2.779.128,10
DISTRIBUIÇÃO DO LUCRO Rendas Diversa» 61.084,89 2.840.212,99

Reserva Leoa! 66.064,82
Reserve Especial pl Aumento de Capital ........;... 1.598.752,27 FUNDO DE PROVISÃO ,-,,.„„Porcentaaem da Diretoria  132.129,64 1.796.946,73 Reversão do saldo desta cents 475.650,32

' 
. . 

~ -^7Í863~3. 
. ,. 3.315.863,31

ADALBERTO GUIMARÃES DE. QUEIROZ
Diretor Presidente

JOÃO REY ORTIZ FILHO
Economista CREPsp. 909

São Paulo, 29 de,dezembro de 1967
.OSÍ ROBERTO CASTRO OLIVEIRA ANTÔNIO CARLOS DE PAULA-jfAACHADO

Diretor Vice Presidente Diretor Superintendente
(deixa de assinar por se encontrar ausente do País}

PARECER DO CONSELHO FISCAL)

CLÁUDIO CORTEZ
Contador CRCsp 16.534

GILBERTO LEITE DE BARROS
Diretor Gerente

I Os abaixo assinados, membro» do Conselho Fiscal da INDEPENDÊNCIA S/A. FINANCIAMENTO CRÉDITO E INVESTIMENTOS, no «xercício de suas funções legais e estatutários examinaram, detidamente o
Balanço de Sociedade em 29 de dezembro de 1967 e a correspondente Demonstração da Conta de Lucros e Perdas do período de 03 de julho de 1967 a 29 de dezembro de 1967; bem como os demais
livros • documentos^ tendo encontrado tudo na mais perfeita ordem, paio qua recomendam a aprovação dos senhores acionistas.

São Paulo, 02 de Ianeiro d* 1968
FREDERICO BASSETO JÚNIOR GILBERTO TANCREDI FAUSTO DE ARRUDA LEITE <-
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Justiça decidirá hoje se
boliviana presa com arma
no Galeão pode ser solta

Vm pedido de habeas-corpus impetrado ontem em favor
da estudante boliviana Maria Ester Selene Antelo — que
está presa incomunicável na Delegacia Federal de Segu-
rança Pública por ter sido descoberta transportando rani
metralhadora ao transitar pelo Aeroporto do Galeão -—
poderá devolver-lhe a liberdade hoje, caso seja aceito pela
Juíza Maria Rita Soares de Andrade.

O pedido de habeas-corpus deu entrada ontem na 4.»
Vara Federal, mas até agora nem mesmo Maria Jüster Se-
Iene Antelo sabe quem é seu advogado, porque ontem, a nãi>
ser as autoridades da Polícia Federal, que a interrogaram;
durante cinco horas, ninguém teve licença para falar-lhe.

A MOÇA QUE VEIO DE LONGE

\ENGANADO
I O advogado Nilton Feital —
| que diz ser o representante da
j estudante boliviana — afirmou
| ©ntem que Maria Ester Selene
| Antelo concordou ehi transpor-
| tar a metralhadora e os cin-
j co pentes de balas no fundo

íalso de sua maleta pensais
do que trazia ouro para entre-
gar a um rapaz aqui no Bio
de Janeiro. '

- A estudante viajava de
SVancforbei feava o Bio, com uma

' passagem que poderia levá-la,
1 cm seguida, a Paris ou Buenos
\ Aires.
I De acordo com a história
i contada pelo advogado Nilton

: Feital, a estudante presa ao
desembarcar no Aeroporto In-

- ternacional do Galeão conhe-
ceu na Bolívia, no ano passa-
tío, um estudante chamado An-
tônio Alberto Paz, que lhe te-
ria proposto o transporte do
euro para o Bio em troca de
USS 3 mil em dinheiro.

i Anteontem, quando o avião
que chegava de Francíorte des-
ceu no Galeão, Maria Ester Se-
Iene Antelo íoi obrigada a per-
jnanecer no Aeroporto porque
mão conseguiu uma conexão
com outro avião que a levaria
e uma dás duas Cidades que
sua passagem lhe dava direi-
to, fato que permitiu sua pri-
eão. As autoridades da Alfân-
dega desconfiaram de seu pro-
cedimento e resolveram exami-
nar sua maleta, descobrindo

então num fundo falso, a me-
tralhadora de fabricação bel-
ga, marca Henstal. O achado
levou a Polícia a revistá-la,
encontoando, então, enrolado
em sua cintura, um cinturão ¦*

contendo 126 balas. ;
Ao ser interrogada, ainda noi

Aeroporto, Maria Ester Selene
Antelo declarou que pensava
que o cinturão e o fundo fal-
so de sua maleta continham o
ouro que deveria entregar a um
rapaz aqui no Bio, mas que
não compareceu ao Aeroporto.

Depois de levada para a De.
legacia Federal de Segurança
Pública, Maria Ester foi ánter-
rogada durante cinco horas se-
guidas, das 14h30m às 19h30m.
Os responsáveis pela guarda da
estudante não deram qualquer
explicação quanto ao que pre#-
tendem fazer com Maria Es-
ter, mas deixam claro que um
dos pontos mais importantes
para a informação que darão
ao pedido de habeas-corpus
impetrado em favor da bolivia-
nã será o resultado da perícia
que mandaram fazer na me-
tralhadora, para verificar se a
mesma é nova ou se foi utili-
zada anteriormente.

O advogado Nilton Feital
disse que a Polícia Federal te-
rá que dar uma solução para
o caso de Maria Ester até às
13h30m de hoje "porque ela
não poderá ficar presa sem
culpa formada".

Maria Ester Antelo nem conhece seu advogado

AVISOS RELIGIOSOS

\ Asradejo * Braça' Ao Menino Jesus
de Praga

AIAYOI

Menino Jesus
de Praga

Agradeço duai gra;» alcançadas.

M.I.V.

ALBERTO
SEVERINO LANGER

(A. S. LANGER)

7.° DIA

? 
Amigos convidam para
a missa de 7.° dia que
será celebrada na Igre-

ja de N. S. do Parto, à Ruá
Rodrigo Silva n.° 7, no dia
11 do corrente, às 7,15 da
manhã, por alma de ALBER-
TO SEVERINO LANGER, fa-
lecido em 4 do corrente.

CAROLINA PIETRAFESA ALVES
Í Viúva d» MANOEL MIGUEL ALVES

(Mina d* 7.° Dia)

+ 

José Miguel Alves ¦ demais parentes agradecem semi-
billiados, as manifestações'de pesar recebidas por oca-
sião do falecimento de sua querida mãe * parenfa
CAROLINA e convidam para a Missa que, em intenção
de sua boníssima alma, mandam celebrar amanhã, quar-

ta-feira,' dia 10, às 10 horas, no altar-mor da Igrela da Candelária.
(P

DR. PAULO PIRES DE AMORIM
(MÉDICO)

? 

Cinira de Oliveira Amorim, Maria Helena
de Amorim, Paulo Marcos Pires de Àmorinri;
senhora e filho, comunicam o seu faleci-

mento e avisam que o sepultamento se realizará
hoje, dia 9, às 11 horas, saindo o féretro da Capela
da Beneficência Portuguesa, na Rua Santo Amaro,
para o Cemitério de São Frandisco Xavier.

Sepultado
Geraldo
Teixeira

Belo Horizonte (Sucursal) —
Faleceu e íoi enterrado, ontem,
nesta Capital, o Sr. José Gerai-
do Gomes Teixeira, ex-diretor
do, Escritório de Representações
do Estado de Minas em Brasí-
lia. Deixou viúva a Sra. Enól
Santos Viana e dois órfãos:
Vera Lúcia Calábria, casada
com o economista Francis Ca^
lábria, e Leopoldo César Gomes
Teixeira, funcionário do SESI
e residente no Rio.

O extinto era irmSo do Sr.
João Gomes Teixeira, Diretor
do Arquivo Público Mineiro, «
descendente de uma das pri-
meiras famílias a fixarem resl.
dência definitiva em Belo Ho-
ri zonte.

Negrão fala
da briga dos
Secretários

O Governador Negrão de Li-
ma afirmou ontem que não
existe qualquer sinal de cunho
administrativo no desentendi-
mento entre os Secretários de
Finanças e de Administração,
Srs. Márcio Alves e Álvaro
Americano, quanto à mudança
do dia do início do pagamento
do funcionalismo, que foi feita
sem o consentimento do De-' partamento do Pessoal da Se-
cretaria de Administração. O
Sr. Negrão de Lima deu o ca-
so por encenado, afirmando
que não existe mais nada entre
ambos. O Sr. Luís Alberto
Bahia, por sua vez, afirmou que
já entrou em funcionamento o
escalonamento do pagamento
do nivel 1, que motivou o dfe-
sentendimento entre os dois
Secretários, quando, o de Fi-
nanças, com certeza, esqueceu-
se de comunicar ao de Admi-
nis tração.

Ninguém sabe
I por que Hélio
j foi linchado
§.; Com apsnas uma testemu-
1 nha, considerada sem grande
I importância, as autoridades da
!;;¦' 27° Delegacia Distrital prosse-

guem as sindicâncias para es-
clarecer o motivo pelo qual, no •
último domingo à tarde, cm
Irajá, o contraventor Hél>"
Magnata foi perseguido titlo
povo, ocasião em que fia r*-
rios disparos para en- setüina
ter trucidado por popv^ic .

Joaquim Soares de Oliveira,
de 22 anos atingido junta-
mente com seu pai, o carvoei-
xo Carlos Lima Oliveira, de 55
anos, que faleceu momentos
após dar entrada no Hospital
Getúlio Vargas, continua in-

. ternado em estado grave, pois
recebeu quatro tiros, dois dos
quais no rosto.

O fato ocorreu pouco antes
das 12 horas de domingo, em
frente ao número 15 da Rua
Honório de Almeida, em Ira-
já. Hélio Soares, mais conhe-
cido como Hélio Magnata, cor-
ria perseguido pelo povo, que
gritava> "pega, pega". Reíugian-
do-se no quintal da casa
número 21, do Sr. Antônio Go-
mes da Silva' Neto, sacou de
um revólver Taurus, fazendo
diversos disparos.

Duas pessoas tombaram íe-
ridas: o Sr. Carlos Lima de
Oliveira e seu filho Joaquim
Soares de Oliveira, ambos rs-
sidentes na Avenida Monse-
nhor Félix, 807. O , primeiro,
com um tiro no tórax, fale-
ceu no HGV.

Logo após o crime, apenas o
Sr. Antônio Gomes da Silva
Neto prestou depoimento |na
27.» Delegacia Distrital, sem na-
da acrescentar ao que a Poli-
cia Já tinha informada. Disse
que Hélio se refugiara no quin-
tal de sua casa, de onde pas-
sou a fazer disparos contra o
povo.

Quanto ao linchamento, qua-
se não há informações. A Po-
Jícia iestá em dúvidas sobre
quem o iniciou, porque as opi-
niões são desencontradas. Uns
dizem que o primeiro ai lin-
char Hélio Magnata íoi Má-
rio, filho do carvoeiro.

Hélio Magnata residia na
Rua Botelho, 29, em Piedade,
mas estava sempre em Irajá,
onde possuía muitos conheci-
dos. Em seu poder a Policia
encontrou uma carteira da Es-
cola Primária Supletiva 7-111,
pequena importância em di-
nheiro e uma anotação de que
havia sido condenado pela 17.»
Vara Criminal e que cumprira
pena de três anos.

Denúncia de suborno sindical
será desmentida oficialmente

O Diretor tio Departamento
de Policia Federal, Coronel.
Fiorimar Campeio, vai revelar
esta semana, em entrevista à
imprensa, os resultados das
investigações da Políciii Fe-
deral'em São Paulo, que com-
provaram a falsidade dos do-
cumentos sobre corrupção sin-
dical e dc membros do Go-
vêrno, divulgados pelo Sr. Egis-
to Domenicalli.

A informação foi dada ontem
pelo Ministro do Trabalho,
Coronel Jarbas Passarinho, que
conversou longamente com o
Coronel Fiorimar Campeio sá-
bado último em seu gabinete,
quando o Diretor do DPF lhe
íoi levar as conclusões das
investigações.

VAI ALÉM

O Ministro do Trabalho dis-
se que. apesar de estar satis-
feito com a rapidez com que
o DPF completou o seu tra-
balho, as Investigações ainda
vão prosseguir, desta vez para
apurar quem "está por trás de
tudo isto".

Não acredita o Sr. Jarbas
Passarinho que os Srs. Egisto
Domenicalli e Trajano José
das Neves, os principais impli-
cados, tenham elaborado sòzi-
nhos "os documentos que tanta
celeuma causaram, mesmo por-
que ôles não teriam capacidade
para isto".

— O que eu quero saber
agora — frisou — é -a quem
interessava a divulgação de

J0AO UMA
+ 

A Diretoria da CAIXA DE PECÚLIO DOS MILITARES-
BENEFICENTE (CAPEMI) convida todos os seus ami-
gos e sócios, para o enterro do Sr. JOÃO LIMA,

•-.,:•' pai de seu Diretor Presidente Coronel Jaime Ro-
lemberg de Lima, a realizar-se hoje, às 17 horas, saindo
o féretro da Capela n.° 7 do Cemitério de S. Francisco Xa-
yier, rio Caju. A familia pede que não sejam enviadas flores.

(P

GEN. ARCY DA ROCHA
NOBREGA
(FALECIMENTO)

+ 
Francisca de Area Leão Nobrega, Marilia da Rocha Nobrega,
Marilda da Rocha Nobrega.Adams, Mareio da Rocha Nobre-

ga, esposa e filhos, Maria Cynthia Laroca Nobrega e Peter Adams,
nora e genro, netos e demais parentes comunicam o falecimento
de seu esposo, pai, sogro e avô, ARCY DA ROCHA NOBREGA e
convidam para seu sepultamento cujo féretro sairá da Capela Real
Grandeza, para o Cemitério de São João Batista, hoje, dia 9 de ja-
neiro, às 17 Horas. (P

ELVIRA ALVES CORRÊA
(VIÚVA DR. ESTEVÃO A. CORRÊA)

+ 

Sua família.agradece as manifestações
de pesar recebidas por ocasião do seu
falecimento e convida os parentes e

amigos para assistirem a missa de 7.° dia que
mandam celebrar em intenção de sua alma,
amanhã, quarta-feira, dia 10, às 10 horas, na
Igreja N. S. Conceição Boa Aflorte,

NINFAIN0J0SA DE ANDRADE
(1.° ANIVERSÁRIO)

+ 

A família INOJOSA DE ANDRADE con-
vida parentes e amigos para a missa

/de 1.° aniversário que manda celebrar
por alma de .sua querida NINFA, terça-feira, dia
9, às 11 horas, no altar-mor da igreja de N. S.
do Carmo, na Praça 15. Antecipadamente agra-
dece. (P

LÉA MARIA AZEREDO DA SILVEIRA
SOARES DE OLIVEIRA
(MISSA DE 7.° DIA)

+ 

Embaixador Antônio Azeredo da Silveira, senhora, filhos
e netos (ausentes), Comandante Archimedes de Oliveira,
senhora e filhos, viúva Flávio da Silveira, filhos e netos,

Dr. Ernestç Paranhps e senhora (ausentes), filhos e netos, agra-
decem as manifestações de pesar recebidas por ocasião do fale-
cimento de LÉA MARIA e convidam seus parentes e amigos para
a missa de 7.° dia, que será celebrada na Igreja de Nossa Se-
nhòra do Rosário, na Rua Ribeiro da Costa n.° 164, Leme, quar-
ta-feira, dia 10 do corrente, às 9 horas. (P

LÉA MARIA AZEREDO DA SILVEIRA
SOARES DE OLIVEIRA

(MISSA DE 7.° DIA)

+ 
Roberto Soares de Oliveira agradece as manifestações
eje pesar recebidas por ocasião do falecimento da sua

querida esposa ÜA MARIA e convida seus parentes e ami-
gos para a missa de 7.° dia que será celebrada na Igreja de
Nossa Senhora do Rosário, na Rua Ribeiro da Costa n.° 164,
Leme, quarta-feira, dia 10 do corrente, às 9 horas. (P

tais documentos, que tinham
a finalidade de atingir dire-
tamente o Governo. Para isto,
vou dedicar-me com grande'
intensidade à segunda fase das
investigações, ate chegar aos
calcanhares dos autores da
falsificação. :
O AUTOR

Segundo as informações que
o Coronel Fiorimar Campeio
levou ao Ministro Jarbas Pas-
sarinho sobre as investigações
da Policia Federal em São• PíuiIo, o principal envolvido
na questão do suborno sindi-
cal é o Sr. Trajano José das
Neves, ex-Presidente do Sin-
dicato dos Trabalhadores nas
Indústrias^ Químicas e Farma-
céuticas cie São Paulo.

— O Sr. Egisto Domenicalli
— segundo as conclusões da
Policia Federal — foi apenas
o instrumento utilizado para
a divulgação dos documentos
falsos. O Sr. Domenicalli afir-
mou em seu depoimento que
acreditava na autenticidade
dos documentos, primeiro por-
que conhecia o Sr. Trajano, e
depois porque a assinatura do
Sr. Alei Nogueira vinha com
firma reconhecida.

De acordo ainda com o re-
latório do Coronel Florimar
Campeio, considerado pelo Sr.
Jarbas Passarinho "muito mi-

, nucioso e esclarecedor', o Sr.
Trajano José das Neves for-
jou o documento para utiliza-
lo como forma de pressão pa-

ra a sua volta ã Presidência
do Sindicato dos Químicos o
das Farmacêuticos.

O método utilizado pelo Sr.
Trajano foi o da coação en-
tre or, seus companheiros cia
categoria: "Ou você vota em
mlnhá chapa, ou será Inclui-
do na lista'. A lista, que já
era do conhecimento dos tra-
balhadores, cra a dc comip-
ção por parte de entidades in-
ternacionais.
A OUTRA PARTE

Independentemente dos re«
sul tados das investigações da
Polícia Federal em São Pau-
lo. a Comissão de Inquérito do
Ministério do Trabalho conti-
nua ouvindo depoimentos pa-
ra apurar a segunda parte da
questão sindical, relativa à in-
íiltraçáo de entidades interna-
cionais no meio trabalhista
brasileiro.

Sobre os trabalhos desta co-
missão, o Ministro Jarbas Pas-
sarinho informou que ainda é
muito cedo para divulgar al-
guma coisa, porque há neces-
sidade de se manter em sigilo
as investigações.

A Comissão ouviu ontem o
Sr. Sílvio Nunes da Rocha, do
Sindicato do Petróleo, c o Sr-
Paulo Rangel, Presidente do
Sindicato dós Petroquímicos de
Caxias. Hoje serão ouvidos o
Sr. Antônio Alves de Almeida,
Presidente da Confederação
Nacional dos Trabalhadores no
Comércio, e o Sr. Esmeraldo
Alves da Silva, líder marítimo.

Advogado vê conflito na Justiça
São Paulo (Sucursal) — O

advogado dos Srs. José Traja-
no .das Neves s José Fernandes
de Barros — Sr. Juarez de
Alencar — disse ontem que o
requerimento da prisão pre-
ventlva de seus clientes à Pri-
meira Auditoria de Guerra con-
figura um conflito de compe-
tência entre a Justiça Federal
e a Militar, "o que- é muito
bom para nós, porque eles não
sabem onde estão".

— O fato de os advogados do
General Gaia. requererem o
enquadramento de meus clien-
tes na Lei de Segurança Na-
cional prova que â 1." Vara da
Justiça Federal não tinha com-
potência para decretar a pri-
são preventiva deles, como
aconteceu, porque a . simples
divulgação do documento sobre
corrupção não constitui crime
— opinou o Sr. Juarez de' Alencar

A Policia Federal — que
mantém presos os Srs. Egisto
Domenicalli, Trajano das Ne-
ves e José Fernandes, acusa-
dos de terem divulgado do-
cumento com denúncias falsas
— espera o resultado da análi-
se das letras dos presos, que
está sendo feita em Brasília,
para mandar o processo para
a 1." Vara da Justiça Federal.

Os advogados Osni Silveira e
Juarez de Alencar, que defen-
dem os acusados, esperavam
que o processo fosse remetido
à Justiça ainda nesta semana,
mas agora acham que demo-
rara mnis, dependendo do exa-
me grafotécnico. Êsse exame
está sendo feito para verificar
se um dos presos falsificou a
assinatura de Alei Nogueira,
no documento-denúncia.Alencar. no documento-denúncia.

EMBRATEL compra material
para ligação interurbana
sem ajuda da telefonista

Vm contrato no valor de NCr$ 30 milhões fot assinado
ontem entre a Empresa Brasileira de Telecomunicações e a
Ericsson do Brasil, que fornecerá à EMBRATEL o material
necessário para a implantação da Discagem Direta a Dis-
táncia — DDD — nos circuitos interurbanos e para a mon-
tagem de duas Centrais Automáticas Interurbanas no Rio
e em São Paulo.

Em conseqüência, 26 cidades brasileiras poderão fazer
ligações telefônicas entre si, sem auxílio da telefonista, an-
tes do final de 1969, o que permitirá a expansão das redes
telefônicas locais, "após tantos anos de lamentável estagna-
ção", como assegurou o Presidente da EMBRATEL, Sr. José
Maria Couto de Oliveira. '

EXPANSÃO

As ligações pelo sistema DDD
entrarão em funcionamento
em dezembro deste ano, de
São Paulo para o Rio, e, no
sentido inverso, no primeiro
semestre de 1969, No mesmo
periodo, diversas cidades flu-
minenses e paulistas serão be-
neficiadas. Em seguida, o sis-
tema- DDD atingirá o Tronco
Sul até Porto Alegre, e o Tron-
co Nordeste até Recife, além
de Belo Horizonte e Brasília,
cujos 'contratos serão assina-
dos dentro de algumas sema-
nas, em data ainda não fixa-
da.

A Central Interurbana do
Rio de Janeiro, com caçacida-
de final de 16 mil troncos, se-
rá equipada inicialmente com
3 600 e com equipamentos de
bilhetagem automática para
1 100 troncos. Nela serão liga-
dos 611 dos troncos diretos de
São Paulo, 108 dé Curitiba,
106 de Porto Alegre, 130 de Vi-
tória, 245 de Belo Horizonte,
144 de Brasília, 48 de Salva-
dor, 44 db Recife, 337 de Nite-
rói, Petrópolis e outras clda-
des vizinhas do Estado do Rio,
38 da rede da CETEL, 85 de
Campos, 470. das cidades ao
longo do Vale do Paraíba, além
de 220 rtesas interurbanas e
1 012 troncos de interligação
com as estações locais da rede
da Guanabara.

A Central Interurbana de
São Paulo será inicialmente a
maior do Brasil: com capaci-
dade final de 16 mil troncos,
será equipada com 4 200 tron-
cos e com equipamento de bi-
lhetagem automática para
1 800 troncos. A ela estarão 11-
gados 1 096 troncos diretos da
Guanabara, 120 de Porto Ale-
gre, 234 de Curitiba, 140 de

Belo Horizonte, 62 de Brasília,
60 de Recife, 312 de Santos,
530 das cidades ao longo do
Vale do Paraíba, 24 troncos di-
retos de Londrina e Maringá,
além de 72 de redes de cida-
des cidades vizinhas de São
Paulo, 120 de mesas interurba-
nas e 1 430 troncos de inter-
ligação com as estações locais
da cidade de São Paulo.

Até o fim de 1969, deverá
ser completada a primeira eta-

1 pa da introdução do serviço
DDD no Brasil, abrangendo as
cidades de: Porto Alegre; Curi-
tiba, Ponta Grossa, Paranaguá,
Londrina e Maringá, no Para-
ná; São Paulo, Santos, São Vi-
cente, Guarulhos, Guarujá,
área da CTEC, Osasco, Cam-
pinas, São José dos Campos e
Taubaté, em São Paulo; Rio
de Janeiro; Belo Horizonte, Go-
vernador Valadares, Uberaba e
Uberlândia, em Minas Gerais;
Brasília; Goiânia; Salvador,
Maceió e Recife,.no Nordeste.
FUNCIONAMENTO

As Centrais automáticas vão
permitir ligações interurbanas
diretas sem o auxílio da tele-
fonista. O assinante discará
um número prefixo após o que
discará o número desejado, ob-
tendo então a ligação automá-
tica sem qualquer interferên-
cia-

Os chamados serão registra-
dos pelas centrais, nos equipa-
mentos de bilhetagem, que fi-
xarão automaticamente o riú-
mero do assinante chamador,o
do assinante chamado — am-
bos com o código das cidades
respectivas — a data e a ho-
ra exata da chamada inter-
rurbana, o tempo da conver-
sação e, finalmente, a tarifa
c o r x e s p ondente, computada
eletronicamente.

Festejam 5' anos de casados o DR. NICO-

LAU OSSAILLE e Exm.a esposa Dona SILVIA

JOSEFINA FARAD.

Homenagem dos seus amigos.

Ao mesmo tempo, o Sr. Jua-
rez de Alencar continua afir-
mando que a assinatura de Al-
ci no documento é verdadeira
e que a perícia feita pelo De-
partamento de Criminalística
de Brasília, que a considerou
falso, não tem valor jurídico.
Pedirá novas análises pela Po-
lícia de São Paulo.

Para o Sr. Juarez de Alen-
car, "não se configurou crime
contra Trajano, José Feman-
des ou Egisto. Eles apenas di-
vulgaram um documento com
todas as características de ver-
dadeiro".

— Como dizia Dom Casmur-
ro, quanto maior a confusão,
melhor. Essa confusão, expres- '
sa pelo conflito de competèn-
cia entre a Justiça Civil e a
Militar, prova que meus clien-
tes estão presos indevidamen-
te — concluiu o Sr. Juarez de
Alencar.

Mike Jogger
come caviar
com musica

Caviar, vodka polonesa e, de
vez em quando, peru â Cali-
íórnia — tudo ao som de mú-
sica gravada em disco ou mes-
mo executada na hora pelo
próprio guitarrista — tem sido,
quase que unicamente, o qua
Mike- Jogger. integrante do
conjunto de iê-ic-iê The Rol-
lins Stones, vem comendo des-
de quo chegou ao Rio, na sex*
ta-feira, para passar as férias.

Mike Jogger, que está acom-
panhado de sua mulher e do
íilhinho, vinha procurando se
manter no anonimato desda
que chegou, embora os funcio-
nários do Copacabana já ti-
vessem desconfiado ser éle
uma personalidade importante,
principalmente por causa de
seus cabelos longos, suas rou-
pas extravagantes e o fato de,
às vezes, gastar até NCrS 80,00
numa refeição.

ARREPIO

O integrante do conjunto
The Rollins Stones tem dei-
xado poucas vezes o hotel onde
está hospedado. No sábado, ves-
tindo calça de veludo e uma
camisa berrante, foi até o

•Corcovado, com sua mulher e
o filho. Quando voltou, um
grupo de fãs que o descobrira
íèz com que êle fugisse, no
carro em que viajava, e fossa
descer em frente, à porta do
Copacabana Palace que dá pa-
ra a Avenida Nossa Senhora
de Copacabana. Então, subiu
tranqüilamente para o quarto.

Mike Jogger — que há al-
guns meses íoi condenado na
Inglaterra (onde o conjunto de
que faz parte trabalha), por
fumar maconha, disse a uni
casal que o visitou ontem, era.
seu quarto, que pretende ficar
no Rio por duas semanas.
Sempre que o telefone do quar-
to chama, uma secretária cs-
peclalmente contratada atende
e diz que Mike está doente e
quer descanso.

Um dos funcionários do íio-
tel, que levou por duas vezes
refeições para Mike Jogger,
contou que sempre o encon-
trou dançando só ou acampa-
nhado da mulher, ao som de
discos. — As vezes, enquanto
usava uma das mãos para lé-
var o alimento à boca, com a
outra tocava a guitarra —
acrescentou o garçom. í

Telefone para 22-18IO
e faça a sua assinatura do

JORNAL DO BRASIL

STRESS?
TENSÃO NERVOSA

Na tensão nervosa, na neuras-
lenia, na frieza íntima com can-
saco e esgotamento, de ambos
os sexos, o que se. faz necessa-
rio é tonificar as células nervo-
tas e não excitá-las com reme-
dios perigosos. Tonifique o* seus
nervos com SUFICIT (SUFICITE),
usandó-o por algum tempo. SU"
FlêlT lhe dará vida «exual rior-
mal. SUFICIT é encontrado nas
Drogarias e Farmácias. fP
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Comissão acha os candidatos "'17^^™!, '!.• ,^-^,/,^/,.^. „„*„„„„mais bem preparados engenharia reprova apenas
ao vestibular de Engenharia $g candidatos em Geometria

Universidade da Guanabara FNFi ainda
só dará resultados depois não convocou
de 3 provas eliminatórias vestibular

Muitos dos 1630 candidatos ao concurso unificado de
Engenharia saíram ontem do exame de Geometria, Trigo-
nometria e Geometria Analítica aos pulos e abraços, consi-
derando que a prova coordenada pela Comissão interesco-
lar do Concurso de Habilitação às Escolas de Engenharia

i íoi fácil. Os aprovados farão amanhã exame de Física.
' O coordenador da CICE, Professor Carlos Alberto Serpa,
considerou o nível dos candidatos deste ano melhor. A
prova de Física será feita de acordo com o critério adotado
no último vestibular, ou seja, conceituai. Caso não haja
preenchimento das 860 vagas, caberá às escolas decidir se
farão, Isoladamente, novos vestibulares.
MESMO ESQUEMA

— O esquema da prova de
Geometria, — disse o Coorde-
nador, — foi o mesmo da pri-
meira, de Álgebra: havia 10%
de perguntas fáceis, que mes-
mo o aluno fraco tem a obri-
gação de respondei', 50% para
o aluno médio, 20% para os
mais bem preparados e 20%
para os que têm conhecimento
superior. Com este critério, pre-
tende a CICE que o aluno co-
mum, não.brilhante, possa ob-
ter grau entre 6 e 7, ao mes-
mo tempo em que deixa uma
margem de dois a três pontos,
que seriam reflexo do nervo-
slsmo e erros de cálculo dos
candidatos.

Para o Professor Carlos Al-
bertó Serpa o nível dos can-
didatos melhorou, e atribuiu
esta melhoria aos resultados
do vestibular realizado em ju-•lho do ano passado, quando o
índice de reprovação foi ai-
tíssimo, mas entende que o
vestibular precisa ainda de
várias correções. Para o pró-
ximo ano, a CICE pretende
introduzir algumas modifica-
ções, e vários estudos serão
divulgados sobre o problema.
Após a realização de cada pro-
va está sendo feita uma aná-
lise estatística, a fim de se
obter dados sobre o que os
candidatos sabem, o que falta
para ser dado nos cursinhos e
o que há de falha no curso se-
cundário.
MÚLTIPLA ESCOLHA

A prova de Geometria, Tri-
gonometria e Geometria Ana-
Utica começou ontem no hora-
rio previsto — 8hl0m — e ter-
minou quatro horas depois,
com a instalação de um servi-
ço-de comunicação com os apa-
relhos walk talk. Todas as or-
dèns e dúvidas foram resolvi-
das por esta forma de comuni-
cação.

O teste foi de múltipla esco-
lha, com 40 questões. A ado-

ção deste critério é explicado
pelo Professor Carlos Alberto
Serpa, afirmando que os meto-
rios de correção baseiam-se em
considerações probabilisticas e,
naturalmente, não podem to-
mar em conta diferenças de
personalidade. Com isso, tais
correções tendem a desfavore-
cer os candidatos muito cau-
telosos, que só respondem
quando estão absolutamente
seguros quanto à exatidão da
resposta.

— Suponhamos — disse êle,
exemplificando — que se trate
de uma prova com 200 qucs-
toes, envolvendo 5 alternativas
e que haja dois candidatos
exatamente com o mesmo ní-
vel de conhecimentos, capazes
de responder, sem qualquer dú-
vida, a 100 questões. O primei-
ro, supercauteloso, responde
apenas a essas 100 questões,
deixando as outras 100 sem res-
posta; como não tem resposta
alguma errada, seu escore cor-
rígido será igual ao escore bru-
to, ou seja, 100. O segundo es-
tudante responde igualmente
às 100 questões; verifica, mais
que, em 48 outras, é capaz de
eliminar três dás alternativas,
estando em dúvida quanto às
outras duas. Sendo menos cau-
teloso, resolve arriscar uma
resposta, ao acaso, apontando
uma das alternativas restantes.

O número de acertos que ai-
cançará é igual, provavelmente,
a 24, pois tinha 50% de proba-
billdades de sucesso. Nas 52
questões restantes, verifica que,
em 36, pode eliminar duas das
alternativas, arriscando então,
uma resposta casual entre as
outras. Acerta, provavelmente,
um terço dessas questões, ou
seja, 12. Verifica ainda, que,
das 16 questões restantes, em 8
pode eliminar uma das alterna-
tivas, arriscando uma resposta
casual entre as outras quatro,
o que lhe dará, provavelmente,
dois acertos.

Direito inicia provas com
estudantes protestando
contra fiscais rigorosos

O nervosismo inicial, agravado pelo rigorismo de fis-
cais, que adotaram até medidas arbitrárias, para evitar
cota,.foi- substituído ao final por euforia quase generaliza-
dá, na Faculdade de Direito da Universidade Federal, onde
453 candidatos — o menor índice dos últimos dez anos—
prestaram ontem exame de Português, o primeiro do ves-
tibular deste ano, considerado bastante fácil. /

À comissão organizadora do vestibular proibiu a entra-
da de jornalistas nas salas onde se realizava a prova, e até
mesmo dois repórteres, que eram também. candidatos,' só
entraram depois que os professores chegaram para aclarar
a situação. Além disso, um dos fiscais revistou o gêsso que
cobria a fratura do braço de um dos candidatos e quis
obrigar outro a revirar os bolsos para provar que não levara
cola.

A prova de Português cons-
tltuiu-se de uma redação, va-
lendo quatro pontos, sobre a
Escola Mineira e de uma parte
gramatical, composta de uma
análise e de í^ma questão onde
o estudante deveria assinalar
o metaplasmo da palavra Ro-
tatore. A quase totalidade dos
candidatos achou & prova bas-
tante fácil, o que surpreendeu,
devido à fama que a Faculda-
de de Direito tem de ser a
mais difícil de todas. Mas a
pergunta sóbre a palavra ro-
tatore causou uma série de
discussões logo após a prova,
principalmente entre os pro-fessóres dos cursos pré-vestl-bulares, que desde o início doexame se postavam em frente
à Faculdade para dar aos seus
alunos as soluções de todas as
perguntas.-

Para hoje está marcado, cominicio às 9 horas, a'prova deLatim,.

Medicina em São Paulo tem
vestibular unificado para
eliminar 5 mil candidatos

. São Paulo (Sucursal) — Os exames do CESCEM (Cen-
Si^.SeleSa°Kde Candidatos «Escolas wSSTe Bio-Jogicas) _ continuaram, ontem, com cerca, de 6 mil alunos
KfM.0 P5°JaS de níveI de mteügência e de PokuSDos 6 660 estudantes inicialmente inscritos, lo* dSS
PPíK?™lrá prova> a de Quimica'p*ra I Wm

O CESCEM é encarregado de selecionar os aluros epreencher as vagas nas Faculdades de Medicina Veteri!naria, Odontologia, Farmácia, Biologia e Ciênc as deSã^
™i 

Cta.mpi"as' m*e™ Preto, Botucatu e Sor"cabk.O*exame^tem sido realizados simultaneamente em várias es-colas e_faculdades de São Paulo, Ribeirão Preto e Campinas

LATIM ESPANTA
i 

'• ¦ " ¦
O baixo índice de Inscrições

na Faculdade de Direito da.
UFRJ é atribuído pelo Diretor,
Professor Hélio Gomes, & exis-
téncia de Latim no currículo,
matéria que já foi abolida em
todas as demais escolas da
Guanabara, por ser considera-
da inútil aos futuros advoga-
dos.

O exame, para disputar as
200 vagas existentes, que nor-
malmente são ampliadas paraaproveitamento de todos os
aprovados, começou às 9 ho-
ras, depois que já se haviam
registrado alguns incidentes
entre candidatos e fiscais. A
entrada do prédio, organiza-
ções estudantis distribuíam um
manifesto chamando os candi-
datos à união contra a poli-
tlca estudantil do Governo.

A prova de Geometria e Ana-
litica realizada, ontem pelos
1 630 candidatos às Escolas de
Engenharia e Institutos Bási-
cos, reprovou apenas 86 candi-
datos, índice- considerado muito
bom pela comissão organizado-
ra, o que demonstra o melhor
preparo dos candidatos neste
ano.'

Amanhã os candidatos apro-
vados farão o exame de Física,
que será realizada de acordo com
o critério adotado no último
vestibular, ou seja, conceituai.
O número de vagas é de 880 e.
caso não haja preenchimento
total, as escolas decidirão, logo
após os exames, isolamente, se
realizarão novo vestibular.

OS APROVADOS

É a seguinte a relação dos
candidatos aprovados nas pro-
vas de Geometria e Analítica
para a Escola de Engenharia
e Institutos básicos, de acordo
com o número de inscrição:

1 — 4 — 7 — 8 — 11 —
15 — 17 — 20 — 21 — 25 —
26 — 31 — 33 — 35 — 36 —
40 — 41 — 44 — 45 — 46 —
47 — 48 — 50 — 51 — 52 —
54 — 56 — 57 — 58 — 61 —
62 — 65 — 66 — 72 — 75 —
77 — 78 — 79 — 81 — 82 —
83 — 84 — 85 — 86 — 87 —
88 — 89 — 90 — 91 — 94 —
95 —' 97 — 98 — 99 — 101 —
103 — 105 — 107 — 108 —
109 — 110 — 112 — 114 —
115 — 118 — 119 — 121 —
122 — 123 — 125 — 128 —
130 — 133 — 136 — 137 —
139 — 140 — 141 — 142 —
147 — 148 — 149 — 150 —
152 — 155 — 157 — 158 —
161 — 162 — 164 — 167 —
171 — 174 — 175 — 177 —
179 — 180 — 181 — 182 —
186 — 188 — 192 — 193 —
194 — 197 — 198 — 199 —
203 — 204 — 205 — 209 —
210 — 211 — 213 — 214 —
218 — 220 —' 225 — 226 —
227 — 228 — 229 — 230 —
233 — 234 — 235 — 236 —
241 — 244 — 245 — 2g0 —
253 — 254 — 255 — 256 — 257
— '261 — 263 — 265 — 266 —
267 — 269 — 270 — 271 —
275 — 277 — 286 — 287 —
288 — 290 — 291 — 292 —
293 — 294 — 295 — 296 —
300 — 304 — 305 — 306 —
307 — 308 — 310 — 311 —
313 — 314 — 315 — 316 —
319 — 322 — 324 — 327 —
328 — 329 . — 331 — 332 —
333 — 335 — 337 — 338 —
346 — 347 — 348 — 349 —
350 — 352 — 353 — 354 —
359 — 362 — 364 — 365 —
366 — 367 — 369 — 370 —
371 — 374 — 375 — 376 -
379 — 383 — 384 — 385 —
386 — 387 — 388 — 390 —
392 — 397 — 400 — 401 —
402 — 404 — 405 — 406 —
408 — 409 - 411 — 413 —
416 — 417 — 420 — 426 —
429 — 430 — 432 — 433 —
435 — 436 — 438 

'— 
445 —

447 — 448—450 — 451 —
454 — 456 — 458 — 459 -
460 — 461 — 463 — 464 —
466 - 467 - 468 - 471 - 472 —
473 — 475 — 476 — 478 —
479 — 480 — 482 — 485 —
487 — 488 — 489 — 493 —
494 — 495 — 496 — 498 —
499 — 500 — 501 — 502 —
503 — 505 — 506 -r 507 —
508 — 509 — 510 — 513 —
518 — 519 — 520 — 521 —
522 — 523 — 525 — 526 —
529 — 530 — 532 — 533 —
534 — 536 — 537 — 539 —
540 — 542 — 545 — 546 —
547 — 549 — 553 — 554 —
557 — 558 — 562 — 563 —
564 — 565 — 567 — 568 —
570 — 571 — 573 — 575 —
577 — 582 — 584 — 585 —
586 — 587 — 588 — 589 —
591 — 592 — 593 — 595 —
600 — 601 — 603 — 606 —
607 — 608 — 610 — 611 —
612 — 613 — 614 — 615 —
617 — 620 — 622 — 623 —
625 — 626 — 627 — 629 —
631 — 632 — 634 — 636 —
638 — 639 — 643 — 644 —
645 — 647 — 648 — 651 —
652 - 653 - 655 - .656 - 657 —
658 — 659 — 660 — 662 —
663 — 664 — 669 — 670 —
671 — 672 — 673 — 676 —
677 — 679 — 680 — 682 —
684 — (687 — 688, — 691 —
692 — 693 — 695 — 697 —
702 — 704 — 705 — 706 —
710 — 712 —
714 — 717 — 718 — 721 —
723 — 724 — 725 — 726 —
728 — 730 — 731 — 732 —
733 — 734 — 735 — 736 —
737 — 738 — 740 — 741 —
742 — 744 — 745 — 746 —
747 — 748 — 749 — 750 r-
751 — 753 — 754 — 756 —
758 — 759 — 760 — 761 —
762 — 764 — 765 — 766 —
768 — 770 — 772 — 773 -—
774 — 775 — 776 — 777 — 

*

778 — 779 — 780 — 781 —
782 — 783 — 784 — 785 —

787 — 789 — 794 — 797 -
800 — 801 — 803 — 804 -
809 — 810 — 811 — 812 -
814 — 817 — 821 — 824 -
825 — 827 — 828 — 829 -
830 — 832 — 833 ;'— 834 -
836 — 837 — 839 — 843 -
845 — 846 — 847 — 848 -
850 — 851 — 852 — 854 -
856 — 858 — 859 — 861 -
863 — 865 — 866 — 867 -
868 — 869 — 870 — 873 -
875 — 878 — 880 — 881 -
882 — 883 — 892 — 893 -
894 — 895 — 897 — 899 -
902 — 903 — 904 — 905 -
906 — 907 — 908 — 909 -
911 — 912 — 913 — 915 -
919 — 920 — 922 — 923 -
924. — 925 — 926 ,- 927 -
930 — 931 — 934 — 936 -
938 — 939 — 940 — 941 -
942 — 943 — 94õ. — 946 -
948 — 949 — 951 — 952 -
953 — 955 — 958 — 959 -

,960 — *862 — 964 — 966 -
967 — 968 — 969 — 970 -
972 — 975 — 976 — 977 -
980 — 982 — 983 — 984 -
986 — 987 — 988 — 993 -
997 — 998 — 999 ¦*• 1000 -
1001 — 1002 — 1004 — 1005 -
1008 — 1009 — 1011 — 1012 -
1014 — 1016 — 1018 — 1019 -
1020 — 1022 — 1023 — 1025 -
1026 — 1027 — 1028 — 1030 -
1032 — 1033 — 1834 — 1036 -
1042 — 1047 — 1051 — 1054 -
1055 — 1056 — 1057 — 1058 -
1059 — 1062 — 1063 — 1064 -
1067 — 1068 — 1070 — 1072 -
1073 — 1074 — 1076 — 1077 -
1080 — 1081 — 1090 — 1091 -
1092 — 1095 — 1097 — 1098 -
1100 — 1102 — 1103 — 1106 -
1107 — 1109 — 1110 — 1111 -
1115 — 1119 — 1123 — 1124 -
1125 — 1126 — 1128 — 1130 -
1131 — 1132 — 1135 — 1136 -
1143 — 1145 — 1146 — 1150 -
1152 — 1153 — 1155 — 1156 -
1157 — 1159 — 1160 — 1163 -
1164 — 1166 — 1167 — 1171 -
1174 — 1175 — 1176 —4177 -
1178 — 1179 — 1180 — 1181 -
1186 — 1196 — 1199 — 1203 -
1204 —
1205 — 1206 — 1207 — 1208 -
1209 — 1212 — 1213 — 1217 -
1223 — 1224 — 1226 — 1227 -
1230 — 1232 — 1236 — 1241 -
1242 — 1247 — 1248 — 1249 -
1251 — 12S2 — 1253 — 1254 -
1255 — 1257 — 1259 — 1260 -
1261 — 1264 — 1285 — 1266 -
1268 — 1259 — 1270 — 1271 -
1272 — 1273 — 1274 — 1277 -
1278 — 1281 — 1282 — 1287 -
1288 — 1290 — 1294 — 1296 -
1297 —• 1298 — 1299 — 1302 -
1304 — 1305 — 1307 — 1308 -
131V — 1312 — 1314 — 1315 -
1317 — 1318 — 1319 — 1320 -
1321 — 1322 — 1325 — 1326 -
1328 <— 1329 — 1334 — 1337 -
1339 — 1342 — 1343 — 1344' -
1345 — 1346 — 1347 — 1348 -
1349 — 1351 — 1353 — 1357 -
1358 — 1363 — 1364 — 1365 -
1366 — 1367 — 1368 — 1372 —
1373 — 1374 — 1377 — 1383 -*¦
1384 — 1386 — 1388 — 1389 —
1394 — 1395 — 1399 — 1401 —
1403 — 1404 — 1407 — 1408 -
1410 — 1411 — 1414 —
1416 — 1417 — 1419 — 1420 -
1424 — 1426 — 1427 — 1428 -
1429 — 1430 — 1431 — 1432 —
1435 — 1436 — 1438 — 1441 —
1442 —' 1443 — 1444 — 1445 —
1447 — 1448 — 1451 — 1452 —
1455 — 1456 — 1458 — 1459 —
1461 — 1463 — 1466 — 1467 —
1468 — 1472 — 1473 — 1474 —
1477 — 1479 — 1480 — 1482 —
1484 — 1486 — 1487 — 1488 —
1490 — 1491 — 1492 — 1497 —
1498 — 1501 — 1502-— 1503 —
1504 — 1505 — 1506 — 1507 —
1508 — 1509 — 1511 — 1512 —
1513 — 1514 — 1515 — 1516 —
1517 — 1519 — 1520 — 1525 —
1526 — 1527 — 1528 — 1529 —
1532 — 1533 — 1534 — 1535 —
1536 — 1538 — 1539 — 1541 —
1542 — 1543 — 1544 — 1545 —
1548 — 1549 — 1551 — 1552 —
1553 — 1557 — 1558 — 1559 —
1563 — 1564 — 1565 — 1568 —
1569 — 1570 — 1571 — 1572 —
1574 — 1575 — 1577 — 1579 —
1580 — 1582 — 1583 — 1584 —
1586 — 1587 — 1589 — 1591 —
1592 — 1593 — 1594 — 1596 —
1598 — 1599 — 1600 — 1601 —
1602 — 1603 — 1604 — 1605. —
1609 — 1610 — 1611 — 1612 —
1613 — 1615 — 1616 — 1617 —
1620 — 1623 — 1624 — 1625
1626 — 1627 — 1628 — 1630 —
1631 — 1635 — 1636 — 1642 —
1647 — 1649 — 1650 — 1653 —
1654 — 1656 — 1657 — 1658 —
1659 — 1660 — 1661 — 1665 —
1670 — 1673 — 1674 — 1676 —
1677 — 1678 — 1681 — 1682 —
1684 — 1685 — 1687 — 1688 —
1692 — 1693 — 1694 — 1695 —
1696 — 1697 — 1699 — 1700 —
1701 — 1703 — 1705 — 1706 —
1707 — 1711 — 1712 — 1714 —
1715 — 1716 — 1719 — 1720 —
1722 — 1724 — 1725 — 1729 —
1730 — 1733 — 1734 — 1736 —
1739 — 1740 — 1741 — 1742 —
1743 — 1744 — 1746 — 1749 —
1750 — 1752 — 1753 — 1754 —
1755 — 1756 — 1757 — 1759 —
1760 — 1761 — 1763 — 1765 —

1766 -
1774 -
1784 -
1789 -
1799 -
1805 -
1810 -
1816 -
1822 -
1826 -
1837 -
1843 -
1849 -
1856 -
1864 -
1869 -
1374 -
1882 -

- 1889 -
1895 -
1901 -
1910 -
1914 -
1926 -
1934 -

. 1944-
1954 -
1962 -
1968 -
1977 -
1983 -
1988 -
1906 -
2009 -
2020 -
2028 -r
2033 -
2038 -
2044 -
2049 -
2056 -
2063 -
2068 -
2075 -
2085 -
2094 -
2106 -
2113 -
2119 -
2124 -
2130 -
2136 -
2149 -
2158 -
2162 -
2170 -
2175 -
2180 -
2185 -
2195 -
2201 -
2208 -
2219 -
2225 -

- 2230 -
2237 -
2241 -
2246 -
2252 -
2259 -
2267 —
2276 -
2280 —
2285 -
2292 —
2297 —
2301 -
2307 —
2313 —
2323 —
2328 —
2333 —
2339 —
2344 —
2354 —' 
2362 —
2368 —
2374 —
2379 —
2385 —
2392 —
2396 —
2404 —
2417 —
2428 —
2436/—
2441 —
2446 —
2450 -r-
2461 iij
2468 —
2472 —
2477 —
2482 —
2493 —
2499 —
2505 —
2514 —
2521 —
2528 —

' 2534 —
2540 —
2547 —
2554 —
2562 —
2567 —
2571 —
2581 —
2590 —
2597 —
2603 —
2614 —
2625 —
2631 —
2640 —
2649 —
2658 —
2664 —
2670 —
2675 —
2681 —
2692 —

. 2698
2706
2710
2919

1767
1775
1785
1790
1800
1806
1813
1817
1823
1830
1840
1844

-1852
1857
1865
1870
1876
1884
1891
1896

-1902
1911
1921
1929
1935
1948
1957
1963
1969

¦1979
1984
1992
2001
2012
2023
2030
2035
2039
2045
2052
2057
2C64
2069
2031
2087
2098
2107
2114
2121
2127
2133
2139
2150
2159
2167
2171
2177
2181
2188
2196
2202
2214
2221
2226

1 2233
2238
2242
2247
2254
2263 -
2270 -
2277 -
2282 -
2288 -
2293 -
2298 -
2303 -
2308 -
2315 -
2324 -
2329 -
2335 -
2341 -
2349 -
2356 -
2364 -
2371 -
2375 -
2380 -
2386 -
2393 -
2400 —
2405 -
2418 -
2429 —
2437 —
2443 —
2447 —
2451 —
2463 —
2469 —
2473 —
2478 —
2489 —
2494 —
2500 —
2506 —
2515 —
2523 —
2529 —
2535 —
2542 —
2548 —
2557 —
2564 —
2568 —
2573 —
2586 —
2591 —
2598 —
2605 —
2615 —
2626 —
2632 —
2646 —
2652 —
2659 —
2666 —
2672 —
2676 —
2884 —
2693 —

1768
1777
1786
1792
1801
1808
1814
1818
1824
1834
1841
1847
1853
1860
1866
1872
1878
1885
1892
1899
1908
1912
1924
1931
1937
1949
1960
1955
1972
1981
1985
1993
2002
2015
2026
2031
2036
2042
2046
2053
2058
2065
2070
2082
2088
2099
2108
2116
2122
'2128
2134
2143
2152
2160
2168
2172
2178
2183
2193
2198
2205
2216
2222
2228
2235
2239
2244
2249 -
2256 -
2265 -
2272 -
2278 -
2283 -
2289 -
2294 -
2299 -
2304 -
2310 -
2316 -
2325 -
2330 -
2336 -
2342 -
2350 -

33 3359 -
2366 -
2372 -
2377 -
2383 -
2388 —
2394 -
2401 -
2406 -
2421 —
2431 -
2439 —
2444 —
2448 —
2452 —
2465 —
2470 —
2474 —
2480 —
2490 —
2495 —
2501 —
2512 —
2519 —
2524 —
2531 —
2537 —
2544 —
2550 —
2560 —
2565 —
2569 —
2576 —
2587 —
2592 —
2601 —
2609 —
2616 —
2628 —
2633 —
2647 —
2656 —
2662 —
2668 —
2673 —
2679 —
2686 —
2695 —

1773
1782
1787
1797
1803
1809
1815
1819
1825
1836
1842
1848
1854
1861
1867
1873
1880
1888
1893
1900
1909 -
1913 -
1925 -
1932 -
1942 -
1951 -
1961 -
1966 -
1975 -
1982 -
1987 -
1994 -
2004 -
2019 -
2027 -
2032 -
2037 -
2043 -
2047 -
2055 -
2062 -
2066 -
2073 -
2083 -
2090 -
2103 -
2109 -
2117 -
2123 -
2129 -
2135 -
2148 -
2156 -
2161 -
2169 -
2174 -
2179 -
2184 -
2194 -
2200 -
2207 -
2218 -
2224 -
2229 -
2236 -
2240 -
2245 -
2251 -
2257 -
2266 -
2275 -

—.2279 -
2284 -
2290 -
2296 -
2300 -
2306 -
2312 -
2318 -
2326 -
2331 -
2338 -
2343 -
2351 -

—-.2360;.-
—'2367 -

2373 -
2378 —
2384 -
2391 —
2395 —
2403 -
2416 —
2426 —
2435 —
2440 —
2445 —
2449 —
2454 —
2467 —
2471 —
2476 —
2481 —
2491 —
2497 —
2503 —
2513 —
2520 —
25B5 —
2532 —
2538 —
2546 —
2552 —
2561 —
2566 —
2570 —
2579 —
2589 —
2505 —
2602 —
2611 —
2618 —
2630 —
2636 —
2648 —
2657 —
2663 —
2669 —
2674 —
2680 —
2690 —
2697 —

2699 —

2707 —

2713 —

2721 —

2702 — 2703 —

2709 —

2718 —

2724 —

2708 —

2717 —

2723 —

Enfermagem divulga os nomes dos 34 aprovados

CUSTO DO MÉDICO

-,,-Sessenta mil cruzeiros novos
eão gastos, pelo Governo para
g§dã médico que se forma —
explicou ontem o Sr. Isaías
Ráw, Presidente do CESCEM.
Excedentes não haverá nos exa-
mes do CESCEM, umã vez queo objetivo destes não é deter-
minar se há aptos ou inabilita-
idos, mas sim, preencher as va-
Bas existentes com os mais ca-
pazes.- Segundo o Sr. Isaías Raw, "o
Estado investe nos cursos de
Medicina o que 

'acha necessá-¦rio. Se não eliminar o exceden-
te ha Universidade, criará o ex-
cédente profissional".

1 £ o seguinte o número de va-
gas por cursos, das Faculdades
que participam dos exames do
CESCEM, resultando numa mé-
dia-aproximada de 4,46 candi-
datos por. vaga;

Medicina — Na Universidade
de São Paulo, 100 vagas. NaEscola Paulista dé Medicina,120 vagas. Na Faculdade de So-rocaba, 100 vagas. Na de Ribei.rao Preto, 80 vagas. Na deCampinas, 70. Na de Botucatu,
90,

Ciências Biométrlcas — NaEscola Paulista de Medicina 15vagas. '
Veterinária'— Na USP, 80vagas. Em Botucatu, 40.Biologia: Na USP, 80 vagas.Na Filosofia de Ribeiro Prtto.20. '
Na Medicina de Ribeirão Prê-to, 20. Na Medicina de Botuca-tu, 40.
Odontologia — Na USP, 120vagas. Em Piracicaba, 40. EmRibeirão Preto, 70 vagas.
Farmácia: na USP, 100 va-

gas e em Ribeirão Preto, 40.
Ciências: na Faculdade de

Engenharia de Campinas, 120
vagas.

Trinta e quatro; candidatos
foram aprovados no exame de
habilitação promovido pela Es-
cola de Enfermagem Alfredo
Pinto, segundo nota ontem dis-
tribuida pela comissão organi-
zadora do concurso, presidida
pelo Professor Rego Barros. ¦

A nota mínima de aprovação
foi (superior a cinco, mas o
candidato que obteve melhor
média, Válter Fernandes, ai-
cançou 7,21, sendo o único a
conseguir resultado superior a
sete pontos.

É a seguinte a relação oti-
ciai dos candidatos «provados

na Escola de Enfermagem Al-
íredo Pinto:

Ana Maria Nunes dos Santos
5,02; Benedita Cândida Perei-
ra 5,02; Dagmar Otília de Ave-
lar Kruger 5,78; Dalva Irene
da Silva 6,55; Darci Faria 5,88;
Edna de Carvalho Costa 6,63;
Edvaldo Passos 5,05; Elsina
Scielzo Brunet 5,12; Eurípes
Bergman de Figueiredo 6,28; •
Hélio da Silva: Tavares 5,23;
Ioilda Domingos da Silva, 5,11;
Israel de Sousa Franca 5,05;
Juarez Figueiredo de Araújo
5,04; Licla de Avelar Kruger
6,03; Lúcia Consuelo Santos
Barreto 6,43; Luclnéia dos San-

tos 6,18; Lurdes Salgado Modes.
tó-5,98; Luis Gonzaga da Sil-
va 5,47; Maria Alice de Almel-
da Carneiro 5,44; Maria José
da Silva 6,58; Maria de Lur-
des Maia 6,68; Maria Nazaré
Matos 6,26; Nilson Ferreira
Mendes 5,53; Ondina Alvaren-
ga, 5,00; Paulo Dantas Madu-
reira 6,11; Paulo Pontes 6,96;
Regina Domingos da Silva 5,16;
Regina Maria Bento 6,32; Ro-
sita Tavares Barbosa 6,35; Sil-
via Helena Ferreira 5,55;' Vera
Regina Chagas 6,63; Valdir
Teixeira Juste 5,98; Válter For-
nandes 7,21; leda Santos de
Oliveira 6,65.

Os. 3 625 candidatos ao vestibular único da UEG para
os cursos de Medicina, Ciências Biológicas, Odontologia e
Enfermagem, que será iniciado dia 15, às 8 horas da manhã,
no Maracanã, só saberão se foram aprovados após a tercei-
ra eliminatória, dia 17, quando será divulgada a relação
dos candidatos capacitados a fazer a prova classificatória,
de conhecimentos gerais, no dia 24.

O coordenador do concurso, Professor Arnouid da Ro-
cha e Silva, rebateu as críticas formuladas sobre os crité-
rios de formulação das perguntas das provas eliminatórias
— Biologia, Química e Física —, afirmando que a indicação
dos livros de onde serão tiradas as questões foi feita em
outubro do ano passado, quando foi divulgado pela impren-
sa o. edital de convocação do vestibular.

VESTIBULAR ÜNICO
O vestibular único da UEG,realizado pela primeira vez naGuanabara, indicará os alunosque irão preencher as 125 vagas—' do curso de Medicina, 60 do de
Ciências Biológicas, 50 de En-
fefmàgem e Odontologia, este
último aberto este ano na Uni-
versidade do Estado.~ O concurso da UEG, por ser
único para vários cursos, apre-~ senta uma característica que o
diferencia dos vestibulares das

_^ outras Faculdades: ao se ins-
crever, o candidato declarou

__ que curso preferia c por que
__ outros optaria, se íôsse aprova-

do c classificado, caso não hou-
_J vçsse mais vaga no curso de"_ 

sua preferência.
_^ Nas quatro Faculdades da

 UEG que participam do vesti-
 bular único não existe o-pro-
 blema de excedentes, pois os
 candidatos aprovados, mas não
 classificados, são considerados,

_ para todos os efeitos, como re-
 provados. Apenas, no caso de
 desistência dos classificados,

_ são chamados os candidatos
 aprovados logo após o último
 aproveitado e que optaram para
 aquele curso em que, extraordi-
 nàriamente, foram abertas no-
 vas vagas.
 Informou o Prof. Arnouid da
 Rocha e Silva que o curso mais

__ procurado íoi o de Medicinq,,
 seguindo-se os de Ciências Mé-
 dico-Biológicas e Odontologia,

que tiveram quase a mesma
procura. Em último lugar, fi-" cou o de Enfermagem que, as-~ sim mesmo, foi escolhido como

_ opção por mais de dois mil
_' candidatos inscritos — mais da

^ metade —, o que foi considera*
__ do surpreendente pelos organi-

zadores do concurso.
~ O CONCURSO

22 As inscrições para o vestibu-
_ lar único da UEG estiveram
J abertas de seis a 30 de novem-

bro do ano .passado, e os can-
__ didatos, além de pagarem uma'__ taxa de NCrS 37,50, assinaram

um documento declarando co-'_ nhecer e se submeter às histru-
ções contidas no edital — pu-

__ blicado antes pela imprensa —,
comprometendo-se a não piei-

_ tear matricula além do número
de vagas oferecidas.

_¦¦ As provas estão marcadas
para as seguintes datas: dia~ 15, Biologia; dia 16, Física, dia
17, Quimica, e dia 24, Prova~" Classificatória de conhecimèn--* tos gerais. Todas serão reali-
zadas a partir das oito horas da
manhã, no Maracanã.~ As questões para as três pro-vas eliminatórias serão retira-
das de diversos livros indica-
dos nas instruções para os can-
didatos e formuladas "uor di-
versos especialistas, de dentro e~ fora da Faculdade, acostumados
com o novo tipo de exame que

queremos implantar", — decla-
rou o Prof. Arnouid da Rocha e
Silva.

Para as matérias eliminató-
rias, foram indicados livros f ei-
tos nos Estados Unidos pormais de 150 especialistas, porencomenda da UNESCO, den-
tro de um programa de moder-
nização do ensino de ciências,
que, no Brasil, foram' traduzi-
dos e editados ipela Editora
Universidade de Brasília.

De Biologia, foram indicados
Das Moléculas ao Homem, tex-
to organizado pelo Biological
Sciences Curriculum Studv, eManual de Biologia, do Prõfes-
sor O. Frota Pessoa, da Edi-
tora Fundo de Cultura, porqueá primeira coleção não íoi ain-
da totalmente editado no Bra-
sil.

De Física, as questões serão
tiradas da coleção organizada
pelo Physical Science Study
Commitee, de quatro volumes,
e, de Química, as perguntasserão formuladas com base nacoleção organizada pelo Chi-
mical Bond Approach Commi-
tee, de três volumes.
CULTURA GEEAL

Os candidatos que conse-
guirem a nota mínima quatro

provas eliminatórias fa-nas
rão a prova de conhecimentos
gerais, no dia 24 que segundo
o coordenador do concurso,
tem grande importância. Ad-mitiu inclusive que a intenção
dos organizadores do vestibu-lar "é dar muita ênfase à
parte de cultura-gerar'.

A prova de conhecimentos
gerais constará de questõessobre Português, Francês e In-
glês — estas duas últimas lín-
guas não serão levadas emconsideração para os cândida-
tos que preferirem o curso de
Enfermagem —, além de per-guntas sobre literatura e de
cultura geral, formuladas não
se em português, como tam-
bém nas outras duas línguas.

O resultado da prova de co-
nhecimentos gerais será soma-
do à média obtida pelos can-
didatos aprovados nas elimi-
natórias — os que tiveram ti-
rado, no mínimo, quatro em
Biologia, Física e Química —
e .cinco na média global. Se-
rá feita, então, à classificação
final, sendo aproveitados ape-
nas os candidatos que preen-cherem o número de vagas.

No caso de um candidato ser
classificado, mas não obter
vaga, êle poderá deixar de seraproveitado mesmo que ainda
haja vagas em outros cursos,
se, ao fazer a inscrição, dei-xou de informar, que opções.,
aceitaria, em lugar do curso de ~
sua preferência. Este caso po-dera vir a acontecer porquealguns candidatos inscreve-
ram-se apenas no curso de
Medicina, recusando aceitar
qualquer outra opção.

Economia e Administração
deu prova de Português e
amanhã dará de Matemática

A prova de Português do concurso de habilitação ã Fa-culdade de Economia e Administração da Universidade Fe-deral do Rio de Janeiro, para os cursos de Economia, Admi-nistraçao, Ciências Contábeis e Ciências Atuariais, reali-zoucse, ontem, a partir das 14 horas. Concorreram 854 can-didatos. Amanha, às mesmas horas, será realizada a deMatemática.
_ O coordenador do concurso, Professor Catedrático Gui-lherme Canedo de Magalhães, informou que as duas provassao eliminatórias e que foi o seguinte o número de candi-datos: Ciências Atuariais, 11 para 30 vagas; Administração,21o para 70 vagas; Economia, 486 para 100 vagas; e Cién-cias Contábeis, 142 para 80 vagas.

saltos em volta do anio! che-
ga a lamber-lhe a mão de
contente, mas Rubiáo dá-lhe
um tabefe, que lhe dói; êle'
recua um pouco, triste, com a
cauda entre as pernas; depois
o senhor dá um estalinho com
os dedos, e ei-lo que volta no-
vãmente com a mesma ale-
gria.— Sossega! sossega!"Qulncas Borba" vai atrás
dele pelo jardim fora, contor-
na a casa, ora andando, ora
aos skltos."

Na primeira questão (reda-
/ção) as palavras ininteligíveis

foram contadas como erro e
no texto a corrigir não foram
permitidas correções no origi-
nal. - -

AGENCIA DO

JORNAL DO BRASIL
NA

PENHA
Rua Plínio
de Oliveira
44-A/l -
Das 8,30 ès
17.30 horas

Sábados:
Das 8 ès
11 horas

EXAMINADORES

A banca examinadora da
prova foi constituída dos pro-fessóres Guilherme Canedo de
Magalhães,, Javert de SousaLima e Miranda Leite.

Q resultado das duas provasserá divulgado, sábado e, jána segunda-feira, terão início
as provas classlficatórlas, queconstam das seguintes mate-
rias: Geografia, História eFrancês ou Inglês.

A prova de Português foi
constituída de duas partes, va-
lendo a primeira questão 6,0 ea segunda 4,0.

1.» Questão: Redação (mini-
mo de 15 linhas, máximo de
20 linhas). Dissertação: Como
julga a prática de fraude (cola)nos exames?.
. 2.» Questão: Texto a corrigir."Qulncas Borba! esclamou
abrlndo-a a porta.

O cão atirou-se em fora. Quealegria! que entusiasmo!"
Que saltos em voltas do âmo!

Xejs a lamber-lhe i mão de
contente, mas Rubiáo dão-lhe
um tabefe que o dói; êle recua
um pouco, triste eom a calda
entre is pernas; depois o se-
nhor da um estaladinho com
os dedos, e ei-lhe que, volta
novamente com a mesma ale-
(ria.

Socega! Socegal
. Qulncas Borba, vai atrás dele,
pelo jardim fora, contorna à
casa, hora andando, hora aos
saltos.

Texto Certo:
£ a seguinte a correção do

texto acima: — Qulncas Bor-
ba! exclamou, abrindo-lhe a
porta."O cão atirou-se fora. Que
alegria! que entusiasmo! que

O edital de convocação ao
vestibular deste ano na Fa-
culdade de Filosofia da Uni-
versidade Federal deverá ser
publicado hoje ou amanhã pela
imprensa, segundo informações,
não muito seguras, de asses-
sores do Professor Raul Bi-
tencóurt, Diretor da FNFi, que
não pôde ser localizado por-
que passou a tarde "em reu-
nião com a Congregação".

Ós auxiliares do Diretor não
souberam informar que cursos
continuarão na Faculdade, já
que a escola, desde o ano pas-
sado, íoi desmembrada e alguns
.cursos passaram a fazer parte
de novos institutos criados pe-
Ia Universidade Federal.

O PRIMEIRO

Sérgio Castelo Rymsca, can-
didato ao curso de Ciências
Econômicas, foi o primeiro a
terminar. Vinte e cinco mi-
mitos após o início das provasfazia entrega da sua. A repor-
tagem do JORNAL DO BRA-
SIL, sóbre o que achava das
questões, respondeu:— "Em termos, a primeira
questão é bastante interessan-
te. Plausível de escrever mais
de vinte linhas. Quanto ao
texto a corrigir, tirado de um
livro brasileiro — Qulncas
Borba — cujo autor não me
recordo, achei relativamente
fácil, não encontrando dificul-
dade em fazer. Pode ser que
eu tenha uma surpresa por ser
a literatura brasileira bem di-
ííeil. Nessa tenho certeza que
passei".

Rio ganha
Faculdade
de Letras

A primeira Faculdade de Le-
trás do Brasil íoi inaugurada
ontem, em sessão solene da
Faculdade de Filosofia da Uni-
versidade Federal do Rio de Ja-
neiro. Até este ano, os cursos
de Letras eram englobados pe-
las Faculdades de Filosofia.

A nova Faculdade entra ein
funcionamento já este ano, no
edifício do antigo Pavilhão
Português, na Av- Chile, sob a
direção pro tempore do Prof,
Afránio Coutinho- Já está sen-
do divulgado o edital para o
exame vestibular, a ser reali-
zado no próximo mês.

C. Militar
unifica
currículo

O Seminário de Colégios Mi-
litares, que ontem se instalou
no Colégio Militar do Rio de
Janeiro, está realizando deba-
tes para reformular os meto-
dos de ensino nos oito esta-
belecimentos do gênero do
Pais e solucionar diversos pro-
blemas, como o abandono do
curso às vésperas da íormatu-
ra e a adaptação de alunos
transferidos.

Uma das sugestões apresen-
tadas, que deverá ser objeto
de estudo durante o desenro-
lar do seminário, é da unlfor-
mização e padronização dos
currículos em todas as esco-
las, a íim de que o aluno
transferido possa prosseguir o
curso, sem maiores dificulda-
des, no novo estabelecimento
que vai freqüentar.

PUC terá em
março novo
Instituto

A Pontifícia Universidade
. Católica inaugurará, em mar-

ço, o Instituto de Química, quefará parte do Centro Técnico-
; Científico daquela universida-

de, quando iniciará mais um
curso, o de Engenharia Quimi-
ca. O Instituto de Química,
que funcionará num edifício
de sete andares, que está sen-
do concluído, foi doado pelo
povo e Governo da Alemanha.

No novo edifício, com inúme-
ros laboratórios, cada um dos
seus 300 alunos disporá de um
local individual de trabalho.
Para as aulas teóricas e expe-
rimentais, além das salas de
aula, o edifício conta com dois
anfiteatros, com capacidade pa-ra 200 lugares. Estes auditó-
rios permitirão um ensino bá-
sico de conjunto para toda a
Universidade.

Medicina
tem hoje
Biologia

Cerca de 1700 candidatos
aprovados inicialmente na pro-va de Química do concurso àEscola de Medicina e Cirurgia
e à Faculdade de Medicina da
Universidade Federal do Rio
de Janeiro farão hoje, a par-tir das 8h30m, no Maracanã,
prova de Biologia e Física.

Na Faculdade de Odontolo-
gia será realizada a segunda
prova eliminatória, de Fisica,
pelos 105 candidatos aprovados
no primeiro exame, que dispu-
tam 60 vagas. Na Escola de
Belas-Artes, haverá provas deDesenho Geométrico, Desenho
Artístico e Croquis, dando iní-cio ao exame de habilitação
deste ano.

Arquitetura
fêz prova
de Desenho

Com a ausência de apenas
nove candidatos e a participa-
ção de 556; foi realizada on-tem a segunda prova do vesti-bular para a Faculdade de Ar-
qultetura da-UFRJ, na Ilha
do Fundão, a de Desenho, queconstou de dois testes: o de-
senho de uma figura humana,
com modelo vivo, e o de umanatureza morta.

. As provas, todas eliminató-
rias, tiveram a duração de duas
horas e 50 minutos e os can-
didatos foram divididos em
duas turmas que se subdividi-
ram pelo pavilhão térreo do
prédio em 10 grupos. O obje-
tivo do exame foi apurar s>
aptidão artística dos vestibu-
landes.
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G. P. das Américas acertado
para novembro na Gávea com
dotação de NCr$ 450 milhões

A delegação brasileira composta dos diretores do Jó-

quei Clube,°Paulo Monte, Wilson Ferreira ,e Guilherme Pen-
teado, presente em Montevidéu às festividades ligadas ao
Grande Prêmio José Pedro Ramírez, acertou a realização
do GP das Américas na terceira semana de novembro, na
Gávea, com prêmio de NCrS 450 milhões aproximadamente.

A prova, sem qualquer dúvida a mais destacada de todo
o Continente, será realizada juntamente com o segundo
Sweepstake do ano e em 2 400 metros, o que motivará, dlan-
te disso a redução dos Grandes Prêmios Brasil e Pellegrini

para o mesmo percurso, visando um treinamento racional
para a mesma distância dos craques sul-americanos.

RODÍZIO 
'

O Grande Prêmio das Amé-
ricas cuja dotação será esta-
belecida tomando por base o
dólar, em um total de 150 mil
dólares, vai ser realizado den-
tro do sistema de rodízio, o-
aneçando pelo Rio. Posterior-
mente, a prova será efetuada
na Argentina e, posteriormente,
ainda, no Brasil, aí, então em
São Paulo.

A partir do quarto Grande
Prêmio das Américas então a
realização nos diversos paises
da América do Sul obedecerá à
ordem alfabética, até que per-
corra os maiores centros de
turfe e retorne ao início, com

FOTO EM FAMÍLIA

o Brasil, representado pelo
Estado da Guanabara.

MESMAS
CARACTERÍSTICAS

O Grande Prêmio das Amé-
ricas terá chamada igual à
destinada às maiores provas do
continente, reunindo animais
de três anos e mais idade de
qualquer pais.

Diante da dotação é de es-
perar que todos os craques se-
jam preparados para a referi-
da disputa, que provàvslmen-
te deve obter um êxito sem
precedentes no turfe da Amé-
rica do Sul, em todos os tem-
pos.

t.;-,'^

Preclaro confirmou'à tarde
levantando eliminatória de
potros sem qualquer esforço

O castanho Preclaro, de propriedade do Stud Violon,
e treinado pòr José Luís Pedrosa, venceu praticamente de
ponta a ponta a eliminatória de potros, domingo, no prado,
na direção segura de José Portilho, sem tomar conhecimen-
to de Intrépido e Up, que completaram o marcador.

Happy Sprihg, correndo na expectativa por J. Quei-
rós, atropelou violentamente na reta de chegada, passando
sem luta por Onira, que se desgastara inicialmente em luta
com Sheet e Estagira, esmorecendo após um ritmo acelera-
do, e permitindo que Happy Spring livrasse vários corpos
de luz até cruzar o espelho.
RESULTADOS:

1." PAREÔ — 1000 metros — Pista: AP — Prêmio: NCr$ 3 000,00
Kg NCrÇ Dupla NCr$

1.» Preclaro. J. Portllho  55 0,14 12 0,33
2.° Intrépido, J. Sousa  55 , 0,51 13 0,18
3.° Up, J. Peedro F.u  

'55 0,86 14 0,26
4.° Styíe, D. Moreira  55 0,41 22 13,26
5.» Al Pin. P. Esteves  55 0,46 23 1,20
C.° Fair Can, J. Queirós, ap  53 0.46 24 2.02
7,o Colosso, A. Ricardo  57 7,25 33 2,17

34 0,99
44 4,12 .

Diferenças: Vários corpos e 3 corpos. Tempo: 1'04"4/;. Vencedor (1)
NCr$ 0,11. Dupla (13) 0,18. Tlacès: (1) 0,11 n (5) 0,14. Mcvimcnto do
parco: NCrS 33 128,50. PRECLARO — M. C 2 anos — R. GI Sul. Filia-
ção: Prorundo e Estcnsula.' Proprietário: Stud Violou. Treinador: José
L. Pedrosa. Criador: Haras do Arado.

e.o PAREÔ — 1500 metros — Pista: AP — Prêmio: NCr-Ç 1600,00
1.» Dr. Kildare, J. Santana i. 57 0,57 12 0.57

. -2.» Hussnrlin, O. Cardoso  57 0,37 13 1,23
3.° Nelclellntla, Á. Ramos  55 1,17 14 0,82
4.o Galho, J. Correia  57 0,60 22 1,33
5.o Zaun, M. Henrique  57 0,26 23. 0,30
6.o Lirnbel, A. Ricardo  57 0,57 24 0,30
7.» DJelatoall, F. Pereira F.o  55 0,89 33 1,81
8.o Vlshnu, A. Santos  57 0,70 - 34 0,50

44 0,79
. Não correram: Ecartc e Happy Clímax.

gsj.. Diferenças: Paleta e 2 corpos. Tempo: 1'39"3/S. Vencedor (5) NCrlf
0,37. Dupla (34) 0,50. Placês: (5) 0,29 e (9) 0,34. Movimento do páreo:
NCr? 43 729,00. DR. KILDARE — M. A. 4 anos — R. G. Sul.-Filiação:
Buru e Kcrlna. Proprietário: Stud Mazmar. Treinador: José S. da Silva.
Criador: Haras Gàlgos Brancos.-

3.o PAREÔ — 1300 metros — Pista: AP Prêmio: NCr? 2 000,00
(PROVA ESPECIAL)

l.o Happy Spring, J. Queirós, ap 46 0,32 12 0,32
2.o Onira,' M.' Henrique .., 59 0,38 13 0,90
S.o Upa Neguinha, J. Pinto, ap 49 0,54 14 0,83
4.o Old Neide, J. Machado 49 1,14 22 0,88
5,o Estagira, O. Cardoso ;.....'. 56 0,16 23 0,30
6.o Sheet, A. Santos 50 1,51 24 0,31

Não correu: Mlxuruca. -
Diferenças: Vários corpos c 2 corpos. Tempo: l'23"l/5. Vencedor .(4)

NCr? 0.32. Dupla (13) 0,90. Placês: (4) 0,22 e (1) 0,24. Movimento do
páreo: NCrÇ 39 538,00. HAPPY SPRING — F. A. 3 anos — Paraná. Filia-
ção: Mehdi e Ráfia. Proprietário: Hélio Perdigão dé Freitas. Treinador:
Raclnc A. Barbosa. Criador: Luis G. A. Valente.

'•).• 
PAREÔ — 1 500 metros. Pista: AP. Prêmio: NCr$ 2 000,00

l.o Beníe(tora, J. Queirós, ap  56 0,21 11 1,43
2." Slll;, . J.' Brizola . ...-  36 0,28 12 0,65
3.» Melibéa. D. P. Silva  56 5,27 13 0,43
4." Heráldica,, A. Santos  56 0,80 14 0,58¦ 5." Uvaclia, M. Silva  56 0.70 22 6,31
6,o Balsa, F. Pereira Filho  -56 6,49 23 0,49
7.° Induna, A. Ramos  56 0,55 24 -0,72
8." Senza Fine, J. Machado  56 0,28 33 0,98

34 0,27
... 44 2,29

Diferenças: Vários corpos c 2 1|2 corpos. Tempo: 1'39"1|5. Vence-
dor: (5) NCr? 0,21. Dupla: (34) 0,27. Placês (5) 0,15 c (7) 0,17. Movi-
mento do páreo: NCrÇ 48 85G.00. BENFEITORA. F. C. 3 anos. R. Gran-
de do Sul. Filiarão: Yagitari c Rieida. Proprietário: Carlos de Lima
e Silva. Treinador: Faustino Costas. Criador: Haras Santa Anna.

5.» PAREÔ — 1 600 metros. Pista: AP. Prêmio: NCr$ 1 600,00
¦1." Ixla,. R. Carmo, ap  56 0,40 11 0,86
2.o Gateza, J. Queirós, ap  55 0,45 12 0,31
3.» Genev«, F. Esteves  53-. 0,59 13 0,49
4.0 Minha Gatinha, D. Santos, ap  49 0,63 14 0,83
5.» Tabaúna, J. Reis  53 0,48 22 0,50
6.» Alánla, E. Marinho, ap.  53 0,94 23 0,48
7.» Negromanclc, J. pinto, ap.  56 0,25 -24 0,53

- - - — • — 33 2,90
— 34 0,92

, •,.- Não correu: Estatira.
Diferenças: Mínima e 1 corpo. Tempo: 1'46". Vencedor: (4) 0,40."Dupla: 

(12) 0,31. Placês: (4) 0,26 c (1) 0.28. Movmicnto do páreo:NCrS 52 862,00. IXIA. F. C. 4 anos. Paraná. Filiação: Ditter e Mlcanla.
Proprietário: Stud Schalon. Treinador: Zilmar D. Guedes. Criador: Ha-
ras Princesa dos Campos. /

'6.» PAREÔ — 1 SOO metros. Pista: AP. Prêmio: NCr$ 2 000,00
1.» Hlpos, A. Santos.  54 1,88 11 0,73

, 2.0 Iton, M. Silva  54 1,28 12 0,46
3.» Zl Cartola, A. Hodeclter  54 0í9 13 0,43
4.»-Forjo, L. Acuiia  58 0,39 14 0,29

. 5.° Carajá, F. P. Filho  58 1,85 22 2,15-
6.° Iberian, J. Machado  58 0,30 23 1,20
7.o Allumeur, C. R. Carvalho  54 0,25 24 0,69
8.».Admirai, J. Reis  58 1,13 33 5,05
9.° Galnly, H. Vasconcelos  58 0,93 . 34 0,46

10.» Belvederc, J. Pinto, ap  57 3,77 44 1,40
Nãò correram: Oniarlm e Obstine. Ret. El Caribe.
Diferenças: 1 corpo e 1|2 corpo. Tempo: 1'39"4|5. Vencedor: (3)NCr? 1,88. Dupla: (12) 0,46. Placês: (3) 0,92 c (6) 0,80. Movimento do,

páreo: NCr? 62 628,00. HIPOS. M. C. 3 anos. São Paulo. FillaçSo: Wil-
derer e Ximbníiva. Proprietária: Zélia G. Peixoto de Castro. Treinador:
Maurilio dc Almeida. Criador: A. 3. Peixoto dc Castro Jr.

7.o PAREÔ — 1 300 metres. Pista: AP. Prcmio: NCr? 1200,00
l.o Passista, J. Pinto, ap. -...;...... 55 0,57 11 1,062.o Agora Sim, R. Carmo, ap.  54 o,38 12 0,30
3.° Samcvor, F. Pereira Filho  54 o/72 13 0Í9
4.o Jalisco,. A. Marcai  58 0,41 14 o!k
S.o MaJadrolt, M. StKa.  54 p,68 22 073
6.0 Vantoo, J. Baílca ..."  Sl . 7-31 23 Ofii
7.o Tanjará, O. Rlcacdò  53 «,71 34 o,51
6.0 Ragamufíln, C. A.-Sousa,. ,.... 54 0,71 33 3,14'O.» Mcn-irolimpo, J. Portilho  54 0,63 34 1,10

lO.o Pri-nclpa Valente, À. Reis ,.  58. 0,53 44 8.76
N£o correrem: Itcalve, Va-dlco e Rcckmcy.
D:::rrn»as: Varies cerpes é rclnima. Tempo: 1'25. Vencedor: (!)NCi,! 0,C7. Uupla: (14) 0,58; Placês: (3) 0,22 * (11) 0,20. Movimento do

pirce: KOrS 59 423,50. PASSISTA: M. C. 5 anos. S. Paulo. Filiação:
Gau: :amus e Pacslón. Proprietário: Stud d*El Bei. Treinador: M. F. Ne-
Tes. ' :a;cr: Haras SSo Bcntc.

8.0 PÀKKO — 1200 metros. Pista: AP. Prêmio: NCr? 1 600,00
l.o Luluca, F. Estêvés  58 0,48 11' 0,93
2.0 DunhUl, J. Pinto, &d. ..;  . 57.. ,0,65 12 0,39
3.0 Msu Bem, A. Aleixo, ap. :..  50 0,79 13 0,47
4.0 Lord Bomii'chuepo,. O. Ricardo .'.  58 • 0,87 14 o[i)0
S.o N-atío Amièo, J. Graça  ............ - 58 0,30 '22 i 0.18
6.0 Deu Be':im, C. Tarouquéla, ap  51 0,43 23 0^31
7.0 Dlnblnho, D. Santos, ap.  .54' 0,39 24 0,74
8.0 Los Angeles, F. .Pereira Filho  ' 

58 - 1,44' 33 l,i2
34 1,12

Não ccrrciam: llirbantc, Bcuchtrcn, Precioso e Zagorro.
Diferenças: Pcsccço e 1 1;2 corpo. Tempo: 1'19". Vencedor: (1)NCr$ 0,46; Dupla: (14) 0,90. Placês: (1) 0,31 e (10) 0,46. Movimento do

páreo: NCrS 53 018,50. LULUCA: M. C. 4 anos. S. Paulo. Filiação: Maii
c Urlri. Proprietário: Stud Lanip. Treinador: Armando Rosa. Criador:
Haras São José e Expedictus.
MOVIMENTO DAS APOSTAS: NCr? 393 170,00 — CONCURSOS: NCr?

60 063,90 — TOTAL: NCr? 453 234,00.

Com a vitória ãe Happy Spring uma família inteira foi à raia comemorar

Tajar marcou 2m8s na pista
pesada com aprendiz no dorso

Tajar inscrito 110 Handicap
Especial de domingo na Gávea,
veio com rara facilidade da
seta dos 1900 metros e, apro-
veitando cinda o peso pluma
do aprendiz D. P. Graça, aca-
liou assinalando 2m08s2';5 na
distância com Im46s2;5 para
a milha final, sempre tocado
de maneira suave pelo jóquei,
chegando inteiro ao disco.

Mujalo, que venceu em re-
corde na última apresentação,
deu mais uma demonstração
de poderio ao assinalar lm28s
para cs 1300 metros na pista
de areia pesada e com rara fa-
cilidade no percurso, desde a
saida até a chegada, J. Reis
vinha sentado no seu dorso o
tempo todo.

TAJAR

Happy End — O. P. Silva —
1600 em lin 50.$ 2/5.

Feitiço da Vila — J. Santa-
na — 1300 em lm 31s.

Estibcvdo — J Reis — 1 600
em lm 51s.

Tajar . — D. P. Graça —
1900 em 2m 08s 2/5 — 1 600' era
lm 4Gs 2/5.

Expo 67 — M. Silva — 1 200
ém im 2&s.

Fardella — Lad. — 1200 em
lm 21s 2/5.

Cadllou — J. Silva — 1200
em lm 20s 2/5.

Kirinéa •— L. Carvalho —
1300 em lm 28s 2/5-

Don Gosik — J. Gil — 1400
em lm 35s 3/5.

B. BOY

B. Boy — J. Queirós — 1000
em lm 06s. - . >

Irônico — L. Acuiia 
'— 

1400
em lm 44s.'

Bue Sea — A. Ricardo —
2 040 em 2m 26s 1/5 — 1600 em
lm 54s

ZYZ 22 — J. Barbosa — 1000
em lm 08s.

Adelmo — O. P. .Silva —
1300 em lm 27s.

Empedan — E. Marinho —
1500 em lm 44s 2/5.

Seu Nenê — S. Silva —1000
em lm 07s 2/5.

Estória — J. Machado —
1400 em lm 45s.

Bad 
"Girl — J. Baffica —

1300 em lm 32,?.

FRANCO

1300Franco — P. Lima
em lm 27s.

Harari — A. Santos — 1200
em lm 20s.

Gãlio — L. Carlos — 1000
em lm 09s 2/5.

La Guardiã — F. Pereira F.
2 040 em 2m 27s 2/5 — 1600

em lm 52s.
Jocker — M Silva — 1400

em lm 38s.
Réplica — Lad. — 1000 em

lm ÍOs
Sebenico — J. Pinto — 1600

em lm 48s 2/5.
Desatino — M Silva — 1100

em lm lis s/ errada.
Falstafí — D. P. Graça —
500 em lm 46s.

PRAIEIRA

Praieira — Jl. Silva — 1 200
em lm 20s.

Hoco — A. Santos — 1200
em lm 22s.

. Sortile — H. Vasconcelos —
040 em 2m 21s e 1600 em

lm 48s 3/5. ' '
Starita — J. Silva — 1600

em lm 51s.
Tamoyo — H. Vasconcelos

1400 em lm 37s.
Hanover — J. Santana —

1200 em lm 21s, 2/5.
Bugatti — J. Machado —

1600 em lm 50s.
Irajá — J. Borja — 1200

em lm 20s 2/5. -
Ben Canaan — J. Pedro F.-

1200, em lm 25s._

MUJALO

Baliza — L. Acuiia — 1000
em lm 08s 2/5

Nlcole — A. Dorneles —
1000 em lm 08s 2/5.

Rei David — D. Moreira —
1500 em lm 43s.

EScol — J. Santana — 1 600
em lm 50s.

DOCE IRACEMA

Doce Iracema — M." Alves
— 1300 em lm 29s.

Quânia — O. Cardoso —
1200 em lm 22s.

Gurupá — L. Acuiia — 1300
em lm 28s.

Strelka — J. Machado —
1 200 em lm 22s.

Incat — O. F. Silva — 1600
em lm 52s.

Uleouro — J. Queirós —
1000 em lm 08s 3/5

Celso — J. Pedro P. —
1 600 em lm 53s 2/5

. Haríolo — J/Pinto — 1400
em lm 38s 2/5.
Quartinha — J. Moita — 1 400
em lm 38s 2/5.

ITARARÉ

Invitation — L. Carlos —
1 400 em lm 36s

Itararé — J. Machado —
1 300 em lm 26s 2/5.

Guepardo — J. Brizola —
1 000 em lm 07s.

Hanói — J. Santana —
1 200 em lm 25s.

Flanna — J. Portilho —
1 200 em lm 20s 2/5.

Fabico — H. Vasconcelos —
1 200 em lm 23s.

Obstine — M. Silva —
l 500 em lm 42s 1/5.

Cativante — J, Silva —
1 300 em lm 30s." Impèratòr — P. Esteves —
1 300 em lm 29s 2/5.

J. Reis — 1300 FLUMINENSEMujalo -
em lm 28s.

Vergel — S. M- Cruz —
1200 em lm 24s.

Haco — J. Santana — 1000
em lm 07s.

Lord Mangueira — J- Quei-
rós — 1200 em lm 24s.

Endeavor — P. Alves —
1400 em lm 35s. ^

Taarup — Lad. — 1 500 em
lm 42s.

Fluminense — M. Alves —
1 500 em lm 39s 1/5.

lur ua — S. Silva — 1 000
em lm 08s.

Royal Fox — M. Henrique
— 1 200 em lm 21s 2/5.

Montarias para quinta-feira
1.» PAREÔ - As 20h20m - 1000

metros — NCrS 1 200,00
U:

l—l Malagrey, Á. Ricardo, 12 
' 

58
Gafuilnhií, A. Lins, .. 11 56
Clv.rm-El-Cheil:, J.
Barbosa,'  9 58

2—4 Trapo, C. A. Sousa, .. 58
5 La Boa. E. Marinho, 10 56" Miss Bee, N. Correrá, 56

3—G Monteiro, C. Tarou-
quela 1> 58
Atirador, F. Maia 58
Getdce, O. Diz Eos, 56

8 Gètece, C. Diz Ros, 50
4—9 Dullnha, J. Queirós, . 1 56-

10 Gold Express, M. Alves 2 58
11 Dona Regina, N. Cor-
rerá,  <J 54

2.o PAREÔ - As 20h50m - 1200
metros — NCrS 1 000,00

kg:
8 59

58
11 54

51

1—1 Darlene, F. Meneses, .
2 Hal-Solita,' B. Mari-
nho,

2—3 Braza-Fira, A. M. Ca-
minha,  l

4 Casta Diva, S.-M. Cruz 2
3—5 Negra do Sul, J. Po-

dro F.o,  9
«..Strelka, J. Machado. . 7

4—7 Lady Fortuna, C. Ta-
rouquela,  3
Iplrü, J. Queirós  S
Crazy-Love, O. F, Silva, 6

4 52

58
51

59
35

59
55
51

' 3.° PAREÔ - Às 211l 20m - 1600
metros — NCr$ 1000,00

1—IRel de Monial, J. Ma-
chado

2 Dòn. Cl&udio, L. Carlos,
' 3 Múudo Encantado, J.

Paulielo  4 Í5

3tg:

i 55
1 53

2—4 Rouxinol. A. Marcai, 1
Elogio, S. Cruz,
Unclc, J. Brizola, ... 7

3—7 Strancer Horee, J. Bai-
ílca  9 57
Jahuense, J. Pedro F.°. 10 54
Estuário, M. Silva.,..:. 2 57

4-10 Fantail, A.' Ricardo, .5 56
11 FspÊlho, D. Moreno,". 12 .56
12 Cambroelra, L. Acufla, 6 54

4.o PAREÔ - As 21U 50m - 1 300
metros — PROVA ESPECIAL —
NCr. 2 000,00'

üg:

1—1. Gurupá, L. Acuiia, .. 3 58
Thorlum, O. F. Silva, 4 54

2—3 Donato, A. Ramos, ... 7 60
Alicondom, M. Silva, . 6 54

3—5 Fronton, P. Alves, .. 9 59
Venuto, J. Machado, . 10 57
TJslneiro. C. A. Sousa, 2 57

4—8 Forrobodó, H. Vascon-
celos,  1 60

9 Móoklln, A. Hodeckcr, 8 54
10 Adelmo, J. Correia, .. 5 60/
S.o PAREÔ - As 22h 20m - 1300

metros — NCr$ 1200,00 — (BET-
T1NG). . ,'.-.';. 

- 
- kg:

1—1 Lord Byron, F. Perel-
ra F.°, ....¦...'..'.....¦.. 9 37".. Dr.. Osmane, O. Car-
doso, .......... :.. 11 58
Foxbridge, A. Ricardo, 15 57

. S Lord Mangueira, J.
Queirós,

2—4 Chanceler, J. Reis, ..
Tom Jorres, A. M. Car
minha,
Muiraquitá,' M. Silva,
Medrar, A. Machado, .

3—8 Sotero, M. Alves,  14
9 Kangaroo, R. 

'Carmo, 2
10 CoruJSo, C. Diz Ros, . 13
11 B?.c'nnrel. E. Marinho, 4

4-12 Raíles, J. Barbosa, .. 3
13 Mr.up3=simt, J. Borja, 12
14 Abirnm, M. ' Carvalho, 10
15 Rowdy, C. R. Carvalho, 16

í_ 32
8 57

7 58
6 33
5 37

6.o PAREÔ - As 22h 50m - 1 600
metros — NCr$ 1200,00 — (BET-
T1NG)

kg:

l—l San Isidro. E. Marinho, 54
Happy End, O. F. Silva 11 53
Eddie, J. Silva  35

2—4 Feiticeiro, A. C. Sousa, 58
Dragão, R. Carmo, ... 9 51
White Kargo, M. Silva, 5 54

3—7 D. Ernftni, J. Queirós, 12 54
Fuço, J. Borja  4 54
Araranguá, J. Paulielo, 10 58

4-10 Honey Smile, N. Cor-
rerá  7 30

11 Flattery, J. Machado, 2 51" Catatau, F. Pereira F.o 1 31

7.o PAREÔ - As 23h20m - 1200
metros— NCr? 1000,00 — (BET-
TING) ' .

kg:

1—1 Cambe, A. Ramos, ... 7 59" Dragon Bleu, J. Pe-
dro F.° .11 60

2—2 Jimba-Loo, A. Lins, . 9 .58
Dúnols, J, Paulielo, .*.
Ipará, J. Santana, ..;

3—5 Mister Charles, F. Fe-
reira F.°,
Mlrolincoln, J. Borja .
Motur, O. F. Silva,'..

•4—8'Àtábor,' E. Marinho, .
9 Estremoz, S. Cruz, ..

10 Vareio, W. Machado, .

55
55

60
55
53
55

10 55
53

'APRENDIZES EM LUTA

Venuto vai
reaparecer
na noturna

Venuto sempre levado para o
centro da pista pelo freio An-
tônio Ramos, acabou assinalan-
do para os 1.200 metros a mar-
ca de lm 18s na pista de areia
pesada e no final corria com
enorme desenvoltura, apesar da
maneira bastante tranqüila co-
mo era dirigido pelo piloto.

Rei de Monial entrou na re-
ta final fazendo uma diagonal
até o meio do percurso, mas,
mesmo assim, no final, tinha
cravado, para os 1.740 a exce-
lente marca de 2m04s com lm
53s 2/5 na milha final. J. Ma-
chado no final disse que gos-
tou da sua ação final até o
disco.

STRELKA

Strelka (J. Machado) fêz os
1.200 em lm 22s, com algumas
reservas e um pouco afastado
da cerca. Lady Fortuna (C. Diz
Roz) o quilômetro em lm 12s,
sem chamar muito atençSo e
Ipirá (J. Queirós) os 1.200 em
am23s2/5, muito à vontade e
sempre pelo centro da pista.

REI DE MONIAL

Rei de Monial (J. Machado)
na diagonal, trouxe para os
1.740' a marca de 2m 04s com
lm 53s 2/5 para a derradeira
milha, com rara facilidade e
sempre pelo miolo da raia. Rou-
xinol (A. Marcai) também na
mesma raia, assinalou lm 36s
2/5 os' 1.400, agradando muito.
Elogio (S. Criiz) os últimos
1.000 em lm 09s, com algmas
reservas. Stranger Horse (J.
Baffica) partiu e chegou no
mesmo ritmo, registrando nos
cronômetros a discreta marca
de lm 50s a milha, Jahuense
(Lad.) tem para o quilômetro
a marca de lm 08s, dominando
com grande facilidade ao pôtro
Ugly (J. Pedro F.). Fantail (J.
Silva) a milha, na diagonal, em
lm 52s, deixando muito boa im-
pressão e Cambroelra (L.
Acuna) deu um passeio de lm
40s os 1.400.

VENUTO

Gurupá (L. Acufía) os 1300
em lm28s. com algumas reser-
vas. Donato fJ. Fraga) os
1200 em 'lml9s, agradando
muito e sempre afastado da
cerca. Alicondom (J. Sousa)
os 1400 im Ím32s2|5; um pou-
co ajustado, pois vinha ma-
nheirando. Venuto (A. Ra-
mos) os 1200 em lml8s, com
rara facilidade e Adelmo (O.
P. Silva) realizou um dos me-
lhores floreios ¦ da manhã de
sábado, registrando para os
1300 a excelente marca de lm
27s, com seu piloto muito se-
reno e algo afastado da gra-
de.

Donato que vem. de vencer,
em .boa forma, deverá repetir
somente não sendo barbada
pelos progressos obtidos por
Venuto, Alicondom, Adelmo e
Gurjpá.

LORD MANGUEIRA

Lord Mangueira (J. Queirós)
vindo de mais distância, com-
pletou os 1200 em lm24s, com
algumas reservas e afastado da
cerca e Tom Jones (A. M: Ca-
minha) os 1300 em lm30s,
partindo muito apressado e ar-
rematando um pouco ajustado,
apesar de ter feito o percurso
sempre pelo centro da pista.

Chanceler qne vem de per-
der lima corrida por falta ünl-,
camentede sorte, pode perfei-
lamente se. Impor, ficando Lord
ftyron, Foxbridge, Sotero. Ra-
fies e Muiraquitá, decidindo a
formação da dupla.

DRAGÃO

.Happy End (O. P. Silva) a mi-
liia em Im50s2i5, oom algumas
reservas. Feiticeiro (C. A.
Sousa) os 1300 em lm32s, com
algumas sobras na pista onde
o seu rendimento sofre um
grande rebate. Dragão (A.
Machado) chegou muito junto
de La Française (Lad.) em lm
36s215 os últimos 1400. Fuço
(H. Ferreira) deu um carrei-
rão de Im46s2|5 os 1500. Ara-
ranguá (J. Paulielo) os 1200
em lm25s, suavemente e Ca-
tatáu (F. Pereira F.) os 1400
em lm35s agradando multo.

DRAGON BLEU
Dragon Bleu (J. Pedro P.)

• os 1200 em lm23s, partindo e
chegando no mesmo ritmo e
sempre juntinho à cerca exter-
na. Dunois (J. Paulielo) os 700
em 46s, agradando muito. Ipa-

¦ rá, (A. Reis) o quilômetro em
lm09s, com sobras. Atabor (L.- Carvalho) deu um carreirão de
lm35s os 1300 e Estremoz (S.
Cruz) o quilômetro em lmlOs,
com firmeza.'

Dragon Bleu qne ultima-
mente vem se destacando nas
matinais, é o preferido, toda-
via: Jimba-Loo, Mister Char-
les e Atabor, são inimigos se-
rissinios.

V

Epiacaba defendeu a.sua
invencibilidade na areia
e derrotou bem Operette

São Paulo (Sucursal) — A potranca filha de Major's
Dilema — Epiacaba — venceu o quarto páreo de domingo
último em Cidade Jardim, principal prova da domingueira,
derrotando a carioca Mouctte, que chegou em terceiro lu-
gar. Esta é a quarta vitória de Epiacaba na pista de aveia,
onde está invicta até o momento. Operette formou a dupla,
mas não conseguiu dominar Epiacaba na reta, apesar de
ter dado violenta atropelada.

Epiacaba íoi a favorita da quarta prova, muito bem di-
rígida por J. P. Martins, que não precisou usar o chicote. O
tempo da vencedora foi dé lm27s 7 décimos, para a dis-
tância d-s 1400 metros, areia leve. Epiacaba levantou ò
prêmio de NCrS 2 500,00 e pagou NCrS 0,21. A dupla 34,
NCrS 0,34, e os placets foram: de Epiacaba, NCrS 0,17; e
Operette, NCrS 0,24.
TJTAH TEM FUTURO

O segundo páreo de domingo,
em Cidade Jardim, leveu para
os. 1 300 metros, na areia, seis
ipótrancas de'futuro. Utah, que
correu por fora de todas, atro-
pelou forte e ganhou a prova.
A favorita Ubana e Mandie, es-
ta última correndo pela cerca
interna, brigaram pelo segun-
do, levando a melhor Ubana.
Para os 1 300 metros, Utah
marcou o tempo de 1 min., 20
seg. e 8 décimos.

A maior pule da dominguei-
ra paulista foi a de Letim, no
último páreo, pagando NCrS
0,58, prova em que Morubixaba
era o favorito, e ficou em se-
gundo.

A dupla Ermelino Sampaio—
Pedro Nickel continua venceu-
do em Cidade Jardim. No sex-
•to páreo Teleusa foi à vencedo-
ra, com a mesma característica
com que o jóquei Sampaio vem
obtendo vitórias em São Pau-
Io: atropelada forte por fera,
no final, sem que os adversa-
rios consigam resistir.

Neste páreo, Nakagámi, que
vencera duas corridas na ves-
pera, sábado, e tornou-se jó-
quei oficial depois de muita lu-
ta, tirou terceiro, montou Pan-
theress. Uakagam, tirou dois
teresiros no domingo, o outro
foi com Premisse, no primeiro
páreo, no qual a vencedora foi
Gelsa.

A relação dos vencedores de
domingo é a seguinte:

1.° páreo — 1 300 metros —
Areia leve — NCr? 2 000,00 —

Vencedor: Gelsa, conduzido por
Gastão Massoli. 2.° lugar —
Quicah, com A. Artim, forman-
do a dupla 12.

2.° páreo — 1 300 metros —
Areia leve — NCr? 2 500,00.
Vencedor — Utah conduzida
por E. Sampaio, com Ubana
cm segundo, formando a dupla
12.

3.° páreo — 1 400 metros ~
Areia leve — NCr$ 2 500,00
vencedor: Urmiz, com J. Al-
ves; Itu em segundo, dupla 12.:

4.° páreo — 1 400 metros —•
Areia leve — NCr$ 2 500,00 —
Pesas especiais para éguas de
3 e mais anos — Vencedora:
Epiacaba, J. P. Martins, com
Operette em segundo, forman-
do a dupla 34.

5.° páreo — 1 300 metro» —
Grama leve — NCrS 1 500,00
— Vencedor: Frevo, C. Tabor-
cia. Rccieiense, em segundo,
formando dupla 44.

6.° páreo — 1 609 metros
..nilha) — Grama leve — NCr$

2 (.-lO.OO — Vencedor: — Te-
leusa, E. Sampaio, com Leor
formando a dupla 24.

7.° páreo — 1609 metros (ml-
lha) — Grama leve — NCr$' 500 metros — Vencedor: Ala-
mo, A. Barroso, com Jamel for;-
mando a dupla 14.

8.° páreo — 1 609 meta-os
(milha) — Grama leve — NCr$
1 500 vencedor: Letim, A. Ar-
tin, com Morubixaba, em se-
gundo, formando a dupla 12.

O movimento dos portões
acuscu NCr$ 1 701,10, enquan-
to da casa das apostas foi de
NCrS 639 839,50.

Handicap Especial domingo
tem Tajar, Biazon e Walad
em 2200 metros na areia

O principal oáreo do fim dc semana no Hipódromo da
Gávea será um'Handicap Especial de 2 200 metros, com
dotação de NCrS 2 mil, reunindo na pista de areia Mas-
sari,"Tajar, El Matrero, Estlbordo, Biazon, Sortile, La Guar-
dia e Walad.

A Comissão de Corridas formou 16 páreos para sába-
do e domingo, programando, ainda, uma Prova Especial no
sábado, na milha, reservada para éguas de 3 anos e mais
idade, reunindo Cláudia, Happy Spring, La Française, Ben-
feltora, Estória, Urajana e Tabaúna.
SÁBADO

— (Grama) — 1000 —
NCrS 3 000,00 — Happy Win-
¦ter 57, Petard 53, Playboy 53,
Polaco 53, Fair Flávio 53, Ugly
53 e Comodoro 53.

— 1300 — NCrS 1600,00
Quartinha 57, Bonnie Bi 57,

Luana 57, Sarojá 57, La fron-
cha 57, Psicose 57, Rocha Ne-
gra 57, La Lilyss 57 e Fain 57.

— 1 200 — NCrS 1 600,00 —
Fardella 53, Belfióre 53, Miss
Brasília 53, Ledermaus 53, Ga-
lopade 57, Praieira 57 e Sting-
Ray 57.

— 1 600 — NCr? 1 200,00 —
Octava 56, Bugatti 54, Uleina
57, Escatoletc' 58, Secret Love
54, Veíocity 53, Miss Kadina
54 e Estouiàna 54.

— Prova especial — 1600
NCrS 2 000,00 — Cláudia 45,

Happy Spring 50, La Française
53, Benfcitora 49, Estória 51,
Urajana 46 e Tabaúna 47.

_ 1300 — NCrS 1600,00 —
Nogueira 57, Atialada 57, Nei-
delinda 57, Guirlanda 57, Ma-
rucha 57, Amaci 57, Christine
57, Hiawatha 57, Blue Signal
57, Happy Clímax 57 e Xim-
beva 57.

_ 1600 — NCr$ 1200,00 —
Celso 58, Samovar 54, Mecano
58, Realve 54, Empedan 54,
Jocker 54, Ragamuffin 54, Lan-
celot 57, Vestal Boy 54, Sebe-
nico 56, Depex 55 e Hal-Bálti-
co 54. ¦
8 _ 1300 — NCrS 1600,00 —
Zagorro 54, Birbante 54, El
Clamor 54, Doutor Tito 54,
Gorino 58, Dedal 58, Leão de
Bagé 58, Town 58 e Tangua-
ry 58.
DOMONGO

1 — 1600 -
Obstine 54,

- NCrS 2 000,00
Don Gosik 54,

Mahatma 54, El Caribe 54,.Fíuv
jo 58, Hipos 58, Gaihly.. 58 K
Carajá 58.

— 1200 — NCrS 2 000,00 —
Evocação 56, Miss Mug 56, Ba-
liza 56, Urussaba 56, Mia Cin-
derella 56, Rema 56 e Hocô
56.

— 1200 — NCrç 2 000,00
Anik 56, Ras Gussa 56, Do-

na Nininha 56, Êsula 56, Hae-
té 52, Haste 56, Lightsome 56
e Hermenêutica 56.

— 1600 — NCr$ 1 600,00 |-
Lirabel 58, Ulecuro 58. Galho
58, Aliate 58, Ecarté 58, Taa-
rup 58, Zogorro 54, Zé Faisc»,
54, Escol 54, Mi Rey 54, Bald-
win Hills 54 e Farlod 54. - 

'

— Handicap Especial —
2 200 — NCrS 2 000,00 — Mas-
sari 57, Taja 60, El Matrero
58, Est-ibordo 55, Biabon 55, Sor-
tile 57, La Guardiã 55 e Wa~
lad 51. Bi\

— 1200 — NCrS 2 000,00 —
Irak 56, Omarim 56, Oceani-
que 56, Heraldo 56, Zyz 22 56,
Balaço 56, Magnon 56, Paru*
cho 56, Umeral 56 e Hariolò
56.

— 1200 — NCrS 1600,00 —•
Don Risco 57, Cadenero 53,
Rcyal Fox 53, El Fúria 53,
Hal-Truz 53, Querubim 53, Pi-
churi 57, Guaxupé 57,. Tapirai
53, Moonchine 53, Luluca 53 .e
Artisan 53.

— 1000 — NCr$ 1200,00- V_j*jBigurrilho 54, Whito Kar-
go 54, Éfeso 51, Endeavor 564
Urlas 57, Fido 52, Mar Claro
54, Este 55, Desatino 55 é
Faulkner 51.

Resultados dos Concursos
Bolo de sete pontos —(1 vencedor. Baleio: NCrS 39.546,90

Beting Duplo — 11 \-encedore». Kateios: NCr$ 683,16
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R. Carmo por forae J. Queirós junto à cerca mostraram suas qualidades em Ixia e Gateza em duelo ãe grand&s jóqueis/

Produção de
Estilheira dá
em inquérito

A Comissão de Corridas'
abriu rigoroso Inquérito para
apurar a fraca corrida apre-
sentada por Estilheira no pri-
meiro páreo da corrida de
quinta-feira, enquanto o jóquei'
José Portilho, que a conduziu,
declarou no Livro de Ocorrên-
cias que desde a Variante que
sua pilotada não correspondia
não sabendo por que produziu
tão pouco.

O jóquei Joaci Qulntcnillia
foi suspenso até o dia- 9 dç!-
abril — 3 meses — por falia
de empenho no dorso de Averi-
tino, e por igual período, o
treinador Carlos Ivã Pereira
Nunes, acusado de conivência.
Ainda por indisciplina foram
punidos Sebastião Silva e Fio-
rlano -Meneses, até o dia 18-
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Jogadores do São Paulo se
apresentaram e vão jogar
no dia 14 contra o Taubaté

São Paulo (Sucursal) — Picasso, Tenente, Renato e
Fefeu, que tiveram permissão para ficarem um dia a mais
de férias, foram os únicos ausentes ontem no São Paulo,
quando os jogadores voltaram de suas férias e se subme-
teram a revisão médica, devendo iniciarem a partir de
hoje seus treinamentos.

O zagueiro Eduardo, que estava .emprestado ao Cruzei-
ro de Belo Horizonte, apresentou-se também ontem ao Sao
Paulo, que não mais o cederá, pois precisa dele para o
campeonato deste ano, devendo o jogador ser o titular no
amistoso dia 14 contra o Taubaté, na inauguração do novo
estádio daquela cidade.

EDUARDO PODE SER

O Dli-etor dc Futebol do São
Paulo. Sr. Vadl Sadi, retornou
à São Paulo ontem pela manhã,
por via marítima, dizendo que
há, grande possibilidade dc seu
clube conseguir o ponta-esquer-
da Eduardo, do América.

— Quanto a Paulo Borges,
está difícil, pois o Bangu consi-
dera-o elemento imprescindi-
vel, não querendo cedê-lo a
nenhuma equipe brasileira, mas
nós continuaremos interessa-
dos no jogador.' O São Paulo tem duas pro-
postas para amistosos, ambas

Pará quer ver quadrangular
de basquete ainda este mês
com Vasco e Fia presentes

A Federação Paraense de Basquetebol enviou convite
ao Vasco e Flamengo para que participem de um torneio
quadrangular, na segunda quinzena do mês corrente, em
Belém, juntamente com as equipes principais masculinas do
Paissandu — bicampeão estadual — e do Remo. Existe pos-
sibilidade de que o convite seja aceito.

O portador do ofício da Federação Paraense foi o"ár-
bitro Manuel Tavares, do quadro de oficiais da Federação
Metropolitana, que esteve há pouco em Belém, para dirigir
os jogos decisivos do Campeonato de 67, entre Paissandu
c Remo. O Botafogo também poderá atuar em quadras pa-
rasnses, pois já solicitou licença à FMB.

em Londrina, uma dia 21 e
outra a 23 déste, contra o São
Paulo local — que futuramen-
te irá mudar de nome para
Paraná F. C. — e o Londrina
Futebol e Regatas, havendo
ainda possibilidade de jogar
em Maringá, contra o Grêmio
daquela cidade, em data a ser
marcada.

O técnico Pirilo. apesar de
tantos convites para mudar de
clube, está muito mais preo-
cupado com o compromisso do
São Paulo com o Benfica, no
próximo dia 25, data da fun-
dação do time paulista.

Inglaterra
suspensa
no tênis

Roma (UPI-JB. — A Asso-
ciação Internacional de Tênis,
em nota assinada por seu Pre-
sidente, Sr. Giorgio Stefani,
suspendeu ontem a Federação
Britânica de Tênis a partir do
dia 22 de abril, por ter a enti-
dade inglesa decidido em reu-
tniáo no dia 16 de dezembro
abrir seus torneios e campeo-
natos amadores aos jogadores
profissionais.

— Tentamos tudo que estava
ao nosso alcance para que os
ingleses não adotassem tal me-
dida antes da reunião em ju-
lho da Associação Internado-
nal, disse o Sr. Stefani. Agora,
fomos forçados a suspender a
Federação Britânica e esta pu-
nição provavelmente implicará
o afastamento da Inglaterra da
Taça Davis, que começa em
maio.

A data da suspensão da Fe-
deração Britânica, 22 de abril,
é exatamente o dia em que os
ingleses tornarão .abertos a to-
dos jogadores, amadores ou não,
os seus torneios e campeonatos.

O primeiro efeito 'da atitude
assumida pela Associação In-
ternacional deverá ser sentido
nas próximas duas semanas.

Clubes do Paraná vão à greve
seFederácão vetar Paranavaí

Coríntians reinicia suas

Curitiba (do Correspondente)
— O futebol do Paraná está
sob a ameaça de entrar em
crise, com vários clubes dispôs-
tos a iniciar uma greve de pro-
testo contra a Federação Para-
naense, que vetou o acesso do
Atlético de Parnnavaí à Dlvi-
são Especial, depois de visto-
riar seu campo.

Pelos estatutos da entidade,
exige-se de um clube da Divi-
são Especial um estádio com
capacidade mínima para 5 mil
pessoas, o que não é o caso do
Atlético de Paranavaí. Mas ou-
tros clubes — Grêmio de Ma-
ringá, Londrina e São Paulo de
Londrina, Bandeirantes, Apuca-
rana e Jandaia — não concor-
dam com a decisão e ameaçam
entrar em greve.

OUTRO ATLÉTICO

O Atlético de Paranavaí,
jampeão da Primeira Divisão,
conta não só com o apoio de
outros clubes, mas também,
com a simpatia popular, em-
bora sua passagem à Divisão
Especial signifique, ao mesmo
tempo, a desclassificação do

Atlético Paranaense, de nu-
merosa torcida. Na verdade, o
Atlético Paranaense luta de-
sesperadamente para manter- :
se na Divisão Especial, inclu- '
sive com uma campanha con-
tra o Presidente da Federação,
Sr. José Milani, um plebisci-
to nas ruas da Capital, movi-• mento na imprensa e distri-
buição de folhetos.

Durante todo o Campeonato
de 1967, o Sr. José Milani,
mesmo diante da ameaça de
desclassificação do Atlético Pa-
ranaense, afirmou sempre que
a lei de acesso e descenso se-
ria cumprida de qualquer for-
ma. Quando a equipe íicou com
o último lugar — numa decep-
ção para toda a sua torcida —
a campanha» começou. Num dos
folhetos distribuídos, estava
impresso: "Milani, você não é
doce de coco, mas enjoei de
você".

DECISÃO MUDA

Com a vistoria ao estádio do
Atlético de Paranavaí, há uma
semana, a situação mudou,
abrindo-se uma chance para o

Atlético Paranaense continuar
na Divisão Especial. A capa-
cidade do estádio — além de
outros problemas menores —
deu origem ao veto da Fe-
deração e à própria crise.

Os clubes que protestam —
entre eles o próprio Atlético
de Paranavaí — a.egam que a
entidade cometeu um ato de
injustiça, dando ao clube cam-
peão da divisão secundária um
prnzo de apenas 23 dias para
a vistoria: a temporada para-
naense terminou a 10 de dc-
zembro e o estádio recebeu a
comissão de inspeção na terça-
feira, dia 3.

Lembram ainda os clubes
que, pelo Calendário Esporti-
vo Nacional, o prazo legal é
de cinco meses, de modo que
o Atlético de Paranavaí teria
até maio para apresentar seu
estádio em condições. A rea-
ção, em geral, parte dos clu-
bes do Nordeste do Estado,
reunidos em Maringá, e estes
estão decididos a apelar para
a CBD ou, em última instân-
cia, não participar do Cam-
peonato Paranaense deste ano.

atividades com revisão
médica e individual leve

São Paulo (Sucursal) — Os jogadores do Coríntians
se apresentaram, de volta das férias, ontem às 15 horas
ao técnico Lula, fizeram revisão médica e depois um leve
individual diante da presença de vários diretores, para lo-
go ficarem sabendo da excursão que o clube fará ao Norte
e Nordeste.

A excursão do time já está acertada, prevendo-se ini-
cialmente seis jogos, que poderão ser aumentados mais tar-
de, mas somente hoje ã noite, durante a reunião da dire-
toria, será formada a delegação, estando certo apenas que
o Diretor de Futebol, Sr. Salim Atala, será o único repre-
sentante daquele departamento na delegação.

ROTEIRO

O embarque do Coríntians
está previsto para sexta-feira à
tarde, por via aérea. O avião
dos jogadores fará uma bre-
ve escala cm Brasília, seguin-
do logo após pnra São Luis,
no Maranhão, onde o time es-
iréia no domingo contra um
combinado local.

De São Luís a delegação par-
te para Belém do Pará e faz
a sua segunda apresentação,
contra o Paissandu. No dia* 18
o Coríntians estará em For-
taleza, no Ceará, para jogar
contra o Sporting. No dia 21
joga em Salvador, contra o
Bahia, estando previsto mais
um jogo em Feira de Santana,

contra o Fluminense. A excur-
são poderá encerrar-se ai ou
prolongar-se caso o clube rece-
ba novas propostas, pois tem
bastante tempo para amistosos,
uma vez que somente em fe-
vereiro começa sua participa-
ção no campeonato paulista
déste ano.

TALES E PIDÉLIS

O ponta de lança Tales po-
dera ser trocado por Fidélis,
do Bangu, se o técnico Lulai
concordar com a transação. A
diretoria do clube consultara.
Lula nos próximos dias e, de-
pendendo da resposta do téc-
nico, as negociações entrarão
em fase final.

INTERESSE

Manuel Tavares declarou que
o basquete continua ganhando
adeptos no Pará, onde a decisão
do Campeonato de 67, mais
uma vez entre Paissandu c Re-
nio. monopolizou as atenções do
público esportivo local. Justa-
mente com o intuito de incre-
mentir o gosto pelo basquete-
boi em sua jurisdição, a Fede-
ração Paraense resolveu pro-
mover um torneio quadrangu-
lar, reunindo duas das melhores
representações da Guanabara
— Vasco e Flamengo.

A intenção inicial era de
convidar o Botafogo — bicam-
peão carioca —, mas os dirigen-
tes da Federação Paraense jul-
garám que tal não seria ipossí-
vel, pelo fato de aquele clube en-
contrar-se atualmente nos Es-
tados Unidos, para participar
do Campepnato Mundial. En-
tretanto, cm fins de dezembro,
o Botafogo oficiou à Federação
Metropolitana, solicitando li-
cença para atuar dias 18 e 19
próximos em Belém, fazendo
supor que os seus dirigentes po-
derão mandar a equipe prinpi-
pai ao Pará, caso regresse em'tempo útil dos Estados Unidos.

Nesta, hipótese, a entidade

paraense ficaria habilitada a
ampliar o torneio, transforman-
do-o em pentagohal, desde que
Vasco e Flamengo dispôem-se a
participar. O técnico Ari Vidal
informou que reiniciará o trei-
namento do elenco vascaino a
partir de sexta-feira, visando a
temporada em Belém. Para o
técnico Kauela os jogos na ca-
pitai do Pará serviriam para
ajustar o quadro do Flamengo,
agora contando novamente com
Válter, que no último campeo-
nato Carioca defendeu o Vasco.

EFICIÊNCIA E
DISCIPLINA

O setor técnico da Federação
Metropolitana acaba de divul-
gar a classificação oficial da
Taça Eficiência, relativa ao
ano 1967, ganha pelo Botafogo,
com 290 pontos. O vencedor
obteve larga margem de 54
pontos sobre o Fluminense, 2.°
colocado, com 236.. Os demais
clubes terminaram assim colo-
cados: 3.° — Flamengo, 230;
4.° — Vasco, 192; 5.° — Tijuca,
186; 6.° — América, 174; 7.° —
Riachuelo, 130; 8.° Municipal,
108; 9.° — Grajaú TC, 94; 10.°
— Vila Isabel, 90; 11.° — Ma-
ckenzie, 80; 12.° — Olaria,.33.

Última etapa eliminatória
deixa título de natação
entre Fia, Flu e Botafogo

O encerramento das eliminatórias do Campeonato Ca-
rioca de Natação, domingo, na piscina das Laranjeiras, mu-
dou por completo as perspectivas em relação ao título que
será decidido sexta-feira, sábado e domingo, já não sendo
tão evidente o favoritismo do Flamengo, cujas chances,
agora, estão quase divididas com o Botafogo e o Fluminense.

Nas duas primeiras etapas para a classificação dos na-
dadores à fase final, o Flamengo esteve absoluto, fazendo
com que o seu técnico, Rômulo Arantes, aguardasse com
otimismo excessivo o desfecho do campeonato. No entanto,
encerradas as eliminatórias, contra 40 finalistas rubro-ne-
gros, há a ameaça de 39 tricolores e 37 botafoguenses.

TRÊS CANDIDATOS

Na tarde de sábado, depois
de cumprida a segunda etapa
das eliminatórias, Rômulo
Arantes chegou a antever o
titulo conquistado pelo Fia-
raengo — campeão carioca de
natação — pela primeira vez
na história do clube. Aquela
altura, parecia ter razões de
sobra- para tanto, mas já ago-
_a é possível supor que o téc-
nico ou desconhecia as possi-
bilidades de seus adversários,
ou quis, com suas palavras de
confiança;, incentivar a jovem
equipe que dirige na luta por
lim título difícil.
;'¦ Por outro lado, o Botafogo'
terá agido taticamente certo,
cumprindo com discrição, ti-
niidez quase, as duas primei-
ras etapas, para ressurgir na
última com todas as suas fôr-
ças. Seu técnico, Roberto Pa-
vel, também fizera declarações
sugestivas, sábado: para êle, o
•titulo estava perdido, porque
a equipe botafoguense sofria
os efeitos de um treinamento
interrompido durante a dispu-
ta- dos Jogos Pan-Americanos.
Hoje, êle sabe, como Arantes,
que há três candidatos sérios
ao título.
,.;0 terceiro concorrente com
boas chances é o Fluminense,
que não alardeou vitória como
o. Flamengo, nem se declarou•vancido com o Botafogo. Ficou
num meio-termo e está ago-
ra, exatamente entre os dois
outros, ocupando um segundo
lugar que lhe abre novas es-
peranças.

:São muito pequenas, contu-
dc-, as possibilidades dos ou-
tros candidatos: o Vasco, com
22 classificados, e o Guannba-
rá, com 13.

CLASSIFICADOS

Os resultados do último dia,
domingo, foram estes:
«100 metros, nado livre, ho-
mens — Ilson Pinto Asturia-
nó e Dagoberto Long, do Bo-
tafogo; Roberto Luis Pereira
de Sousa, Carlos Alberto Coim-

bra e Roberto Volmer Labar-
te, todos do Fluminense; Ro-
•berto Alvarez de Sá, do Gua-
nabara.

100 metros, nado livre, mô-
ças — Eliana Sousa Aguiar
Mota e Monica Cabral de Car-
valho, do Flamengo; Mary
Elizabeth Paquelet, do Flumi-
nense; Elisa Maria de Azevedo
Marinho e Angela Martins
Pinto, do Vasco e Moema Ma-
cedo Abtibc. Neto e Luci Mau-
ruti Burle, do Botafogo.

100 metros, nado de peito,
homens, José Silvio Fiolo, Dou-
glas Cavalcanti Torres Guer-
ra e Jaider de Oliveira Frei-
tas, do Botafogo, Sérgio Rober-
to Figueira e George Robeiro
Sanchez, do Fluminense, e Se-
bastião de Oliveira Ramos, do
Vasco.

100 metros, nado de costrs,
moças — Ana Cecilia Barbosa
Viana Freire, Botafogo, May-
ren Grael da Silveira, Mayla
Grael da Silveira, e Angela
Barbosa de Oliveira Reis, do
Flamengo e, Aunice Augusta
das Chagas, do Vasco.

200 metros, nado de costas,
homens, — César Augusto VI-
lardi, Fluminense; Valdir Men-
des Ramos e Luís Felipe Fl-
gueiredo, do Botafogo; RIcar-
do Caneti e Rogério Limoeiro,
Guanabara; José Alberto Bel-
fort, Vasco e Flávlo Manfrol
Gutsche, do Flamengo..

100 metros, nado borboleta,
homens — Flávlo Dutra Ma-
chado e Sérgio Walsmann, do.
Flamengo; Paulo César Bra-
sil Figueiredo, do Botafogo;
Roberto Alvares de. Sá e Cé-
sar Augusto Mesquita, Ro-
naldo Leão Correia, do Gua-
nabara e Artur Kós Antunes
Maciel, do Fluminense.

100 metros, nado de peito,
moças — Eliane Pereira, Vas-
co; Martha Rudolph Matthias,
Flamengo; Ana Beatriz Mar-
quês Lisboa, do Guanabara;
Henriqueta Cecília Heilborn
Nogueira e Lúcia Beatriz Mei-
ra de Castro, do Fluminense,
e Jane Léa Mascolo, do Bota-
fogo.
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É um privilégio seu exigir Brahma Chopp! E, de
gole em gole, à medida em que o copo se esvasie...
ir sentindo todo o imenso prazer, toda a satisfa-
ção que Brahma Chopp proporciona! A qualidade
de Brahma Chopp é uma só.,, e é inconfundível!

Que coisa boa é

BRAHMA CHOPP
Ulrwllll . IM'

m*^> Aten;5o deaporfiatosl Na hora do futebol, vá com a Brahma e ouga a Emissora Continental!
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Clubes criam bloco e vetam nomes de cinco iuízes
quer servendiaú

para aproveitar últimos
anos que tem de futebol

Manga confessou ontem que deseja ser vendido o quan-
to antes, explicando que, além de ser um prêmio aos 10
anos que tem no clube, seria ainda uma grande oportuni-
¦dade para o Botafogo, pois èle,. que está atualmente com
32 anos, será liberado de qualquer vinculo ao completar 33,
de acordo com a Nova Lei do Passe.

Fim das férias, os jogadores do Botafogo se apresenta-
ram na tarde de ontem, com exceção de Parada, cujo em-

• préstimo com o Guarani de Campinas está encerrado dès-
de o dia 17 de dezembro. O Vice-Presidente de Futebol Ri-
vadávia Correia disse que vai aguardar o jogador até hoje
à noite, antes de tomar qualquer providência.

UM QUE VOLTA

CONTRATOS

Quanto à renovação de con-
trato de Jairzinho, o seu pro-
curador preferiu não ir ao clu-
¦be ontem falar com os dirigen-
rtes, em virtude de ser dia re-
servado para a apresentação
¦da equipe. Segundo o Sr. Ri-
vadávia Correia, o represen-,
tante do jogador irá hoje à

-tarde, já para apresentar a
sua proposta, acreditando o
•dirigente que tudo será re.sol-
vido definitivamente ainda
essa semana.

O contrato de Jocl também
terminou, tendo o Vice-Presi-
dente de Futebol informado
que não haverá qualquer difi-
culdade em renová-lo, muito
embora nenhuma das duas
partes tenha ainda apresenta-
do a sua proposta. O zagueiro,
que retornou das férias com
quatro quilos de excesso, está
com 33 anos, e este novo con-
trato será luna espécie de pré-
mio aos serviços prestados ao

. Botafogo.

VOLTA AO TRABALHO
I

Juntamente com os jogado-
res que defenderam o Botafo-
go na campanha do ano pas-
sado, retornaram vários outros
que estavam emprestados.
Destes, apenas o pont-a-esquer-
da Oton, que estava no Atlé-
tico Júnior (Colômbia), e o la-
teral-direito Mura. que estava
no Olaria, deverão ser apro-
vei-tados. O lateral-direito Dir-
man, que foi campeão, ano
passado, pelo Rio Branco de
Vitória, e o goleiro Miranda,
que defendeu o Bonsucesso, se-
rão vendidos ou novamente
cedidos por empréstimo.

Antes do treino, todo o De-
partamento de Futebol, inclu-
indo os jogadores, foi reunido
a um canto do campo, onde
ouviu uma preleção do Vice-
Presidente de Futebol e de Za-
galo, direito que não foi dado
à imprensa, impedida de se
aproximar do local por ordem
do dirigente. Mais tarde, o Sr.
Rivadávia Correia explicou ter
impedido a presença dos jor-
nalistas, em. virtude de o ais-
suntó tratado ter "sido parti-
cular e seu conteúdo impubli-
cável. Revelou que sua conver-
sa foi quase toda sobre a quês-
tão do prêmio do campeonato,"qije a antiga diretoria esti-
pulou, mas não pagou". Será
mesmo de NCr$ 100,00 por jó-
go, e resolveu incluir na listai
os nomes do médico Lídio To-
ledo, do goleiro Cao, do mas-
sagistft Bento Mariano e do
roupeiro Aluisio, que foram

I esquecidos-

Quanto às palavras de Za-
galo, antes mesmo da prele-
ção o técnico já adiantara que
iria pedir aos jogadores que
esquecessem, de certa forma,
as glórias do ano passado, dei-
xassem a "máscara" em ca-
sa, e que começassem esta no-
va campanha como se fosse o
início de tudo.

O TREINO

Logo depois, Admildo Chi-
rol. empenhou-os em um ligei-
ro individual — cerca de 15
minutos —, seguindo-se uma
pelada entre jogadores bran-
cos e pretos, vencendo estes
por 2 a 0, gols de Oton e Joel.
Cao, que contundiu o pé na
pelada de sábado último, etn
Correias; Nei, que sofreu um
desastre de automóvel, que lhe
valeu uma ferida infectada no
joelho, e Botinha, que chegou
atrasado, não treinaram.

O embarque da equipe para
o Paraná, onde jogará um
amistoso com o Água Verde,,
será sábado às 11 horas pela
Vasp, em delegação chefiada
pelo Presidente do clube, Sr.
Alternar Dutra de Castilho; O
Botafogo voltará a jogar no
Paraná, dia 18, contra o Gua-
raní de Ponta Grossa. Além
dos amistosos marcados para a
Bahia, no fim do mês, há ain-
da possibilidade de vários ou-
tros, ainda não confirmados,
como um contra o Internaçio-
nal de Porto Alegre, dia 21.

EXAMES

Os jogadores do Departa-
mento Profissional, divididos
em cinco grupos, começarão
hoje uma série de exames de
laboratório, com o Dr. Pon-
tes de Carvalho. Constarão de
hemograma completo, fezes,
urina, sorologla e hemossedi-
mentação. Além disso, todos
tirarão chapa dos pulmões
(abreugrafia), por ordem do
Dr. Lídio Toledo.

O médico está com viagem
marcada para o dia 26; irá pa-
ra Caracas, representando a
CBD no Congresso Latino-
Americano de Traúmatologia e
Ortopedia. Dia 5 de fevereiro,
embarcará para o México, ain-
da pela CBD, onde fará um cs-
tudo sobre altitude e clima,
além de procurar uma concen-
tração para os atletas brasüei-
ros que irão disputar as Olim-
.piadas de 1968. Os próprios jo-
gadores do Botafogo, que esta-
rão por lá, nesta época, dispu-
tándo um Torneio Internaçio-
nal, servirão para as suas - ob-
servações.

Comercial cede Ferreira ao
[Vasco e empresta atacante
que já foi Pele no cinema

I Ó Comercial de Ribeirão Preto resolveu liberar o za-
gueiro Ferreira para o Vasco — saldando com isso a dívida
de NCr$ 138 mil pela compra de Paulo Bim —, devendo
o jogador chegar amanhã ao Rio, e o clube paulista ainda
emprestará o ponta-de-lança Luís Carlos, ator principal do
filme O Rei Pele, em troca do passe do médio Jedir.

Luís Carlos pertence ao Palmeiras e está emprestado ao
Comercial até junho, mas o Diretor de Futebol do clube
paulista, Sr. Galba Stênio, cederá o jogador para com-
pletar este período de empréstimo no Vasco, porque afirmou
ao Sr. Agatirno da Silva Gomes que seu time necessita com
urgência de reforçar o m-sio-campo.
OUTROS ACERTOS

O Sr. Galba Stênio está no
Eio desde sábado passado e
também queria levar Acelino e
Alclr por empréstimo, já que•ambos não acertaram suas si-
tuações financeiras com o São
Cristóvão. Entretanto, Alcir e
Acelino também não concorda-
ram em se transferir paraSão Paulo, argumentando quehoje chegará ao Rio o Presi-
dente do Esporte Clube Recife
para contratá-los em definitivo.

Enquanto isso, o Sr. Antônio
Cordeiro, representante do
Náutico no Rio, foi ontem à
tarde à sede do Cineac e pediu
o preço do passe de Salomão.
O Sr. Agatirno da Silva Gomes
consultou o Presidente Rei-
naldò Reis e ambos fixaram-no
em NCrS 80 mil.. Além disso, o
dirigente. do clube pernambu-
cano se mostra interessado no
empréstimo do zagueiro Louri-
vai, mas o Vice-Presidente de
Futebol do Vasco deixou para
responder mais tarde porque
quer usar estes dois Jogadores,Eé Carlos e Nado numa troca
por Miruca, Mauro e Lula.

OLDATR PROPÕE

O zagueiro Oldair, cujo con-
trato terminou no dia 31, íoi
chamado ontem à sede do Ci-
neac para conversar com o Sr.
Agatirno da Silva Gomes sô-
bre o problema da renovação.
O jogador argumentou que sua
proposta inicial é de NCrS 60
mil entre luvas e ordenados pordois anos e o dirigente ficou
de lhe dar a resposta amanhã.

Ao zagueiro Sérgio, que tam-bém terminou contrato no dia
31, o Vasco ofereceu NCrS 800
mil mensais entre luvas e orde-
nados por um ano e o jogadorresponderá hoje.

\ O Vasco está encontrando dl-
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César apresentou-se ontem ao Flamengo e participou normalmente ão treino inãiviáual

Onça e Néviton chegaram e
acertam hoje com Flamengo

ficuldade para reduzir sua
equipe, já que muitos dos joga-
dores cogitados para emprês-
timos e.até para ganhar passe
livre não desejam sair do clu-
be. Ananias, por exemplo, é um
deles. O zagueiro recebe NCr$
900 mil mensais e tem contrato
com o Vasco até julho de 1969.
Por isso, não quer deixar o
Vasco, já que um clube peque-
no não tem condições para lhe
pagar esta quantia e, com a
idade que está, 30 anos, difícil-
mente arranjaria um time paralhe comprar o passe.
DIVIDAS PAGAS

Zèzinho solicitou ao Vasco quedeixe o preço do seu passe fi-
xado em NCr$ 5 mil, mas não
aceitou as condições financei-
ras propostas pelo São Cristo-
vão. O jogador afirmou que tem
dois clubes — um de São Pau-
lo e outro do Ceará — quelhe ofereceram mais, contudo
êle desejava ficar no Rio e está
procurando um terceiro lnte-
ressado.

O Sr. Gunnar Goransson te-lefonou ontem para o Sr. João
Silva e acertou a posição do
Flamengo com respeito à di-
vida de 20 mil dólares (NCr$64 400,00) que lhe cabe agora
pela compra do passe de Ma-nicera, do Nacional de Monte-
vidéu. Quando Manicera assi-nar seu contrato com o Fia-
mengo, este pagará 10 mil dó-lares ao Vasco e, nes primeirosdias de março, completará orestante do pagamento.

A apresentação dos jogadores
do Vasco está marcada para
depois de amanhã, às 16 horas,
em São Januário. O Vasco, po-
rém, a partir do dia 12, treina,
rá no campo do América, pois
eeu gramado está sofrendo re-
par os.

Os jogadores Onça e Néviton,
que o Flamengo contratou ao
Fluminense, de Feira de San-
tana, por NCrS 120 mil e mais
os passes de quatro reservas,
chegaram ontem à noite mui-
to contentes pela chance que
terão num grande clube e ho-
je de amanhã irão à Gávea
para acertarem as bases de seus
contratos e serem apresentados
a Aimoré Moreira.

Vestido com uma camisa
vermelha, calça de listras lar-
gas verticais, de cores berran-
tes, e calçando sapato de ve-
ludo preto, Onça chamou a
atenção de todos que se en-
contravam, no Aeroporto San-
tos Dumont, porque Néviton es-
tava com roupa discreta. Aos
repórteres, Onça pediu:Por favor, não mudem o
meu nome. Foi «om Onça que
fiquei conhecido na Bahia.

ONÇA, O DAS LISTRAS

O nome de Onça é Mário Fe-
lipe. Tem 24 anos de idade, 70
quilos de peso e lm73cn>. de ai-
tura; Começou a jogar no Ga-
lícia, como ponta-de-lança, foi
para o Fluminense, de Feira,
esteve no Esporte, de Recife,
e voltou para o Fluminense.
Foi escolhido por duas vezes
(60/67) o craque do ano.

Já recebeu propostas do San-
-tas, do Palmeiras, do Náutico,
e do América, do Rio, mas sua
família sempre foi contra que
êle vivesse do futebol. Para dar
exemplo. Onça afirma que jo-
gou dois anos de graça no Ga-
lícia- Somente agora — e para
isso houve muita'influência de
Válter Mlra-glia — foi que seus
pais permitiram que êle se de-
dicasse inteiramente ao fute-
boi.

APELIDO DE COLÉGIO

Onça não sabe explicar bem
como surgiu o seu apelido. Es-
tudava no Colégio Marista, em
Salvador, e andava — como
hoje ainda o faz — com cal-
ças listradas. Foi aí que um pa-
dre começou a chamá-lo de On-
ça. E Mário Felipe foi esque-
cido. Onça passou a ser seu
nome em todos os lugares: no
colégio, nos campos, até mes-
mo em casa.

E, por isso, assim que che-
gou, Onça pediu aos repórteres:Continuem me chamando
de Onça. Ê assim que sou co-
nhecido na minha terra.

Sobre, o elogio que Gentil
Cardoso lhe fêz, classificando-o
como "jogador de seleção", On-
ça ficou um pouco encabulado,
mas logo justificou:

Seu Gentil sempre me
ajudou. É bondade dele.

NÊVTTON, O CALADO

Enquanto .Onça conversava
desembaraçadamente com os re-

pórteres, o ponta-esquerda Né-
viton olhava de longe e quase
ficava esquecido. O Presidente
do Fluminense, Sr. Alberto Oli-
veira, o chamou para o meio
dos repórteres e aí Néviton dis-
se que tem 24 anos, lm 73cm de
altura e 69 quilos. Chuta cora
os dois pés e joga tanto na es-
querda como na ponta direita,
-mas prefere a esquerda.

Néviton contou que, no ano
passado, passou dois meses em
experiência na Gávea, mas
Renganeschi não lhe deu mui-
tas oportunidades. Entrou uma
vez no time, no segundo tempo
de um jogo em Brasília, e nun-
ca mais. Acha que agora está
em forma e com maiores pos-
slbllidades para ser titular. Né-
viton já atuou no Esporte; de
Recife, e no América, de Ribei-
rão Preto. /

Foram ao Aeroporto Santos
Dumont esperar Onça e Névi-
ton o jogador César, que quis
dar as boas-vindas áos novos
companheiros, o Sr. Veiga Bri-
to, Presidente do Flamengo; o
Diretor Júlio Bergalo e o téc-
nico Válter Miraglia, que íoi o
treinador dos jogadores no Flu-
minense. Do aeroporto, Onça e
Néviton foram para o Hotel
Flaza- Copacabana e hoje irão
à Gávea para acertarem as ba-'
ses de seus contratos.

Antes de voltarem para Feira
de Santana, a fim de defende-
rem o Fluminense na decisão
do campeonato baiano contra o
Bahia, Néviton vai mostrar o
Rio a Onça, que quer aprovei-
tar para renovar o seu estoque
de calças listradas edercaniisas
"da onda".

FLA TEM DOIS TIMES

Sem Marco Aurélio, Valdo-
miro, Paulo Choco e Reyes, os
jogadores do Flamengo se
apresentaram ontem à tarde
ao técnico Aimoré Moreira, fi-
zeram um rápido treino indi-
vidual e foram em duas tur-
mas, uma para treinar pela
manhã e a outra à tarde, por-
que o técnico chegou à con-
clusão que "há muita gente na
Gávea".

Aimoré reuniu os jogadores
no vestiário e, a portas fecha-
das, fêz uma preleção avisan-
do a todos que "agora, a coisa
vai mudar". Pediu a colabora-
ção de todos,, advertindo que
será obrigado a tomar medidas
sérias contra os que não de-

monstrarem realmente vonta-
de de servir ao clube.

MANHÃ E TARDE

Os jogadores que treinarão
na parte da manhã são os se-
guintes; Marco Aurélio, Rena-
to, Murilo, Jaime, Nelsinho,
João Daniel, Arilson, Paulo
Henrique, Dionísio, Carlinhos,
Fio. Sapatão, Zequinha, Luis
Carlos, Reyes, Rodrigues Neto
e César. Na turma da tarde fi-
caram: Valdomiro, Ubirajara,
Válter, Messias, Jair, Paulo
Choco, Itamar, Dênis, Ditão,
Altair, Passarinho, Amorim,
Zèzinho, e Carlos Alberto.

Aimoré deu ainda uma razão
para o fato de dividir os joga-
dores em duas,.turmas; é de
que terá que experimentar os
jogadores que chegarão —
anunciou: dois do Rio Grande
do Sul e dois de São Paulo —
e terá que ter menos gente. Há,
contudo, a versão de que os que
treinara* à tarde serão os dis-
psnsáveià

No programa elaborado por
Aimoré Moreira, hoje hfcverá
Individual pela manhã e à tar-
de. Amanhã, às 9 horas haverá
treino de conjunto com o Ma-
dureira e à tarde, prática com
bola para os outros. Os Drs.
Célio Cotecchia e José Riba-
mar vão submeter todos a um
check-up, estando marcado pa-
ra irem hoje ao Instituto Bra-
sileiro de Cardiologia, Carli-
nhos, Murilo, Jaime, César,
Dionísio e Renato. Dionísio,
Paulo Henrique, Renato e Nei-
sinho farão exames de labora-
tório.

Só OUVINDO

O técnico Aimoré Moreira
disse ontem que conhece o jo-
gador Parada desde o tempo
em que êle era do Nacional e
foi trocado por duas jogadoras
de basquete do Palmeiras e, por
este motivo, quer conversar pri-
meiro com êle para depois, en-
tão, dar uma opinião, a respeito
de sua contratação.

O Sr. Veiga Brito disse on-
tem que, se conseguir os dóla-
res necessários para o paga-
mento das luvas a Manicera e
da primeira prestação ao Na-
cional, viajará hoje para Mon-
tevidéu, a fim de concretizar
a transferência do zagueiro.
Caso contrário, o Presidente do
Flamengo sô viajará mesmo
amanhã, como estava progra-
mado. ... -

'DOIS 
QUE CHEGAM
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Santos vai
ganhar mais
no

São Paulo (Sucursall — O
Santos fêz ontem ligeiro bate-
bola, com vista ao OctogOnal
do Chile, onde receberá a
maior quantia entre todos os
participantes — 15 mil dóla-
res por apresentação — justi-
ficada pela presença de Pele
em todas as partidas. O Ra-
clng, atual campeão mundial,
receberá apenas 8 mil dólares
por partida, o mesmo acon-
tecendo com a seleção da
Tcheco-Eslováquia, conceitua-
da entre as seis melhores do
mundo.

O selecionado da Alemanha
Oriental receberá 1- mil dóla-
res; o Vazas, da Hungria, 6
mil, e as três equipes chile-
nas — Colo-Colo, Universidad
do Chile e Universidad Ca-
tólica — receberão, juntas, 18
mil dólares,, aproximadamente.

Na noite de ontem, Zito as-
sumiu, oficialmente, suas fun-
ções de supervisor do Santos,
deixando de lado as de joga-
dor. A delegação que irá ao
Chile será chefiada pelo Sr.
Nicolau Morátt O técnico será
Antoninho, o médico. Dr. Dalo
Salerno, o Administrador, Ciro
Costa, o massagista, Macedo, o
preparador fisico, Júlio Maz-
zei, e o híordonò, Rochina.

O supervisor Zito foi convi-
dado a participar da excursão,
mas, por motivos peisoais, de-
verá permanecer em Santos, e
será aproveitado para treinar os
jogadores que ficarem.

O empresário Samuel Rati-
noff, esteve na Vila Belmiro,
ultimando os preparativos para
a viagem do Santos ao Chile,
com possibilidade de seguir
juntamente com o time san-
tista.

Os clubes Flamengo, Vasco,
Fluminense, América e São
Cristóvão, decidiram ontem
unir-se para obterem sempre a
maioria de votos nas assem-
bléias da Federação Carioca de
Futebol e, de imediato, veta-
ram os nomes dos juizes Guál-
ter Portela Filho, Aírton Viei-
ra de Morais, José Teixeira

- de Carvalho e Idovã Silva,
afastando-os da lista que o De-
partamento de Arbitras apre-
sentará para o Campeonato Ca-
rioca de 1968.

Embora já tenham assegu-
rado a vitória de seus pon-
tos-de-vista nas assembléias, o"Grupo dos Cinco" — como foi
chamada a união dos clubes —
ainda está aguardando a ade-
são dg. Botafogo que, com di-
retoria nova, certamente íort-a-
lecerá mais ainda a sua cor-
rente de opinião, diante da au-
toridade do Presidente da Fe-
deração Carioca, Sr. Otávio
Pinto Guimarães — a quem
restará apenas o cumprimen-
to das decisões em assembléias.

A resolução do "Grupo das
Cinco" não se prende apenas
à arbitragem, embora esta te-
nha sido a principal questão
em pauta no campeonato do
ano passado. O que os clubes
pretendem é obter sempre a
maioria de votos nas assem-
bléias da Federação Carioca,
desde que o interesse coletivo
esteja em* jogo. Votando em
bloco, eles conseguirão que seus
objetivos sejam aprovados.

Quanto aos juizes, os repre-
sentantes dos cinco clubes
apenas informaram que pos-
suiam razões e fundamentos
para afastá-los dos jogos do
campeonato. Desta forma,
quando o Departamento de Ar-
bltros apresentar a sua lista
anual de juizes aptos para api-

tarem no Campeonato Carioca,
a Assembléia simplesmente re-
jeitará os nomes de Aírton
Vieira de Morais, Guálter Por-
tela Filho, José Teixeira de
Carvalho e Idovã Silva, pormaioria de votos.

Toda vez que o assunto em
pauta seja do interesse coleti-
vo, o "Grupo dos Cinco" se
reunirá por antecipação. Esta
reunião, entretanto, se fará
desnecessária, quando os de-
bates assumirem caráter indi-
vidual, cabendo a cada ura a
defesa dos seus interesses.

REFORMAS

A comissão que está estudan-
do a reforma das estatutos e
dos regimentos da Federação
Carioca de Futebol decidiu on-
tem que o mandato do presi-dente será apenas de dois anos,
após os quais só poderá haver
uma reeleição, ao contrário do
que acontece atualmente e a
exemplo de Antônio do Passo,
que exerceu o cargo por 11 anos
consecutivos. Esta decisão irá
à assembléia e os clubes, com
certeza, a aprovarão por maio-
ria.

O Sr. Jasé Carlos Vilela en-
tregou ontem à tarde ao pre-
sidente Otávio Pinto Guiana-
rães a minuta do convênio dos
clubes com a ADEG, pelo qualo percentual de incidência nas
rendas oscilará entre 16 e 12,5
por cento, tíc acordo com a
quantia apurada, num critério
de máximo e mínimo. Esta re-
dução do percentual é do maio:'
interesse dos clubes, pois, no
campeonato passado, por exem-
pio, a sua incidência atingiu
até 42 por cento. O convênio
clubes-ADEG depende de apro-
vr.ção por parte do Governador .
Negrão de Lima.

Cruzeiro treina com chuva
e não conta com Piazza que
deve ser operado de varizes

Belo Horizonte (Sucursal) — Mesmo com o campo da
FRIMISA, em Carreira Comprida, completamente alagado
pelas chuvas fortes que caíram poucos minutos antes de
o treino começar, o técnico Orlando Fantoni dirigiu um
coletivo ontem à tarde para os jogadores do Cruzeiro, sem
contar com Piazza, que deverá ser operado ds varise, e não
joga na melhor de três.

Evaldo treinou no time titular, ao lado de Tostão, mas
ainda não reformou seu contrato com o Cruzeiro e ontem
disse que só assina novo contrato se receber NCrS 25 mil
d-3 luvas. Neco também não acertou com os diretores do
Cruzeiro, pois não aceita oferta inferior a NCrS 20 mil de
luvas, enquanto o clube só lhe dá NCr? 12 mil.
DEFINIÇÃO HOJE

Procópio treinou entre os ti-
tulares, mas só hoje à noite,
quando o TJD mineiro se reú-
ne, é que fica sabendo se terá
condições de jogar. O jogador
foi suspenso por duas partidas,
mas o Cruzeiro pediu a revi-
são do processo e quer trans-
formar sua punição em multa,
alegando que a temporada do
ano passado já terminou.

Piazza nem foi ontem a Car-
reira Comprida. Êle continua
fazendo o tratamento reco-
mendado pelo especialista em
doenças de vela, mas os dire-
tores querem que Jle seja ope-
rado o mais cedo possível, para
ter condições ideais pelo menos
no campeonato mineiro. Piazza
não vai participar dos treinos
desta semana, apesar de sua
operação ainda não ter data
marcada.

DOIS PROBLEMAS

Dois problemas difíceis de
serem resolvidos e que só terão
uma solução depois que o di-
retor de futebol do Cruzeiro,
Sr. Carmine Furleti, regressar

de Saquarema — onde está
atualmente — são as renova-
ções de contrato de Neco e
Evaldo. O atacante garantiu
ontem que não reforma por
menos de NCrS 25 mil e sa-
lários de NCr$ 500,00, enquan-
to estiver morando na concen-
tração, e NCr$ 708.00 depoia
que fôr morar em Isua casa.

Neco, ao contrário "de Eval--
do, não treinou no time titu-
lar. O lateral-esquerdo foi
substituído por Murilo e trei-
nou entre os reservas. Neco
quer NCrS 20 mil de luvas pa-
ra'assinar, contrato por dois
anos, mas para êle, os direto-
res do Cruzeiro só oferecem
NCrs 12 mil de luvas. Neco
garantiu também que não jo-
ga na melhor de três sem con-
trato assinado.

No treino de ontem, o.s titu-
lares, de camisa verde, joga-
ram com Fazzano, Pedro Pau-
lo. Vicente. Procópio e Muri-
lo; Zé Carlos, e Dirceu Lopes;
Natal. Evaldo, Tostão e Hilton
Oliveira. Os reservas forma-
ram com Raul, Massiriha, Vi-
tor, Darci e Neco; Hilton Cha-
ves e Batista; Amarilio, Didi,
Darci e Rodrigues.

Telê renova Atlético não acertou com

Onça e. Néviton foram recebidos ontem np aeroporto por. Veiga Brito

com o Flu
hoje à tarde

O ténico Telê vai renovar ho-
je à tarde, em bases que êle
mesmo ainda não conhece, por-
que declarou-se disposto a assi-
nar em branco, seu contrato
com o Fluminense, que só aca-
baria em 30 de abril e que vi-
nha lhe rendendo, no momento,
NCr$. 1200,00 mensais.

O novo contrato terá a dura-
ção de um ano, para coincidir
com o término do mandato da
atual diretoria, e o Vice-Presi-
dente Dilson Guedes esclareceu
que, per êle, o técnico terá um
fcom aumento, "em bases que
não quero revelar para atender
a pedido do próprio Telê".

REUNIÃO

A assinatura será antes da
reunião, às 17 horas, em que
Telê e a diretoria debaterão os
planos da equipe para este ano.
Oficialmente o Fluminense pre-
tende usar como reforços seus
infanto-rjuvenis, mas o fato
mesmo é que está interessado
em comprai* um ou dois profis-
sionais.de gabarito, principal-
mente um lateral esquerdo.
Paulo Henrique é ainda o pre-
ferido, mas, outro dia, ao ou-
vir tocar-se de leve neste as-
sünto, o Sr. Veiga Brito. Presi-
dente do Flamengo, declarou
que nfio vende seu jogador em
hipótese alguma. O Flumlnen-
ee não fará lista de dispensa,
mas hoje examinará também
quais os seus jogadores que
considerará negociáveis, caso
haja propostas por eles.

No meio de campo, como nô-
vo empréstimo de Suingue é
impossível, a solução vai ser
mesmo o 4-3-3 pelo centro,
com Denilson, Cabralzinho e
Samarone. Contudo, o infanto-
juvenil Rui, em quem Telê tem
grande confiança, vai ter sua
oportunidade de disputar um
lugar.

Ronaldo mas já renovou
com Solich por dez meses

Belo Horizonte (Sucursal) — O atacante Ronaldo, ape-
sar de ter treinado no time titular do Atlético, no coletivo
de ontem cedo, não deverá jogar contra o Cruzeiro na me-
lhor de três, porque seu procurador exigiu NCrS 50 mil de
luvas para éle reformar contrato agora, levando os dire-
tores do Atlético a suspenderem as conversações neste sen-
tido.• Mas o contrato do técnico Flcitas Solich foi renovado
por dez meses e o treinador receberá NCrS 2 500 por mês e
mais NCrS 10 mil ss o time vencer a melhor de três e fôr
o campeão mineiro de 1967, além da promessa de receber
NCrS 5 mil se o Atlético fôr campeão da Taça Brasil ou do
Torneio Roberto Gomes Pedrosa, este ano.
COMEÇOU

Os jogadores do Atlético, que
já estavam treinando indivi-
dualmente no hotel Taquaril
durante o período de férias, fi-
zeram ontem cedo, no Estádio
Antônio Carlos, o primeiro trei-
no de conjunto.

Os dois times treinaram com
apenas dez jogadores, porque o
ponta Buião, antes do início do
coletivo chutou o chão e foi
retirado do campo e poupado
do treino. Os reservas treina-
ram sem Adilson, que chegou
atrasado e por isso não partici-
pou dos treinamentos. Outro
que não treinou foi Laci. O jo-
gador fêz apenas individual es-
pecial com o preparador íísi-
co Léo Coutinho, porque não
está bem fisicamente.

TODO MUNDO VIU

O treino do Atlético foi pre-
senciado por um público mui-
to grande, pois, ao contrário
da diretoria antiga, os diretores
mandaram os funcionários dei-
xár os portões abertos. A dire-
toria atual acha que o Atléti-
co sendo um clube popular, não
pode deixar cs torcedores que
não são sócios, do lado de fora,
sem ver os treinos.

•O técnico Fleitas Solich, en-
tretanto, não permite que as
torcedores vaiem ou gritem pa-
ra os jogadores durante os trei-
nos, e pediu aos diretores que
avisassem aos torcedores que' 
poderiam apenas aplaudir as

jogadas que gostassem, mas
sem dar opinião.

OS GOLEIROS

Antes de o coletivo ser ini-
ciado, todos os jogadores fi-
zeram individual com o pre-
paratíor físico Leo Coutinho.
Os gcieiros Héto, Luisinho e
Muisülá fizeram treinos espe-
ciais e os aspirantes só trei-
naram individualmente, já que
ap=nàs agora eles voltaram de
suas férias.

Décio Teixeira e Beto, ope-
rádos recentemente, já estão
liberados pelo médico Haroldo
Lopes e participaram de todos
os treinamentos. Bougleux
não treinou porque foi a São
Paulo buscar suas coisas. Bou-
gleux não tem permissão de
conversar com os diretores do
Santos a respeito da compra
de seu passe e nem sobre seu
empréstimo.

ATRAÇÃO

Silas chegou ontem cedo do
Rio, mas foi poupado do trei-
r.o e só hoje o lateral inicia
suas atividades, participando
do individual desta manhã. A
atração do treino de ornem
foi o ponteiro Vaguinlio, a
mais recente contratação do
Atlético. Vaguinho tem ipê-
nas-17 anos e treinou entre os
reservas.
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CLINICA
PSICOLÓGICA

DE
IPANEMA

R. Almirante Saddock
d» Si, 1.9

TEL: 27-0484
TRATAMENTO SEM -
INTERNAÇÃO PAS

.DOENÇAS
NERVOSAS E

PSICOSSOMÁTICAS

eíetrossonoterApia
psicoterapia '•-•

HIPNOSE
TESTES
Equipe

Médico-Psicológica:
Sanio Schwartz
Aurélio Ribeiro
José Teitelroit
João de Oliveira e Silva
Catarina Ribeiro
Fernando Carrazedo (P
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James Bedforã, 73 anos'' ãe células congeladas

No momento em
que os Estados Uni-
dos se lançam na
corrida do trans-
plante, passando a
disputar com os
sul-africanos a li-
desanca neste se-
tor, um outro fato
de grande signifi-
cação para a ciên-
cia do futuro passa
despercebido da
maioria das pes-
soas: a quase 200
graus centígrados
abaixo de zero, um
homem completa
um ano de espera
pela ressurreição.

I^BMWMit^l^^^^Mill A MORTE

. Há um ano, o- corpo do .Dr.
J. H. Bedford, professor de' Pái-
colo g i a da Universidade de
Glendàle, Califórnia/entrava na
caixa da imortalidade, congela-
do a 196 graus centígrados
abaixo de zero, "para. ser rés-
suscitado daqui a muitos anos,
quando houver cura pára o câh-
cer .

Para a Medicina de hoje —
capaz de realizações espantosas.
— o Dr. Bedford estava conde-
nado, pois em matéria de cân-
ceres só. os precocèménte des-
cobertos têm cura. Êle tinha um
câncer no fígado, irradiado já
para os pulmões. A seu próprio
pedido, foi posto em hiberna^
Ção, 

"para fugir da morte", na
esperança de -poder retornar à.
vida — daqui a 30, 50 oy mais
anos — quando h o uVe.r sido
descoberta a cura do câncer. Em .'
outras palavras, a imortalidade.,
a 196 graus sob zero. v

' O SONO, NÃO A MORTE ..

; A experiência ;começpu ^a 12 \
de janeiro dè 1967. Naquele
dia — segundo um. relato rè- '

centedo semanário-ita lia no .
L'Espresso:— q Di.;Bèdfòrd én-'
trpu em, agonia... No momento :

em que a morte -começava, uma
equipe completa de: cientistas, >
médicos è técniçqs dó frio esta» •

ya à sua cabeceira.' Inicióu-sé, \
imediatamente, o .tratamento
prélimiríar'. para submeter o cor-;
po sem vida (rrfortè clínica, isto
é, a primeira morte, quando pá-
ra o coração e cessa a respira- .
ção, mas o cérebro' ainda < não
foi alcançado pela morte, o que
quer dizer que ainda não ocõr-/
reu a morte definitiva ou morte
biológica) ao processo da hiber-
nação. Nas veias do Dr. Bedford

foi injetada uma dose alta de
eparina, para manter fluído o
sangue. Em seguida, uma enér-
gica compressão do tórax e uma
massagem: cardíaca-externa, pa-
ra manter ativa a circulação. Re-
correu-se, também, à respiração
artificial. Com isto, foi evitada
a interrupção do processo de
oxigenação do sangue e redü-
zida ao mínimo a sériede le-
soes orgânicas que se produzem
pouco depois da morte, em con-
seqüência da cessação do me-
tabolismo de^oxigenação. Num
intervalo, o corpo do Dr. Bed-
ford foi colocado numa caixa
especialmente preparada para
a obtenção de temperaturas ex-
tremamênte baixas. Na Caixa, a
temperatura era reduzida dé um
grau, a cada 60 segundos. Pa-
rá impedir que os cristais de
água: dos vtècidos' danificassem
as membranas das células, o
corpo dè Bedford recebeu uma
injeção de DMSO, uma substân-
Cia què é uma'espécie de an-
tigêlo sangüíneo.

. O ponteiro m ar cava 50
graus centígrados abaixo de ze-
rp quando o chéfè da -equipe
ordenou 

's imèrsão dò^ cprpò de
BedfÓrd-em aZÔto líquido. A
temperatura, então, foi 'baixada

para 196 graus centígrados, sòb
zero. -A hibernação, na prática,
estava concluída. A esta tempe-
ratüra," dèfáto/tôcjãs as células
e todos os.germes presentes no
corpo cjp Dr*-Bedford, no mp-
mèntõ da morte, e.tão congela-'
dos^ e .bíprògicamèritè inativos,

- não podem mais córromper-se,
nem envelhecer ou desfazer-se..
Em outras palavras, é como se
as células è os germes se en-
contrassem bloqueados num es-
tado de morte aparente,' co-
mo se o tempo, para Bedford,

fosse repentinamente para-
lisado. . ; N-.';', 

' 
.

j > Há um ano/ Bedford está na
caixa, cama-do-tempo ou cai-
xao. Teoricamente, daqui a al-
gum tempo os- cientistas encon-
trarão uma cura' para o câncer e
deverá ser possível descongè-
lar, progressivamente, o corpo
do Dr. Bedford, ,fazer'com que
este retorne à vida e, uma vez
curado, deixá-lo viver o resto
dos seus. dias. A não ser que
uma outra doença incurável o
obrigue a nova hibernação, nô-
vo sono sem tempo e nova res-
surreição. v

COMPRAR A IMORTALIDADE

A ciência do frio — Criobio-
log já — tem perspectivas espe-
tacülares. Assim como Lázaro, o
homem não disporá só de-Uma
vida, mas poderá multiplicar-se
com sucessivas existências (diz
L'Espresso). Na fantasia de mui-
tos, hibernação, é sinônimo de
imortalidade. Em Washington já
existe uma Sociedade de Exten-
são da Vida, que reúne mil vo-
lu nt á ri o s dp:congelamento
post-mortem. Em Nova Iorque e
outros centros norte-americanos
(sob a ironia e a descrença dos
cientistas soviéticos) existem e
operam verdadeiros Círculos de
A m,i g o s da.Hibernação^, nos
quais sé discutem e analisam
as últimas descobertas • em'; ma-
teria de baixa - temperatura.'Al-
gumas indústrias especializadas
na 'produção1 do frio oferecem,
já, a preço, .elevadp, caixas da
imortalidade, que lançam o cor-
po a 196.°..C.' A imortalidade,
por enquanto — ou para sem-
pre? —, está ao alcance somente

¦ dos ricos. Aos pobres, o cerni-
tério.

José-Itamar de Freitas

.^—Ninguém se esqueça de
que tudo isto ainda não passa
de uma experiência — advertem
médicos e cientistas. Recentís-
simos estudos das técnicas de
congelamento, aplicadas ao ho-
mem, revelaram muitos pontos
positivos, mas ainda está lon-
ge o momento em que a hiber-
nação poderá ser apontada co-
mo uma realidade, um sinôni-
mo de imortalidade. Todos òs
testes realizados com . animais
falharam. Até agora, não se
conseguiu congelar um sêr vivo
e ressuscitá-lo (há o caso do tri-
tão congelado, que os pesqui-
sadores encontraram nas terras
gelaclas da União Soviética e
que, esquentado, voltou à vida,
concordando importantes cien-
tistas que êle tinha cinco mil
anos de hibernação). O que
houve, até agora, na Verdade,
foram sucessos parciais com co-
baias de laboratório. O Dr. Bed-
ford é uma experiência nova (ao
que parece, houve uma ou
duas, com homens, mas os cor-
pós se-quebraram, semanas de-
pois), uma importante experi-
ència. Mas á hibernação, segun-
do os cientistas, não poderá ser,
nunca, se~ aprovada, uma regra
geral' para a humanidade. A su-
perpopulação, aí sim (não a dos
mercenários da pílula), seria um
problema. E haveria outros pro-
blerrias: a herança, a proprieda-
de, a. família e tanta coisa mais.
Comprovada sua eficiência, a
hibernação seria limitada a ca-
sos de extrema necessidade, in-
clusive para vôos espaciais a
planetas longíssimos, p o.i s só
com o congelamento dos astro-
nautas se evitaria que eles mor-
ressem de velhice na viagem.
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CANÇÕES AMERICANAS
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As féíias de verão tiveram sexta-
feira um repousante parêntese musi-
cal na Sala Cecília Meireles repleta de
jovens e de velhos, com a apresenta-
ção — sob os auspícios da Embaixada
dos Estados Unidos— do The Phoenix
Singers. „/'
. Este conjunto, comfoiTne o pro-
grama impresso, foi formado em 1961
pelo seu dirigente Ned Wright, ex-
componente do grupo de cantores de
fíarry Belafonte. Além de Ned, fazem
parte do trio o tenor/Wiíliam Johes e

í o baixo Richard Sparks, que são acom-
panhados pelo guitarrista David
Bromberg, e pelo banjoísta é guitar-
rista Marc Horowitz. O grupo vem ten-
do grande êxito no mundo musical, e
seu repertório é muitoyvasto incluin-
ido-se nele spirituals, canções musicais
tia Broadway e música folclórica da
Áírica, das Américas e da Europa. Foi-
fclore anônimo e canções populares as-
ginadas. por seus autores, devidamèn-
$e depositadas na ASQAP, confundem-
se na apresentação destes cantores, ao
ponto que na tradução portuguesa do
programa impresso, o compositor Tom
Paxton, pai legítimo da canção There
Was a Time, é apresentado com a se-
guinte piada: "Desde 19:60, tornou-se
um dos mais conhecidos... composi-
tores folclóricos dos Estados Unidos."
ps jovens e os velhos do público, en-
..tretanto, não se preocuparam mini-
lnamente em diferenciar ,o folclore e
.o popular deste programa que na rea-
lidade evidencia tantos traços comuns,
tantas melodias, tantos ritmos intima-
mente afro-americanos, que seria qua-
se impossível diferenciar. Deixo a ou-
tros de explicar a razão disso, mas
constato que os mais entusiastas, os

mais comovidos, os que acompanha-
ram batendo ritmicamente as mãos
eram os velhos e não os jovens. Os jo-
vens, e as jovens, esquentaram-se par-
ticularmente com duas ou três exibi-
ções do guitarrista cantando coisas —-
e usando maneiras — em cheio con-
traste com as outras: o espírito da
moda dos Beatles contrastando com o
dos spirituals. Pertencendo ao grupo
dos Velhos, de minha parte gostei mui-
to mais ,da velha canção: até quando
de recentíssimá composição!

Tanto mais, porque Ned Wright,
William Jones e Richard Sparks cons-
tituem um admirável grupo capaz de .
legitimar e.autenticar até as1 contra-
facões, com uma arte que lhes deve
ter custado inúmeros ensaios mas que
se apresenta inteiramente espontânea,
humana, musical e cativante. Os três
têm suas características pessoais (o

. chefe, Ned, é musical e vocalmente o
mais dotado; o segundo usa uma .voz
negro-tenoril bastante agradável; o,
terceiro tem belíssimas as notas bai-
xas dos negro-baixos), mas conseguem
fundir-se à perfeição obtendo, ao mes-
mo tempo, grande variedade tímbrica:
até com o simples fato dè aproximar-
se do microfone; ora esboçam passos
de dança, ora còntraporitam tão bem
como b melhor dos conjuntos madri-
galísticos! E se òs agudos do tenor cos--
tumam ser um pouco calantes, o resul-
tado não incomoda mas chega a au-
tenticar... e atualizar o eterno spiri-
tual.

O spiritual e também o calipso
que têm tantos pontos de contate di-
reto com o afro-brasileiro do nosso
passado. , ,

RELIGIÃO I MARTINS ALONSO

UM ANO DE TRABALHO E
INQUIETAÇÃO PARA A IGREJA

Quase ao finâar áe 1966, no últi-
nio encontro com o Sacro Colégio,
Paulo VI fêz, perante os carâeais, uma
revisão ãos problemas e ãas hítas en-

..{Tentadas pela Igreja e examinou as
questões e os {atos que assinalariam as
atividades âa vida áo catolicismo no
ano que agora terminou, ao qual o¦Sa7ito Paãre, em proclamagão ao mun-

áo cristão, classificou como o Ano ãa
Fé, para celebrar o 19.° centenário áo-rrtartírio ãos Santos Apóstolos São Pe-
áro e São Paulo, esperando uma pro-'Jissão ãa fé católica "que ãeverá ser

¦preparaáà, consciente e {irme entre to-
*ãos os fiéis católicos e que poãerá as-
sumir um caráter âe jubüoso engaja-'mento 

pelos indivíduos e pelas comu-¦niãaães ão povo ãe Deus".
- ^ Vários acontecimentos âe impor-¦tància marcaram o ano áe trabalho âa'Igreja. Pela primeira vez, reuniu-se em
Roma o Sínoão Episcopal que teve a'.presença ãe cerca áe ãuzentos bispos'ãe toãos oS países católicos. Não tinha
a assembléia a mesma autoriâaáe ão
Concilio, eis que as suas áeliberações

.são âe caráter consultivo para ãecisão
,do Papa. Cinco temas fundamentais-foram estuâaãos çni profunâiãaáe,•avultanâo entre.eles a crise âe fé, ma-
teria que foi analisaãa à luz âe áo-
Icumentos que persâvam-sobre as opi-
niões moãernas perigosas e o ateísmo.

Quase ao mesmo tempo, ainâa em"Roma, instalava-se o Terceiro Con-"gresso, Munâial ão Apostolaão Leigo,
,âo qual participaram 2 500 represen-«tantes ãas comuniâaãés cristãs ãe to-
dos os continentes ecujos temas enfo-*caram;'. questões âò munão moàèrno,"tais como 6 racismo, a proteção aos po--ws oprimiãos, a paz, a liberãaãe ãe'opinião, a limitação ãa naiáliàaâe e'^outras cuja solução a Igreja encami-nha e orienta.

5 Acontecimento áe granâerelevân--cia foi a palavra áó Sumo Pontífice na
tEncíclica Populorúm Progressioj na-qual são estuâaãos e esclaTeciâos pro-
| blemas âo munão áe hoje, âentro áasrlinTias mestras ãa Rerum Novarum e:áa Constituição Gaudium et Spes,"_aprovaáa pelo Concilio Vaticano II. A
__seguir, vieram novos pronunciamentos
lão Che{e ãa Igreja, como os que anun-¦ciaram a nomeação ãos membros âa-
.Comissão Pontifítia áa Justiça e Paz,
integraâa compersonaliãaáes âomun-', ão católico, áistinguião o Brasil comaescolha áo eminente; Alceu/Amoroso
Lima,. a nomeação ão Conselho ãosLeigos e a reforma ãa Cúria Romana¦que permite /aos, bispos resiãenciais
participarem áas áeliberações e âeci-soes e reestruturar os áicastérios ro-manos, os tribunais e criar vários se-cretariaáos. Documentos igualmenteáe granâe relevância foram a encícli-ca sobre a lei âo celibato e o motu-
próprio com relação à restauração âo

. âtaconato permanente. Antes ãa en-

fermiáaãee âa intervenção cirúrgica a
,. que se submeteu, o Santo Paâre reali-

, zou peregrinações a Fátima, por oca-
sião âo cinqüentenário áas aparições

1 tía Virgem, em visita ao patriarca Ate-
nágoras e a Éfeso, onâe terminou
seus ãias a Santíssima Virgem Mãe ãa
Igreja.

Çontuâo, apesar ãos esforços ãe-
senvolviãos pela hierarquia, não são
poucos os problemas com que se âe-
fronta a Igreja nestes ãias, as inquie-
tações causaâas pelas perturbações âa
paz e as ameaças âe novos conflitos,
isso no que concerne ao âmbito inter-
nacional, eis qué no que respeita aos
problemas ãa fé não são menores as
preocupações ãos responsáveis pelo
governo âa Igreja. As áeserções no
campo sacerâotal, agravanão a âefi-
ciência numérica áe clero em ãiversos
países católicos, as arbitrárias inter-
pretações áos atos ão Concilio, peque-nos inciãentes que afetam a áiscipli-

t na_ eclesiástica e a âivulgação áe
iâéias e opiniões, como a fantasiosateologia da morte de Deus, na qualse confundem teólogos âe outras con-
fissões,, tôãas essas coisas constituem
motivo áe inquietuâe paraa Igreja.

Mas a confiança ão Sa7ito Paâre
não sofre rebate. Vemo-lo ã toão o
momento preocupado com a paz âo
munão, com a pobreza e a miséria,
com o subdesenvolvimento, vemo-lo
sair ao encontro áos governantes, fa-lar à assembléia áas nações è apelar
pela, confraternização humana. Os..problemas internos ãa Igreja terão
solução a seu tempo. Não prevalecerão

. as ãoutrinas estranhas à fé, nem fal-tárã quem pregue a palavra âe Deus,
.. pois o Senhor, como áisse São Pio X,nunca faltará cornos sacerâotes paraa sua Igreja.

Maior exemplo áe viialiãaâe daigreja missionária não poãeríamos ter/ ao vermos o relatório ão ano missio-nário âivulgaáo recentemente pelaCongregação Propaganâa Fiâe. E nãohá, em nossos ãias, naãa mais.émo-cionante âo que acompanhar, em suaâespeâiãa o Carâéal Léger, qúanâoproclama que o Senhor exige dele maisatos áo qué palavras e, para lhe con-sagrar os últimos anos âe sua viáa,deixa a arquiâiocese de uma granâeciãaãe e vai, como simples padre mis-sionário, viver entre os negros lepro-.. sos áa África, .aos quais, já havia visi-taáo.para ajuâá-los a conhecer oCristo e esperar no seu amor e na sua
, misericórâia.

Que a Igreja, no ano que começa,
prossiga no seu roteiro, intervinão eâenuncianâo o mal, onâe êle existir,combatenâo a injustiça e protegenâoos oprimiãos que nela repousam assuas esperanças. Que Deus abençoe osesforços âe Paulo VI e dos homens âeboa vontaâe que âesejem sinceramen-
te encontrar a paz âa humanidade.

m-.

DISCOS POPULARES ' JUVENAL PORTELLA

O BOM EM 1967 PANORAMA

O ano passado não íoi muito produtivo
na área dos grandes lançamentos em disco,
se bem que marcou uma etapa preciosíssi-
ma na história da música popular brasileira.
Há dias, respondendo num programa de te-
levisão, procurei mostrar que o maior acon-
tecimento musical do ano se resumia na
reaproximação da música popular com as
suas raízes mais sólidas, isto é, tudo aquilo

. ocorrido na denominada fase ãe ouro. E — *
o que é mais importante — em torno da
obra de um só autor: Francisco Buarque
dè Holanda, a quem devemos um certo sa-
neaménto tanto no quadro melódico quan-to no poético. >'

Através do precioso serviço de Chico
pôde o panorama musical brasileiro, após
tantos momentos de incerteza; mostrar
agora quais" realmente são os caminhos a
tomar. Eu lhes mostro e garanto que hou-
ve já a primeira peneirada entre os. quefazem música popular nesta terra, e aela,
graças a Deus, está sobrando o nome.e a
obra deste rapazinho genial chamado Chico n
Buarque. Sendo assim, fácil se torna mos*:
trar por que o autor da maior coleção de
sambas do momento sobreviveu: aqueles

.que se mostravam inclinados a seguir o
campo mais sadio modificaram seu rumo.
Trata-se de Gilberto Gil e Caetano Veloso,
dois moços inteligentes e de boa formação,
que começaram bem e depois resolveram,
sabe-se lá por quais motivos, enveredar
pela trilha menos trabalhosa, a comercial.'
E se perderam. Um e outro buscaram che-
gar ao público maior (e desavisado) atra-
vés da mística de que experimentavam ou-
tros processos, enganando — é este o têr-
mo mais apropriado — aqueles incautos e
sem qualquer formação musical. Então, su-
miram do cenário serio e honesto. Sídnei
Miller, outro que, a passos curtos mas bem-pensados, preocupou-se com um aspecto
mais sincero, de repente estacionou, embo-
ra não se possa acusá-lo de ter ido por ou-
tros meios. E a música jovem finalmente
iniciou a sua trajetória ao ocaso, com a de-
serção de seu esteio, o cantor Roberto
Carlos. ..

Tudo isto revela que sobrou o nome de
Chico", superando a tudo e a todos, até o
final de 1967, mantendo na mão direita a• bandeira da decência musical e na esquer-
da o pavilhão dos nobres da música popu-lar brasileira. Chico sè salvou e com êle"
a música-popular, hoje convertida em sim-
bolo para novatos como Milton Nascimen-
to, João Inácio Muller,.o -próprio'.Sídnei,-. .
e outros. . •' í

Quem melhor poderia reproduzir todo
um complexo de situações, toda uma soma
de motivos e tudo que resumiu o ano da
música nacional? O disco, evidentemente...
No panorama nacional, que é o.mais im-
portante para-todos nós, tivemos o.reflexo
em dez elepês dé boa qualidade, ainda que •
não chegiassé ao ideai. Longa^-duração :&
maior de todos seria evidentemente aquele- que identificasse o responsável por tudo dé
bom que por obra de Deus conseguiu fazer,
o Chico Buarque âe Holanda, volume 2,
XRLP 5 314 da gravadora RGE.

E, ainda graças ao despreendimento
de Chico, tiveram as marcas radicadas no
Brasil a coragem de reeditar os grandes su-
cessós do passado, de regrãvar aquelas-pá-
ginas imortais, do cancioneiro popular. E
devemos, mais do que a todas, à RCA Victor, ,através da extraordinária série Camde, sob
a responsabilidade de Geraldo Santos, à
Continental e à Odeon, tudo que foi feito
para devolver ao público aquela mentali-
dade musical que estava sendo desvirtuada .
por inconseqüentes..

Chegamos, fwiirn, ao final do ano com
um balanço que favorece ao que de me-
Ihor existe no lorigò baú da MPB. No cam-
po instrumenUtl fo) possível ouvir o extra-
ordinário bandolim de Jacó Bittencourt,
chorão de tanto» ano» c homem preocupa-do com a atualidade do seu ofício, fazer
música brasileira. Na área da interpreta-
ção vocal, lamentavelmente, só é possívelchegar mais uma vez perante Elisete Car-
doso e mais ninguém. Nenhum cantor —-
e estão acabando com os cantores — me-
rece uma referência, a não ser um velho
sambista que apareceu com um disco muito
bom, Nerino Silva.

i Mas vamos à classificação do que de
melhor se fêz no disco. Os dez melhores ele-
pês, à luz da análise mais fria e mais bem
argumentada, foram estes, no âmbito na-
cional:

1. Chico Buarque de Holanda, volume
2, RGE, XRLP.5~3!4;

2. Vibrações, Jacó e seu Conjunto Época
dé Ouro, RCA, BBL-1 383;

3. A Enluaraza, Elisete Cardoso, Copa-
cabana, CLP-11 50°;

4. Manifesto Musical, Grupo Manifesto,
Elenco, ME-44;

5. Codó e o Mar, com o violão de Codó,
RCA, BBL-1 396;

6. Lòuvacão, Gilberto Gil, Philips,. ....
R-765 005 l;

7. Helena de Lima e a Banda da PM,
RGE XRLP-5 3T8;

8. Sídnei Miller, Elenco, ME-45;
9. . Messias e a Música de Chico Buarque,

RCA, BBL-1 408;
10. Recordações, Dilermando Reis, Con-

tinental, PPL-12 330.
. '.'¦';' 

?'
Outros discos devem ser lembrados, fora da

lista dos dez, tais como, apenas como exemplo:
Quarteto em Ci, Valdir Azevedo, MPB-4, Clau-
dete Soares, Os Cinco Crioulos, Gaó e as Valsi-
nhas Brasileiras, Abílio Martins, Noite Ilustrada,
Éliana Pittman etc, etc, etc.

Na área do instrumental há de se destacar
dois trabalhos, um já mencionado, o de Jacó (o
melhor disco instrumental do ano), e o outro de
Peruzzi (Clássicos do Samba), ainda que alguns
leitores se tivessem manifestado contrário. Eli-
sete Cardoso, mais uma vez, manteve o lugar
de melhor cantora popular, não havendo refe-
rência aos intérpretes masculinos, a não ser um
voto a Nérino Silva.

Chico Buarque fica com o bi de melhor com-
positor do ano e suas composições Quem te Viu,
Quem te Vê, Carolina e Fica como as que me-
Ihor impressionaram.

No plano internacional deve-se fazer jus-
tiça ao conjunto inglês The Beatles pelo seu mag-
nífico elepê Sgt. Peppers — Lonely Hearts, lan-
çamento dos mais felizes da Odeor» — BTX-
1 004, mas a melhor música estrangeira fica sen-
do a trilha do filme ...Um Homem... uma Mulher,
de Fraricis-.Lai« P. Barputh, que nos chegou em
67,.embora lançada, em 66 no exterior. O trio
vocal feminino norte-americano The'Süpremes foi
quem mais penetrou no ouvido crítico, daí ter
a preferência como melhor interpretação vocal.
Devè-se a Herb Alpert a oportunidade de se ou-
vir o melhor disco instrumental do ano, com a
sua Tijuana Brass, e os cinco melhores discos es-
trangeiros do ano são os seguintes:

.1., The Beatles, Odeon, BTX-1 004;
2. Herb Alperfs é a(Tijuana Brassy Fer-

mata, UMO 340;
3. Piano, Ternura e Amor, Pierre Dorsey;

Mocambo, LP-40 340;
4. The Supremes, Mocambo, LP-40 360;
5. Sinatra e Tom Jobim, Reprise, RLP-

77 006.

ARTES

BALANÇO EM 67
Terceiro trimestre

JULHO — Vitor Décio Gehrard expôs gra-
vuras na Petite Galerie. A Galeria G-4 mostrou
individuais de José Carlos Nogueira da Gama e' Ângelo dè Aquino. ÍRutiem Valentim fêz sua pri-
meira exposição após o regresso da Europa, onde
esteve em gozo do Prêmio de Viagem obtido no ,Salão Nacional de.Arte Moderna. A mostra deu-
se na Galeria Bonino, que antes apresentara o
pintor uruguaio. Juan Ventayol. A Galeria Relê-
vo, sempre voltada para a.vanguarda, exibiu,
trabalhos do argentino Antônio Segui, numa ex-

i posição individual. A Goeldi apresentou o pintor
Gérson'de Sousa. Frederico Morais lançou em
2.a edição o seu Grafico âe Arte Moãema, de
grande utilidade, como lima verdadeira história da
arte, desde 1870. Antônio Varanda mostrou em
sua galeria uma, seleção de, obras, com alguns
desenhos inéditos, do pintor Raimundo Oliveira,'
falecido em 68. A Dezon inaugurou uma exposi-
ção de desenhos de Roberto Magalhães, que se
encontra /na Europa. A Piccola Galleria apre-
sentou uma coletiva reunindo Bruno Giorgi, De-

, lamônica, Volpi, Ibérê Camargo e Fayga Ostro-
wer.

.-..':'" - ¦''—d.

AGÔSTÒ — Duas noyas galerias de arte fo-'
ram inauguradas:, na CBI, em Copacabana, com''
uma exposição de desenhos de Algàcir Ferreira,
patrocinada pela. revista GAM. e no Leblon, a
Galeria Escada, com uma coletiva. Barcinski
fechou sua galeria no Leblon, mudando-se para. rV
Botafogo onde reabriu com outro nome: Gabi-
nete de Arte. A mostra inicial foi uma coletiva .

^ com trabalhos de, Di Cavalcanti,,Iberê, Daçosta,
Djanira, Volpi, Oswald e Pancetti., Na Toca,

Vapresentou-se o escultor baiano. Francisco Sam-
paio, discípulo de Mário Cravo. Dileni Campos,
voltado para a arte clnétlca, expôs na Petite' Ga-
lerie. O gravador José Lima exibiu suas gravu-
ras modulares na Goeldi. Guima mostrou de-
senhos e pinturas na Giro. Iaponi Araújo veio
do Rio Grande do Norte e expôs na G-4. Glauco
Rodrigues apresentou na.Santa Rosa, os traba-
lhos idealizados para o filme Garota âe Ipanc-
ma. Rubens' Gerchmann, premiado no último

Salão Nacional, realizou exposição na Relèvp.
L'Atelier apresentou mostra conjunta das pinto-
ras Inge Roesler e Gilda Azeredo. Em paris, fa-
leceu o pintor belga René Magritte.

SETEMBRO — O grande acontecimento do
mês foi a inauguração da Bienal de São Pau-
Io. Também na Capital paulista, teve importan-
cia a abertura do Museu Segall e a I Exposição
da Jovem* Arte Contemporânea, no MAC. Na¦Guanabara, continuaram as inaugurações: A
Galeria Giro mostrou pinturas de Píndaro Cas-
telp Branco e Elza cre, Sousa; Antônio Henrique
Amaral, conhecido gravador paulista, lançou na
Santa Rosa, o seu álbum de xilogravuras lntitur
lado O meu e o-seu; Roberto Moriconi idealizou
uma exposição nos moldes de uma feira, na Pe-
tite Galerie; Ana Maria Maiolino fêz sua pri-

.meira exposição individual na Goeldi; Aldemir
Martins expôs na Bonino; na Galeria IBEU foi,
inaugurada O Rosto e a Obra em 67, reunindo
35 artistas selecionados por Marc Berkowítz, o
idealizador da mostra. Em Campinas, São Pau-
io, abriu-se ò Salão de Arte Contemporânea, que
distribuiu 8 mil cruzeiros " novos em prêmios,
além de . 26 medalhas', Da' Guanabara, foram
premiados^ Darcílio Lima, Vítor Décio Gahrard,
Ana Maria Maiolino, Antônio Manuel, Célia
Chalders e José Tarcísio. Em Londrina; Paraná,
foi inaugurado o III Salão de Arte Religiosa
Brasileira, que premiou Isa Aderne Vieira, Pedro
Touron, Ho Krougli e Vicente Agreccia, todos da
Guanabara. No Centro da Cidade, foi aberta
uma nova galeria \de arte: Zitrin. Faleceu em
São Paulo, o crítico'belga de arte Robert Giron,
que veio ao Brasil a convite da. Fundação Bie-
nal e participou como Presidente do Júri Inter-
naclpnal de Premiação da IX Bienal; na Gua-
nabara, faleceu o pintor Rodolfo Chambelland,
velho mestre da Escola de Belas-Artes. Foi lan-
çado na G-4 o primeiro volume da série Artistas
Brasileiros Contemporâneos, focalizando a pin-
tora Djanira, edição de GAM.

Antônio Maia

DAS LETRAS

O DEMOCRATA OLÍMPIO
A Livraria José Olímpio

Editora, com certeza, uma
das mais tradicionais do
Pais, é a primeira a obter
do Banco Central o atesta-
do de empresa de capital
aberto, ou seja — a primei-
ra a democratizar o seu ca-
pitai. Vivendo atualmente
uma fase de intensa expan-
são e renovação geral, a Jo-
sé Olímpio, nos seus 36 anos
de existência, dá uma lição
de otimismo e força de von-
tade aos mais jovens, levan-
do-se em conta sobretudo a
instabilidade monetária do
Pais.

' MAM PELA GAM — En-
cerrando a exposição retrós-
pectiva de Lasar Segall, o
Museu de Arte Moderna âo
Rio ãe Janeiro homenagea-
rá com um coquetel no dia
15, às IS horas, a revista
GAM (Galeria de Arte Mo-
ãerna), que completa seu
primeiro uno de atividades
dedicadas à divulgação das
artes plásticas no Brasil. Na
oportuniâaãe será lançado o
ii.° 11 ãa revista, com tra-
oalhos de Mário Barata, An-
tônio Benio. Ferreira Gu-
lar, Mark Berkowítz. J. le-
ponte, Pedro Manuel, Mar-
cos Santarrita, Ivone Jeun,
Heitor Humberto Andrade,
José Roberto Teixeira Leite
e Claudir Chaves.

SIMPÓSIO — A Faculda-
de de Filosofia, Ciências e
Letras da Universidade do
Estado da Guanabara pro-
moverá um Simpósio (o se-
gundo) de Língua e Litera-
tura Portuguesas, entre 15 e
27 de janeiro deste ano, fi-
gurando entre os relatores
Celso Cunha, Antônio Hou-
aiss, Luís Costa Lima, Edu-
ardo Portela, Aírânlo Cou-
tinho e outros mais.

PARIS LEMBRA ROSA
Sob o titulo Cantor do

Sertão, o vespertino pari-
siense Le Monde publicou
artigo ãe Claude Fell, a pro-
pósito- da morte de Guima-
rães Rosa, apontado como"certamente o maior roman-
cista e um dos mais impor-
tantes da América Latina
gue o Brasil perdeu". Para
o articulista, Rosa represen-
tq_ "o regionalismo reencon-
iràão porque recriado. Éle
está profundamente enraiza-
ão no sertão, mas 7ião sò-
mente no solo".

DE CINEMA — Está clr-
culando o n.° 7 da revista
Filme Cultura, editada pelo
Instituto Nacional do Cine-
ma, contendo entre outras
matérias a filmografia de
Hitchcock, entrevista com
Rubem Biáfora e uma en-
quête sobre os 20 maiores
filmes de todos os tempos.
A revista dá inicio à publi-
cação da Enciclopédia do
Cinema.'

DE PETRÓLEO — A Re-
vista Esso, âe excelente fei-
ção gráfica, apresenta em
seu n.° 3 (Ano 30) ampla
reportagem, documentada
em fotos a cores e preto e
branco, sobre o Norte do
Pais e, especialmente, sua
população indígena.

SESSÃO SOLENE — A
Academia de Letras do Vale
do Paraíba (?) está convl-
dando para uma sessão so-
Iene no dia 19, às 20 horas,
na ABI, quando entregará
títulos a sócios-honorários.

DE BANCO — Circulanüo
o n.° 28 ão suplemento Hér-
cules, de varieáaâes, órgão
ão Serviço âe Relações Pú-
blicas âo Banco âe Créâito
Real ãe Minas Gerais.

COMUNIDADE E C L E-
SI AL — Um estudo spbre
a realidade-?'as perspecti-
vas da Igreja, no Brasil, em -
plano apostólico, é dado, a
público pela Editora Vozes:
Trata-se de Comuniâaâe..
Eclesial âe Base: umaOpeào .
Pastoral Decisiva, do padre
Raimundo Caramuru de^
Barros.

BRASIL, TERRA Si ALMA
(MG) —? A uniâaâe brasi-
leira, Jormaãa sobre âife-
renciações âe região para
região, âe Estaâo para Esta-
ão, é a tônica âa série Bra-
sil, Terra & Alma, recente
lançamento âa Eâitòra do
Autor. Os melhores textos
já escritos sobre Jlíinos Ge-
rais (Historia, Literatura,
Política etc.) foram selecio-
naâos pelo poeta Carlos
Drummonâ ãeAnâraâeipara
o volume sobre aquele -Esta- '
âo. E âíz o poeta na intro-
âução: "Condensar Minas
Gerais numa antologia não
será o mesmo que prenâer
o mar na garrafa?".

S;-3$iaÉtówrrífc-*
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PANORAMA

DO TEATRO

WESTERN FRANCÊS
VIRA BRASILEIRO — O
Teatro Dulcina — que .
volta a abrigar, depois dc.
longa interrupção, um
elenco profissional de alto
gabarito — será.palco, es-
ta noite, de uma experiên-
cia inédita: um texto
francês lançado no ano
passado pelos Comédiens
de 1'Orangcrie, em versão

. original, será remontado
em tradução portuguesa,
conservandfl-se a mesma
direção e as mesmas ba-
ses tia produção, mas evi-
denteinente com um elen-
co diferente, no qual con-
tinuam, todavia, dois in-
térpretés da versão, origi-
nal- O texto é a. divertida
e inteligente comedia de
René dc Obaldia, Vento
nos Ramos de Sassafrás,
que' satiriza com muita
graça as convenções dos
filmes do far West. Em
Paris, a peça ficou em
cartaz durante mais de
uma temporada, contando
com um elogiadíssimo de-
í.empenho de Michel Si-
mon à frente do elenco.
No Teatro Dulcina, o es-
petáculo terá direção de
Paulo Afonso Grisolli, que
já foi responsável pela en-
cenação dos. Comédiens de
de 1'Óraneerie. eme vem de
um trabalho multo inte-
ressante em O Barbeiro de
Sevllhai e que desta vez es-
tréia também como tradu-
tor. O curioso cenário de lio
Krugii, que responde tam-
bém pelos figurinos, pode- -
rá ser visto agora por um
público mais amplo' do
que aquele que assistiu ao
espetáculo dos amadores
franceses na Maison de
Francc. E no elenco te*
remos a volta dc Henrlet-
te Morineau, ausente des-
de Andorra, dos nossos
palcos; a estréia no tça-
tro brasileiro da bela atriz
de cinema Márcia Rodri-
gues, que agradou bastan-
te àqueles que viram o
seu desempenho, no mes-
mo papel, na Maison de
France; e ainda a pspti- >.
cipação do seiriitre engra-
çado Juju, de Mário Bra-
sini, de Guy Brytygier (o
segundo dos intérpretes
bilíngües que trabalharam
na montagem dos Come-
diensde 1'prangerie), de
Ivã Cândido, de Maria
Teresa Medina e de Alvim
Barbosa. Vento nos Ra-
mos de Sassafrás foi pro-
duzido por Renato Auré-
Ho Pedroso e pelo famoso
cabeleireiro Renault.

Pela força cômica do
seu texto, pela original!-
de do tratamento cênico
que lhe foi dispensado a
pela categoria do elenco, a '
comédia de Obaldia está
pintando como um dos
mais prováveis sucessos,
dentro da avalancha da
lançamentos deste Inicia
do ano.

MINEIROS FALAM DE Ml-
NAS — A partir desta, noite,
e durante apenas uma. semana,
o Teatro Nacional ¦ de Comédia
hospedará um dos mais. impor-
tantes grupos teatrais de Minas
Gerais, o Teatro Experimental
de Belo Horizonte, que acaba dt
completar dez anos de existén-
cia. Durante todo este tempo,
o grupo dedicou-se a um re*
pertório de alta qualidade, ten-
do encenado, entre outros, au-
tores como Beckett, Ionesco,

. Brecht, Arrabal e Ghelderode.
Oh! Oh! Oh! Minas Gerais, o
espetáculo que veremos esta
noite, e que foi multo bem re-
cebido em Belo Horizonte, sig-
nifica o início de uma nova
fase'na vida do grupo: "O TE
resolveu reformular alguns dos
seus princípios para colaborar
na solução do problema da falta
de público", declaram os diri-
gentes. "O primeiro passo foi
abandonar o intelcctualisino de
suas produções anteriores sem
desistir da experimentação. O
segundo foi a montagem de um
esquema profissional de traba-
lho. O terceiro foi a seleção de
repertório que nao afugentas-
se um público que não tem
costume de Ir ao teatro. Vá-

/ lendo-nos de experiências an-
teriores, propusemo-nos a es-
crever úm texto que, contasse a
historia de Minas e de. sua gen-
te, na tentativa de abrir novas
perspectivas para melhor com-

- preensão deste fenômeno com- •
plexo que é o mineiro. Ao mes-
mo tempo procuramos a fórmu-
Ia de comunicação mais objeti-
Ta, mais direta,' utilizando veí*
culos' cuja .receptividade está
decididamente comprovada: a
música, a poesia e o humor."

Ojj! Ohl Oh! Minas Gerais
foi escrito por Jonas Bloch e
Jota Dângelo, os dois diretores
do grupo, que se encarregaram
igualmente, em conjunto, da
encenação do espetáculo, e que
participam também do elenco,
ao lado de Neusa Rocha, Helvé-
cio Ferreira, Mamélla Dorneles,

.Artur Nogueira, Lígia Lira,
Eduardo' Rodrigues, Regina
Reis, José Ribeiro e José Amo-
rim. Para desenhar a cenogra-
fia e os figurinos foi.contratado
o excelente profissional carioca
Napoleão Moniz Freire. A co-
reografia é de Klauss Viana,'enquanto as músicas foram
compostas por Jota Dângelo e
Hugo Luís. A temporada no
TNC terminará impreterivel-
mente no dia 16.

Y.M.

JOSÉ CARLOS OLIVEIRA
UM ESCRITOR NA CENSURA

A Comissão Nacional de
Censura, bolada pela Ministro
da Justiça, representa quando
muito uma prova de boa von-
taãe. Na prática, não vejo como
possa tornar-se realidade.

Pretende o Ministro entre-
gar aos intelectuais a missão
ãe censurar obras ãe arte e es-
petáculos em geral. Qualquer
escritor ou artista que aceite
semelhante tarefa estará train-
do os seus companheiros.

Acompanhei de perto, não
faz muito tempo, a ascensão e
queãa de um intelectual dessa
espécie. Hoje êle deve estar so-
frendo em silêncio, lançado que
foi à lata de lixo ãa História.
Toào o meu coração se recusa
a julgar esse homem; mas a
minha consciência me. ãiz. que
é necessário recorãar o que êle
fêz, ainda que. tuna nova má-
goa se acrescente ao castigo
que, por justiça, ãesabou sobre
êle. Refresquemos a memória,

esperando que ninguém mais
cometa semélliante erro.

Era um verdadeiro intelec-
tual. Míope, sempre perdido em
suas cogitações, frustrações e
projetos. Arrancou seu primei-
ro romance da atualidade pai-
pitante, na qual se viu lançado
em virtude ãa sua profissão.
Era jornalista. Nesse primeiro
romance, expõe com poética
brutalidade, e sem nenhuma
censura, as suas relações com
um casal que na época era cê-
lebre. O marido agonizava; á
mulher bramia de desejo car-
nal, e o, nosso escritor entrou
na história com sua carne, sua
curiosidade, seu desejo ãe sti-
bir na vida e.sua gritante ca-
rência de experiência.

Era pobre, honrado, ãesa-
graâável no trato, rigoroso com
os subalternos, e tratava as pa-
lavras com um furioso zelo pa-
triarcal — tão parcimonioso,
embora menos talentoso do que
Flaubert.

JDurante algum tempo tra-
balhei sob o seu chicote. Por
temperamento sou mediador, e
consegui equilibrar nossa vida.
Êle chefiava a redação e eu
chefiava uma siibseção. Sob o
Governo Jânio Quadros, come-
cei a me assustar com a vigi-
lância caãa vez mais acentua-
ãa que aquele homenzinho mio-
pe exercia sóbre a iáeología das
pessoas. Diversas vezes precisei
áe um novo reãator, ãiversas
vezes indiquei o nome de um
profissional competente, e di-
versas vezes vi esse nome
recusado sob a alegação de que
teríamos . um comunista na
sala.

Uma embrulhada sentimen.
tal, 'misturada, com uma pa-
tifaria trabalhista, me fêz
abandonar o emprego. Saí sem
queixa, embora magoado; mas
deixarei este episódio ãe lado,
porque faz parte ãa minha bio-
grafia secreta. Basta dizer que,

ãe longe, acompanhei a revi-
ravolta na vida do escritor.

Êle foi nomeado para' cen-
surar espetáculos, livros, fil-
mes, peças teatrais no Estado
da Guaíiabara. Lacerda- come-
çou a fuzilaria contra Jânio
Quadros, este renunciou, a con-

.fusão se fêz, ninguém mais se
entendia, a guerra civil se ar-
ticulou no Sul — e 110 meio do
caos resplandeceu a verdade
sóbre o nosso personagem.

Era — desta vez definitiva-
mente, diante da História —
era um homem fraco, roíão por
sentimentos baixos. Como che-
fe áe redação, tinha que publi-
car o jornal em que trabalha-
va; como chefe áa censura, áe-
veria impedir que esse jornal
divulgasse fatos, boatos e opi-
niões inconvenientes. E fêz as
duas coisas.

Quando as coisas ficaram
mais claras, foi expulso a pon-
tapes, repudiado pelos seus co-
legas de profissão e humilhaão

«publicamente por um editor,
que impediu a sua entrada em
determinada livraria.

Deram-lhe um cartório; ao
mesmo tempo, a coráialiãade
brasileira sepvltava a sua feia
ação debaixo do perpétuo silén-
cio. Neste momento, quebro ês-
se silêncio, suspendo aquela
anistia tácita.

Numa noite de autógrafos,
algum tempo depois, êle me es-
tendeu a mão — e eu, repug-
nado, apertei aquela mão. De-
pois disso, ninguém mais se
preocupou com êle.

Esta é a história verdadeira
que tenho para contar e da
qual, aliás, todo mundo se lem-
bra. Moralidade, não tenho.
Ou então ofereço uma pequenae amarga brincaãeira áe Al-
bert Gamus, para que tirem
dela a conclusão que quise-rem:

— "Um juiz? Um juiz não é
naãa! Isso depende de êle ser
casado — e com quem."

LÉA MARIA
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VERÃO, VERANEIO

Petrôpolis nunca esteve tão movi-
mentada como agora. A presença do Pre-
sidente Costa e Silva na Serra fêz muita
gente que há muito não pisava aquelas,
bandas subir às pressas, na expectativa
de um veraneio em Palácio, com festas
políticas e mundanas sucedenão-se, como
nos tempos. áa Corte. \ Mas parece que o
Presidente não está. muito disposto a cor-
responãer, aos anseios áos súáitos, con-
servanão-se tranqüilamente no Palácio.

Sábaáo e âomingo havia filas nas
portas ãe toãos os restaurantes áe Pe-
trópolis. Os .preços logo subiram. Um
quilo áe iivas comuns custava a bagatela
de três cruzeiros novos. E por aí ia. O
tempo também não ajudou muito o fim
dé semana, chovendo durante ó áia.
• A chuva não áeixou que Helena Gon-
ãim inaugurasse o toldo novo ãe seu ter-
raço, para o almoço ãe aniversário que
ofereceu domingo aos amigos. A feijoa-
ãa foi precedida por batidas ãe limão,
preparadas por Lourdes Catão, avara no
limão e pródiga na pinga. Resultado: a
feijoada só saiu às cinco da taràe e o ai-
moço. só terminou às 11 horas da noite,
com músicas, e danças. Lá estavam: Ire-

UM STONE NO ANTONÍCS

Mick Jagger, talvez a iigura mais expressi-
va do. conjunto Rolling Stones, está no-Rio.
em companhia da cantora hippy Marian Fal-
thfull e seu íilhinho de 2 anos. Os. dois vão
passar duas semanas no Brasil-'e pretendemvisitar a Bahia. Já passaram' pelo Antonio's,
onde jantaram em companhia de Fernando¦Sabino é Luís Lara Resende (irmão do Oto)
explicando detalhadamente a filosofia dos hip-
pies., Segundo o testemunho de Fernando Sa-
bino, a_r'nos são personalidades interessantes
c inteligentes. De cabelos compridos e camisa
rendada,. Mick de vez em quando tirava o cha-
pelão de Marian .e o conservava longamente
na catieça, completamente desinibldo e alheio
à curiosidade ambiente. -

OS BEATLES PRÓXIMOS

Ernest Hcscht, editor e amigo dos Beatles,
fanático por futebol e grande amigo do Bra-
sil (sobretudo da nossa música t do nosso fn-
tcbol) vem passar o carnaval no Rio. Êle já
editou na Inglaterra um livro sobre Pele e-a
edição inglesa da escritora favelada Carolina
de Jesus. Já esteve no Brasil antes, accimpa-
nhando a delegação inglesa ao Festival do Ci-
nema e um time de futebol da Inglaterra.

. ne e Roberto Singery, Embaixador André
Mesquita e Nicole,' Maria Laura e Albi-
no Avelar, Gilda e Maneco Muller, Giza
e Renato Graça Couto, Zazá e Clementi-
no Fraga, Sr.a Lefnel Miranda.

No mesmo dia, os Colagrossi ofere-
ciam almoço aos deputados que estão ve-
pmeanão na Serra. Convidado também'o Presidente Costa e Silva, que não apa-
receu. Os Colagrossi, nesse áia, não pa-
raram: à noite, recebiam seis casais para
jantar, seguido áe cineminha.

Hoje, Mônica Batista inaugura a smo
piscina, com um almoço'ao ar livre. 

'%

Cecília Pedreira subiu para Petrópo-
lis. E no fim de semana, Irene Singéry alu-

gou sua casa, em Correias, para variar
o seu veraheio-68. Vai passá-lo em Búzios,
com os Milliet.

Outra veranista que quer alugar sua
casa petropolitana: Eugênia Macedo Soa-
rés. Enquanto Maria Cecília Rocha Fa-
ria subiu ontem.

Petrôpolis,-este mês, está senão a Ci-
ãaãe mais bem policiada do Brasil. Em
cada esquina, grupos ãe policiais ob-
servam.

Seria excelente idéia se a Secretaria de
Turismo o fizesse hóspede oficial da Cidade e
desde.;já o convidasse para o Júri do III Fes-
iiyal Internacional da Canção. -

FÉRIAS DE GOVERNADOR

O Governador Negrão de Lima regressou
ontem da fazenda mineira onde passou quatrodias descansando. Veio queimado de sol e con-
tando que andou a cavalo e tomou banho de
piscina; Ouvia o Rio diariamente pelo rádio,
acompanhando a situação meteorológica. .já
que a situação politica deixou de preocupá-lo).Só a partir de sábado é que Negrão pegou sol
na fazenda. Em Minas também chove.— Pelo que eu ouvia nos noticiosos radio-
fônicos — conta Negrão — o clima do Rio'não
poderia ser de maior tranqüilidade. Havia até
o problema de falta de assunto. Creio que não
poderia ter escolhido melhor momento pararepousar.

É k segunda vez, no seu Governo, queNegrão consegue separar uns poucos dias paraafastar-se das atribulações administrativas.

PRESTÍGIO

O que pouca gente sabe: Ligia Clark e
todo o seu talento terão sala especial na pró-xima Bienal de Veneza.

FESTA NA COLOMBO

Uma bela idéia, a do1 decorador Ro-
berto de Carvalho: na sexta-feira anterior
ao carnaval, organizará uma festa belle
époque, no magnífico (e até hoje es-
quecido) cenário art nouveau da Con-
feitaria Colombo da Rua Gonçalves Dias, ,
que agora é um dos lugares mais moder-
nos de Cidade, do ponto-de-vista decora-
tivo.

Serão convidadas 500 pessoas para o
baile. E a Colombo terá'apenas rosas ver-
melhas enfeitando-a. Várias orquestras
atacarão de iê-íê-iê, valsas, música tradi-
cional e naturalmente músicas carnava-
lescas. A noite vai ser fantasia e Roberto
já está planejando fechar a'Rua Gonçal-
ves Dias e pedir permissão para que osv
carros dos convidados entrem pela Rua do
Ouvidor.

BANDEIRAS A MOSTRA

Duas idéias que certamente o Governo
da Guanabara aprovará e ajudará: a Ex-
posição de Bandeiras'eFlámulas, com te-
mas" da cidade e do sertão, e a Feira de
Brinquedos, ambas projetadas para a Pra-
ça General Osório. O cronista Rubem
Braga está à frente da primeira idéia e
seu filho Roberto, da segunda.

SÓSIAS

O Presidente Costa e Silva diz que o
Ministro da Aeronáutica é o seu sósia e
conta várias histórias a respeito da se-
melhança entre ambos. O Brigadeiro Már-
cio diz que até agora a semelhança o tem
ajudado: aplaudem-no pensando que é o
Presidente. Ò Marechal gosta da,informa-
ção, mas adverte, bem-humorado: "Se de-
rem para vaiar é que você vai sofrer o
diabo".

TIMIDEZ

Um Jovem e tímido fotógrafo amador
viu numa festa Maria Clara Pelegrino, a
bela filha do escritor e psicanalista JHélio
Pelegrino. Ficou impressionado com a be-
leza da moça e planejou fotografá-la.
Mas, por timidez, só conseguiu saber que
era "a filha de um psicanalista". A par-
tir do dia seguinte o rapaz passou a te-
lefonar a vários psicanalistas do Rio, pa-
ra saber quem era o pai de filha tão bo-
nita e fotogênica. Até que localizou o
Hélio e pediu licença para fazer as fotos.
E assim se explicam aos artísticas e exce-
lentes fotografias do rosto de Maria Clara
que a família Pelegrino tem na sala de
jantar.

ECONOMIA

O Secretário Paula Soares estáapren-
dendo a dirigir helicóptero no propósito
de fazer economia para a Sursan, que
também vai-se desfazer de numerosos
carros oficiais. A hora de vôo de piloto
de helicóptero é bastante-cara.

AFIRMAÇÃO

Durante o almoço que o Governador
Negrão de Lima ofereceu aos jornalistas,
êle próprio anunciou que este seria na
Guanabara o Ano da Baudè. O Secre-
tário Márcio Alves, responsável pelas fi-
nancas estaduais, balançou a cabeça afir-
inativamente. A èle cabe liberar os recur-
sos orçamentários e dele vai depender que
1968 seja realmente o Ano da Saúde

AUSÊNCIA

Continuamos sem ouvir no rádio e na
TV a bela Fusra e Antifuga, de Vinícius e

¦ Krieger.ie outras boas revelações do Fes-
tival Internacional da Canção.

Por quê?

INTIMIDADE './-:-

O Diretor do Tesouro do Estado da
Guanabara, Sr. Alternar Dutra, só é co-
nhecido nas rodas do Governo carioca pelo
apelido de Teíê.

FIDELIDADE

Fiel à memória e à sua amizade ao Pre-
sidente Castelo Branco, o Governador Luís
Viana Filho vai construir em Salvador a
Cidade Presidente Castelo, com três mil
residências populares.

A VOZ DOS ASTROS

Asdrubal Gonçalves, assessor e amigu
do Sr. Negrão de Lima, tem procurado in-
jetar otimismo no Governador, a propó-
sito das chuvas previstas para este verão.
Diz Asdrubal que ouviu os astros e pode
garantir que as chuvas deste ano não tra-
rão calamidades à Guanabara.

GOL

Segundo o cineasta Luis Carlos Bar-
reto, a seleção feita pela CAIC, este ano,
para o financiamento de filmes nacionais,
foi a mais criteriosa e acertada de toda
a história do órgão.

VIDA ALEGRE DO RIO

Já está marcada a reabertura do Jirau
(no. ex-La Cage, Rua Siqueira Campos):
será em meados de fevereiro, para ainda
participar do movimento de verão, de car-
naval e de turistas. A decoração íoi en-
tregue a José Carlos Marques e Marcos
Noronha — dois artesãos modernos. O dis-
cotecário será. Pedrinho (bom profissio-
nal, que foi do Saint-Tropez. E espelhos
côncavos constituirão o revestimento das
paredes. Neles, dançarinos e gente com-
portada, sentada nas mesas, aparecerão
deformados e caricaturados.

Com a reabertura do Jirau, tão pró-
xlmo do Le Bateau, nova ponte noturna
aparecerá na Cidade.

' SURPRESA .

Surpresa para Paulo .Afonso e D.
Clotllde Carvalho Machado, no sábado,
quando entraram no -almoço de Marina e
Jorge Schermann: todo o cardápio estava
preparado segundo as receitas de D. Cio-
tilde. Os pratos salgados pertencem ao
livro (ainda em preparação Qiítíiííes de
laia, que sairá em outubro); e as sobre-
mesas eram do famoso volume Quindim
de Iaiâ.

Carne assada com abacaxi e presunto;
frango com champignons; espuma de da-
masco e viousse de chocolate eram as ve-
detes.

PETIT CLUBE

Amanhã, o Petit Clube fecha suas
portas. O prédio será entregue ao proprie-
tário, para transformar-se em arranha-
céu.

BOCA DE PALCO

Glauce Rocha, de volta de Lisboa.e de
um mês de férias em Alagoas, volta a cir-
cular pela vida noturna do Rio. Espera
que Leonardo Vilar termine filmagens
para iniciar, com êle, os ensaios da nova
peça de Pedro Bloch, LSD-Contrato Azul.

Dura Lex sed Gripe: o elenco do Dn-
ra Lex, acometido de uma violenta viet-
namita. Nolasco, Berta Loran e Ítalo Ros-
si, ao mesvio tempo, estão de cama, com
febre alta. Mas como o espetáculo não
pode parar, já foram encontrados substi-
tudos para os três.

Napoleão Moniz Freire estreará como
Diretor, este ano, em Romeu e Julieta.
Napoleão é corajoso e vai montar esse
Shakespeare para o Tablado. Diz que o
Romeu já encontrou.

Tyrone Gutherie, célebre diretor in-
glès radicado nos Estados Unidos, anuncia
que montará o primeiro de uma série de
espetáculos patrocinados pela Fundação
Êugene 0'Neill, exclusivamente com atô-
res surdos. Experiência fascinante.

Este mês está sendo o da invasão doi
paulistas na área teatral carioca. Bíacfc-
Out e Rei âa Vela, os dois melhores d»
temporada de verão, vêm de S. Paulo.
Cacilda e Valmor Chagas, que estão no
Copa, idem. Quem dirige Roda-Vira (co-
média musical de Chico Buarque, com es-
tréia marcada para o dia 15) é José Cel-

. so. Paulista. E Grisolli, o Diretor de Sas-.
safras, também nasceu na Capital de S.
Paulo.
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-fr VERÃO À MODA
DA CASA

O que vai ser visto (e já
se vê) nas praias cariocas:

duas peças de jérsei es-
tampado;

maio inteiro de esponja,
com margaridas aplicadas
(saída igual);

, * saída de praia com ca-
| puz (em esponja branca,);

fechada com um zipper,
que vai até o queixo. Em
toda a volta, galões mui-
to coloridos;

chapéu de cowboy de
lonita em várias cores.
Amarra sob o qúèixo, e o
grande charme das ba-
nhistas é deixá-lo caído
nas costas;

para quem vai apenas
passear, a moda é feita de
enormes pulseiras de pa-
pier maché e bolsas de vi-
me, com um lenço colori-
do amarrado na alça.

ft O HOMEM E SUAS
IDADES

Está programado peloDepartamento de Psicolò-
gia do Colégio do Brasil
;um curso de verão quejvai tratar das Idades Evo-
lutivas do Homem. Consta
de psicologia da infância
e do adolescente e desti-
na-se principalmente a
professoras, educadoras e
mães. Informações: Tele-
fone*25-8173.
¦&¦ M1NINOTAS

A Commonwealth no• Tempo e nas Estações foi
o nome do desfile de mo-
das realizado em Londres,
ao qual. compareceu a
Princesa Margareth! A
contribuição da Grã-Bre-
tanha foi um modelo de
John Bates, Asa de Mor-
cego, bem ao gênero do
outro morcego, criado porZuzu Angel. Mas a gran-de sensação foi mesmo o
vestido da Princesa Eliza-
beth de. Toro (Uganda,),todo em pele de leopardo,
com barra em couro pre-tp;

As recepcionistas do Big
Bowling, centro de diver-
soes que inaugura no pró-ximo dia 11, em benefício
dos meninos pobres de
São Vicente, vão ganharmodelos especiais feitos
por um dos nossos maio-
res costureiros: Hugo Eo-
cha. Há promessas de um
desfile;

Mais uma boutique fun-
cionando na Tijuca há
quase um mês: Moi e Toi.
O forte são os vestidos.
Pintados e, muittís, de
protesto. Ambiente psico-délico, colorido, pequeno eagradável;

Estamparia africana
volta à moda, depois deum curto esquecimento. Onome do tecido, Safari.

¦it CURSO EM EXPANSÃO

Hoje, às 20 horas, noauditório do Colégio doBrasil, conferência da
Professora Maria leda Li-
nhares sobre A Expansão
Européia (do mercantis,
mò ao imperialismo),• dando início ao curso de
verão de História Contem-
porânea. Endereço: Gago
Coutinho, 61.

ÍX MALHAS MÍSTICAS

Quem quer roupas de
. malha— blusasy vestidos,

maios —> tem^úm pontojovem de encontro, em-Ipanema. Quem quer ir à
praia elegante é7 dentro daultima moda também vaia Ipanema procurar Áde*
laide. Na Boutique MiSti-
que, que está fazendo oi maior sucesso. Onde é?Basta dizer, próximo daPraça Nossa Senhora daPaz. Você vai encontrarcom a maior facilidade; éinconfundível.

ÍXíXã-X;~yXX:__íXX:% ¦:
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O corte é dos
mais ousados
e originais:
fôrma um
transpasse no
gênero pareô
e termina
com fivela,
retangular em
metal
dourado; as
pernas são
com corte reto
e o tecido é
o brim elástico v
verãe-limão

Em xantungue
elástico

laranja, a
calça comprida

da Rensor —
corte de

Nansen — li
com cintura j|baixa, vincos i§

pronunciados, 1
lasca na

parte central ||
ãa -bainha

e abotoamento
duplo e
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CALÇAS COMPRIDAS
PARA DIAS LONGOS

X
Férias, verão, fins de semana; Com

chuva ou com sol, todas apelam para a
calça comprida, complemento perfeito
para qualquer programa esportivo. Usa-
da com camisas clássicas, blusinhas
sanfonadas ou conjuntos de malha, a
calça comprida é peça indispensável em -
todo o guarda-roupa de mulher.

As coordenadas de 68 lançadas pe-Ias Confecções Rensor, e que; trazem o
corte admirável de Nansen, sao:

corte reto, com lasca ná bainha,
bem na altura do vinco

cós pespontado terminando com
dois botões

Fotos de Rubens Barbosa

passadeiras baixas e largas com.cintos metálicos na bossa de PaçoRabanne
ausência de cós, com corte Saint-

Tropez ligeiramente abaixo do um-
bigo, ladeado com abotoamento du-
pio

acabamento tipo pareô, com trans-
passe e fivela

tecidos vedetes: todos os elásticos;
a novidade é o brim elástico

cores em pauta: laranja, limão,
chocolate, roxo, azul-mediterrâneo,
amarelão.

GÊMEAS E JUSTAS
CAMISAS E BLUSAS

dourado L.
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PERFUME
DO PASSADO

, VOLTA COM
. PATCHOULI

Êle é, ao mesmo tempo, o melhor eo pior ãos perfumes. Muitos o consi-deram a marca registrada das mundo-nas, outros o têm na conta ão preferi-ão pelas mulheres de classe. Para dl-
guns, é o máximo ão mau gosto, paraoutros, o cúmulo ãa elegância.:Além ãedeixar os homens malucos, tambémconsegue ãomar os animais selvagens.Delicioso para uns, abominável para ou-tros. Estas são algumas dás opiniões arespeito do patchouli, perfume muitotempo esquecido, e que, agora, voltou dmoda: /

O patchouli foi o perfume númerouni ão século XIX, assim como o xale
foi a roupa mais erri voga. Um comple-ta o outro, porque o patchouli veio dasíndias graças ao xales em caxemira
que, na época, não podiam faltar num
guarda-roupa elegante/ Eram ièciãosaos pés ão Himalaia, por famílias intei-ras.josmais preciosos eram feitos corria la tirada ãa barriga das cabras ãoTibete. Desta operação ficava úmchei-fo^de fogão, desagradável à sofistica-
çao ocidental. Assim é què se tornou'coisa natural mergulhar, o- xale, jápronto, na essência de patchouli.
O OUE É E DE ONDE VEM

t ¦¦*¦¦ ¦ '*"T''' '

_ O pucha-cat: (nome indiano- do
patchouli) é unia planta verãe quècresce na beira ãos rios. Para os expertsem perfumaria, êle temo cheiro ãa ma-

ãeira. Antigamente,- era, queimadodiante .ãos altares dos ãeuses hindus,
misturado com :. pétalas de rosas. De-
pois, acabou perfumando os chapéus e
as saletas ãa época. Tanto as mulher
res como.t ós ãânãis fescènãiam à
patchouli. Com o passar dós anos, os
costumes foram muãanáo, e o perfumetornou-se sinônimo:;ãe vulgaridade. As
mulheres direitas.contentavam-se ape-
nas em usar água-ãè-cólônia-. E assim é
que o patchouli caiu em desgraça.
A GRANDE PROCURA

No início deste século, com o ad-
vento ãa química, inventou-se um
granãe número ãe perfumes sintéticas.
Mas o patchouli, que havia sido. esque-
cidío durante tanto tempo pelo granãe
público, continuou ¦¦ a ser um preciosoingrediente na fabricação ide muitos
ãos -novos perfumes: Vinha ãiretamèn-
te ãa índia, dp Haiti e ãa Indonésia.

Quando estourou a guerra, fica-
i ram interrompidas: as importações ão
ExtremfrOriènte. E, conseqüentemew-
te, o óleo e 'as folhas ãe patchouli fo-ram racionados, o que-motivou um n&r
vo interesse pela essência.'

Isto é, seguramente, a prova de úm
impulso inconsciente das mulheres pa-.ra um perfume exótico, que sirva ãe
complemento à não menos exótica mo-
ãa atual, inspirada nos trajes orientais,extravagantes e sensuais.

As blusas e as camisas para 68, se-
gundo o confeccionista de prêt-à-porterFranck Olivier, são mais justas, cinta-
das e se moldam ao corpo dando a ilu-
são de afinar a silhueta.

Tanto o homem como a mulher po-derão trocar camisas e blusas entre si,
pois os modelos são semelhantes, qua-se clássicos, adaptáveis a um tailleur ou
a um temo.

Tome nota das novidades que rece-
bemos esta semana de Paris:

Linha geral: ajustada ao corpo,
afinando mais ao se aproximar da cin-

tura; quatro pences, duas na frente e
duas atrás. As golas são pontudas e pes-
pontadas, os punhos são arredondados
e terminam com o botão.

Tecidos: finos e sedosos, como o
voile e o algodão riscado com listras
acetinadas; jérsei de algodão brilhante
é indicado para o estilo pólo.Desenhos: listras tipo tênis, poistipo cassinha, listras largas e médias,
xadrez e escocês, estampas geométri-cas com flores.

Cores: branco, bege, canela, limão,
abricó, melão, menta, azul-inglês, preto,marinho e marrom.

yjroíV- 
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Em algodão suíço, tipo crepom, a
camisa e a blusa Èstraáas

ãe marinho e branco (e vice-versa)
assinadas por Franck Olivier
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Algodão com listras acetinadas fazem os
modelos ãa foto, ambos em tons de azul. Colarinhos

pontuâos, punhos arreáonãaãos.
Criação ão parisiense Franck Olivier
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PANORAMA

DAS ARTES

MAM HOMENAGEARA
"GAM" — A revista Galeria
de Arte Moderna, GAM, que
está completando seu pri-
melro ano de atividades de-
dicadas à divulgação das
artes plásticas no Brasil,
será homenageada pelo Mu-
seu de Arte Moderna, no dia
15 vindouro, às 18 horas,
quando será encerrada a
exposição retrospectiva da
obra de Lasai* Segall. Na
oportunidade, será lançado
o n.° 11 da revista, trazen-
do colaborações de Mário
Barata, Antônio Bento, Fer-
reira Guiar, Marc Berko-
witz, J. Loponte, Pedro Ma-
nuel, Marcos Santarrita, Ivo-
ne Jean, José Roberto Tei-
xeira Leite, Rute Laus e
Claudir Chaves.

DO ITAMARATI — A Di-
visão de Difusão Cultural do
Itamarati vem recebendo
semanalmente notícias ani-
madoras sobre nossas vitó-
rias nas exposições de arte
em todo o mundo. Recente-
mente, na Primeira Expo-
sição Latino-Americana de
Desenho e Gravura, realiza-
da em Caracas, na Univer-
sidade Central da Venezue-
Ia, todas as peças de grava-
dores brasileiros foram rà-
pidamentè adquiridas, ga-
nhando Isabel Pons e Pay-«
ga Ostrower, respectivamen-
te, o segundo e o terceiro
prêmios.

O Comitê Organizador dos
XIX Jogos Olímpicos mos-
trou desejo em que o nosso
Pais selecionasse e remetes-
se dez obras pictóricas de
crianças brasileiras para
uma exposição mundial, e
enviasse também ao México
dois pintores infantis, com
menos de 13 anos de idade,
para pintar um mural na-
quela Capital, sob a orien-
tação de professores espe-
ciálizados. Os pintores se-
riam hóspedes de honra do
Comitê Olímpico, que cobri-
ria todos os gastos de sua
viagem, com 'exceção do
transporte aéreo. Os jovens
artistas assistiriam a todos
os eventos olímpicos, como
convidados do citado Comi-
tê. j

-CORREDOR TEM SALÃO ,
4. A Galeria Corredor dé-
Arte, na Rua das Laranjei-
ras, 114 (Churrascaria Gaú-
cha), acaba de inaugurar o
seu II Salão Anual de Arte,
onde vai distribuir vários
prêmios entre os artistas
concorrentes.

-.OSSOS JOVENS EM
LONDRES — A respeito
da exibição na Capital
britânica da seleção
brasileira que se apre-
sentou na última Bienal,
dos Jovens, em Paris,, a
revista londrina Arts
Review, de dezembro de
67, traz um artigo assi-
nado por TVüliam Veri-
ty, que diz o seguinte:"Este grupo de obras de
jovens.artistas brasilei-
ros acaba de chegar da
Bienal de Paris. Embora
de sabor geralmente lo-
cal, a exposição inclui
dois artistas que traba-
lham à maneira abstrata
internacional. As xilo-
gravuras de Maria Bono-
mi, grandes composições
com uma justaposição
sensível e uma intera-
ção de tons e tonaüda-
des são executadas de
maneira excelente. Gas-
tão Henrique faz tijò-

.: los esculturais para que
. o espectador os arrume

a seu gosto. Suas formas
audazes e simples tra-
zero. a marca da vonta-
de do artista e também
são mutuamente atraen-
tes, de modo que as com- '.
binações possíveis pare-
cem mais implícitas quearbitrárias.

Os outros artistas exi-
bem uma extroversão'
brasileira com sua capar
cidade carnavalesca pa-ra a alegria selvagem e
para a tristeza profun-damente sombria. Nota-
veis entre eles estão
Francisco Liberato queevoca com êxito uma vi- '
são horrorífica, com bô- -
cas escancaradas que .
lembram pássaros, de
crianças famintas cor-
rendo em busca de pro-teção; Hélio Oiticica,
que usa a cama e os tra-
pos do brasileiro pobre
para descrever sua des-
tituição e José .Lima,
cujas gravuras formais
de motivos brasileiros
têm uma pureza impar.
O projeto arquitetura!
de Paulo Case usa libe-
ralmente formas que
lembram lêsmas e cogu-
meios com exótico efeito.
Esta exposição é exce-
lente, combina grande
vitalidade com profun-
da compreensão huma-
na."

A. M.

No inverno de Paris, o sol de um país tropical em tran-
se revela jjjarà os franceses a força do Cinema Novo.
Após o êxito de Deus e o Diabo, Gláuber Rocha é o
mais discutido cineasta do Terceiro Mundo na Europa
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A FRANÇA
DESCOBRE
ELDORADO

Paris descobre, finalmente, o cinema
brasileiro: após váílas semanas de exibi-
ção de Deus e o Diabo na Terra dó Sol
(Gláuber Rocha) no Quartier Làtin e do
atual êxito de Ganga Zumba (Carlos Die-
gues) no Studio 43, a revista UAvant-
Scène acaba de publicar o roteiro com-
pleto, e ilustrado, de Terra em Transe,
a obra-prima que Rocha lançou no Bra-
ali-em- 1967.

Janeiro, para os Tranceses, è assim
o mês do Cinema Novo: Terra em Transe
será exibido em Paris, a partir do pró-
xinío dia 17, no cinema Le Racine, em
exclusividade, estando ainda previstos os
lançamentos dè A Grande Cidade (Car-
los Diegues), A Falecida (Leon Hirszman)
e Menino ãe Engenho (Válter Lima Jr.).

O TEMPO
HISTÓRIA

DA

, Além da reprodução de uma entrevls-
ta de Gláuber Rocha a Michel Capdenac
(Les Lettres Fra?içaises) e do resumo das
principais criticas dedicadas a Terra em
Transe por ocasião dos Festivais de Can-
nes e Locarno, VAvant-Scène publica
uma'longa análise de Michel Çiment sô-
bre o terceiro longa-metragem de Rocha.

Observa Ciment que "com Terra em
Transe Gláuber Rocha deixa o tempo dos
mitos pelo tempo da História. O filme

.tem por objetivo desmascarar uma His-
tória falsificada, um mundo quebrado,
pois atrás de Eldorado se esconde o Bra-
sil do qual Rocha é ò poeta, o analista e
o fustigador. Dos pescadores de Barra-
vento, seu primeiro filme, prisioneiros do
misticismo e da macumba, aos cítadinos
de ""Terra eni Transe, passando pelos cam-
poneses de Deus e o Diabo, Rocha com-
põe não apenas o canto do mar, da terra
e da cidade, mas também evoca o futuro
de seu país, das praias onde desembaiv
càram os portugueses, do Nordeste onde
se formaram os latifúndios — onde cor-
rem os profetas e cs bandidos —, das me-
trópoles enfim, marcadas por Impressio-
nantes corridas econômicas e humanas".

UMA SÓ
FÁBULA

"Cineasta dos campos ou das cidades,
Rocha nos conta sempre a mesma fábula:
Paulo Martins, o poeta, hesita entre o
conservador místico D. Porfirio Diaz e o
líder populista D. Felipe yieira, da mes-
ma forma que o vaqueiro Manuel seguia
antes o beato Sebastião e depois o canga-
ceiro Corisco. É preciso saudar Rocha pe-Ia sua capacidade de reintegrar a uma
arte revolucionária a parte oculta, notur-
na do ser; a capacidade de mostrar que
um homem novo-não se fará sem que se
leve em conta o irracional, pois esse ho-
mem novo é um todo, formado tanto pelo
imaginário como pelo real. A presença
do fantástico em Terra em Transe, as ce-' rlmônias fabulosas, as montanhas, os ter-
raços que dominam a floresta sob brumas
surgem como a expressão de um sonho à
beira do abismo. Não é apenas a exube-
rância, a invenção constante da lingua-
gem poética e visual que fazem pensar
em Ducasse, mas também a própria cons-
trução do filme, o uso de duas formas de
expressão que Raymond Jean assinalava
a propósito de Chants de Maldoror, uma
ordem da trama que tende para o roman-
ce e uma ordem da encenação voltada pa-
ra ò poema. É evidente que Rocha mina
sua história (representação de uma ação)
por um comentário que intervém direta-
niente na obra, que a destrói criticando
o solene através da reflexão irônica. O
filme abandona, então, as linhas do rea-,
lismo para "deixar o vagão correr solto",
para encontrar "uma forma de ópera onde
os personagens se tornam símbolos arque-
tipos, atores marcados por um carnaval
perpétuo".

"Para Rocha, todo o Rio tem ares de
quimera. Quimera: monstro fabuloso mas
também vã imaginação. Diaz Vieira •
Fuentes lembram essas criações barrocas
inquietantes e sarcásticas que são os tu-
barões de À Dama áe Xangai, as está-
tuas de A Imperatriz Vermelha, os ícones
de Ivá, o Terrível. Mas o barroco não é
jamais, em Terra em Transe, a última re-
presehtação do mundo do autor. O ci-
neasta, nada sacrificando- do seu universo,
nos mostra, atrás das seduções pernicio-
sas e do barulho tropical das contradi-
ções, uma saída, uma esperança. Uma
silhueta de libertador, por exemplo, que a
cada tiro de metralhadora se torna maior
e mais forte".:

__a j

O AMERICANO É ANTES
DE TUDO UM TURISTA

Na Basílica ãe São Marcos, em yenesà,os americanos rsão maioria.

Quando Temple Fiel-
ding lançou, em 1948, o
seu Guia áe Viagens na

\ Europa, afirmou que es-
tava entregando ao pú-
b 1 i c o norte-americano
um dos maiores best sell-
ers da história editorial
dos Estados Unidos. A
yendagém da publicaçãoconfirmou, em curto pra-zo, o prognóstico: . três
milhões de exemplares
em poucos meses.

\ O.fato dá uma idéia da
disposição e da capacida-•de do cidadão norte-
americano para a práti-
ca de uma atividade —
o' turismo — definida,
ainda no século passado,como mero passatempode pessoas ociosas, mas'
respeitada, hoje, como

.uma das.principais in-
dústrias.. Só em 1966, o

turismo internacional
rendeu mais de/ 13 bi-
lhões de dólares.-

A importância da par-ticipação --dos Estados
Unidos | nesse montante
pode ser aferida por um
dado como este: os nor-
te-americanos,~ que so-
mám hoje' quase 200 mi-
lhões, despendem anual-
mente entre dez : e 20
dólares per capita, em
.viagens ao exterior.

O número de turistas
americanos cresceu pai-
ticularmente a partir de
1960. No início da déca-
da eles podiam ser cal-
culados.em cerca de um
milhão e meio todos os
anos, dirigindo-se meta-
de para a Europa. Em
1966, só* a Holanda —
que ocupa modesta posi-

ção entre os países que
exploram suas possibili-
dades de atrair turistas
— recebeu a visita de
mais de 700 mil ameri-
canos. ^

No ano passado, eles
como que descobriram a
União Soviética: mais de
25 mil passaram pela

, Praça Vermelha, quandohá menos de dez anos
não chegava a dois mil
o número dos que se
aventuravam a "através-
sar a Cortina". Esse in-
cremento de visitas , de
habitantes dos Estados
Unidos à URSS motivou
até o início de estudos
para o estabelecimento
de um pool Pan-Ameri-
can-Aeroflot, para a ex-
ploração de uma linha
aérea direta Nova Ior-
que—Moscou.:

v

BIG BOPLINGv
DE TUDO tTilf POUCO 

~

Dois mil e duzentos metros quadrados dç es-
paço. Neles, Í6 pistas e boliche automático, cko-
peria, pista de dança, bar-festaurante, discoteca
(com música â base dos últimos lançamentos,
importados de Paris, Londres e Nova Iorque)..'-.

O Big Bowling é isso — e mais alguma col-
sa: terá também exibição de desenhos animados
para a turma' injanto-juveniKO endereço\è Ba-
rata Ribeiro, 181, e o dia dà inauguração é de-
pois âe amanhã, quinta-íeira.. ..

Os freqüentadores serão recebidos por um
grupo âerecepciontytas, que, vestindoum moãê-
lo do costureiro Hugo Rocha, servirão: também
de instruioras para os que não sabem pegar uma
bola de boliche. Jussara Lupe, conhecida dos
palcos, será uma âas.recepcionistas.:'.'.. >

Mas ainãa {não é tudo, pois. o Big Boiçling
terá também, uma galeria ãe arte: o primeiro ex-
positor é Gianfranco da Ronca, com painéis gi-
gantes. Ainauguração será em benefício dos po-bres de São Vicente âe Paula, âe Friburgo,

f^_____B-^^___9!9 _____v^_cS___^-^8_^$-$^^*____P _____l_E__N_Rr '¦v" í *¦í ^ í j, _-ís *•*¦¦¦_ >/^_k3HH *w^_s^BB _____R^*-^£__£k_9M ____.^__E:-'!- __E-Í*^___ v^_n__iH______x3

O Big Bowling não fará por menos: 16 ^pistas âe boliche

vásflíT- WÍS? ^&V$8&**8&m>
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| VAMOS AO TEATRO :
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GRUPO TONELEROS (R. Toneleros, 56) - Res.t 37-3960
4et., Sai. e ísi., es 21h30m — Sibs.i 18h • 2Sh —

Doms.: 18h e 21h — Folgas: 2as. e 3as.

0 BARBEIRO DE SEVILHA
com Napoleão Monte Freire, Oswaldo Loureiro, Amândlo (parttcioaçie
especial),- Oswaldo Nelve,. Thelmo Marques, Ricardo Maciel, Adaniastor

Cornará • Marllia Mre (como "Rosine")

Hoie, is 21h30m - ÚLTIMAS SEMANAS
BETTY FARIA - CLÁUDIO MAMO.em

A FALSA CRIADA
(dt Marivaux), c/Yolãnda Cardoso, José de Freitas, Fernando José •

Ivan Setta — Direção: Antânlo Pedro
TEATRO CARIOCA — R. Senador Vergueiro, 238

(a lOOm da Praia de Botafogo) - Tel.: 25-9915 (a partir dai 14h)

f

MORRA DE RIR COM AGUDO RIBEIRO. EM

0 INSPETOR GERAL
da Gogol — Dir.: Benedito Coni

cem DULCINA - PAULO GRACINDO - «RAÇA MEIO
GRUPO OPINIÃO - Hoie, ai 21h30m - Impr.: 14 anes
Ru» Siqueira Campos, 143 — Res.: 36-3497 eu 57-533?

De 3." a 6." • doms, desc. para «studs.

TEATRO SANTA ROSA
196S i Juca. E Juca fica mait velho...

Aluda um futuro velhinho, solteiro e
desamparado, pagando para vê-lo

JUCA CHAVES O menestral maldito
¦> Hoie, It 21h30m

8." mil da catas lotadas. Recorde da bilheteria cm 1967
R. Vde. PirajaV.22 — Ar ra/rlaerado — Tel.: 47-8641

ESTRÉIA «."-FEIRA, DIA 12

TEM BONECAS NA FOLIA
revista carnavalesca com oa famosos Iraveitrs

"LES GIRLS" . .

TEATRO CARLOS GOMES - Res. a infs.: 22-7581

UMA EXPLOSÃO DE GARGALHADAS com
RUBENS DE FALCO - LEINA KRESPI - DIANA

MOREU - CELSO MARQUES em
O APARTAMENTO

da Kelth Waterhouse • W. Hall — Adaptação d» Bwa Prater
Direção de Antõnie do Cabo — Estreia dia 12, àt 21hl5m

TEATRO SERRADOR - Reservas: 32-8531
SÚ 7 DIAS MESMOl PECORDE DE SUCESSO EM MINASI

gMIIBIIBIRIBIBiaBHBiBIBIBlBIBIBiaBHHaBHraiHBBBB.

| CURSOS & ACADEMIAS |"fllEEBIBBnBRBBBBBBBBBBBBRBBBflBBBEBBBBB*

YOGA

A 

ACADEMIA HERMÓGENES ¦'''
R. Uruguaiana, 118/12.»

  AVISA SEU NflVO HORÃRIO
TURMAS MASCULINA FEMININA

Pi" 2.» a 4.a J.a » 5.a 2.a . 4.a j.a , sj~7 " » v—-r1—
HORÁRIO 17 1* 12" ,!

1» lt ,J, - 17
.—: i»

O SALA CECÍLIA MEIRELES

MARÇO — Abertura da Temporada Oficial da Con-
certos da 1968, com a apresentação do pianista

JORGE DEMUS.

Informações: 22-6534

CAFÉTEATRO CASA GRANDE
Av. Afrênio de Melo Franco, 300

Hoje:
ARY

TOLEDO

Ho|e:
BAIALAIKA DE MANGUEIRA

• seu SHOW DE SAMBA

»£ T«t*« •ip«ffMtirial d» ¦•!• Hwlrmt* aprmiMi

OHIOHIOI';
MINAS GERAIS
oc jonas «locm t jota oAkguo VM B?CfNAWtO C BlâUMIWOI' NAPOUA0 M0H1I fHtl« ¦ fl íCOnOOSWIA; rllAU* tWiHA I II* /

3es„ 4et., let. •
dcmi.i NCrS 5,00

«tl. • tibt.:
NCrS t.M

Dems. Eilwdt.: M%

De 9 a 16 de Janeiro — Estreia heie, la 31 heraa
TEATRO NACIONAL DE COMÉDIA - Tel.: 22-0367

& DURA LEX J SED LEX j
NO CABELO r SÓ GUMEX

A reviste que
6 milhõei de
Carlocat eiperavaml

Revista de Oduvaldo Vianna F.° — e um elenco de estrelai; estrelai
meimo! ÍTALO ROSSI, BERTA LORAN, PAULO SILVINO, GRACINDO

JÚNIOR. Assista antat que • Braiil melhorei
TEATRO MESBLA — Tel.: 42-4880•Hoje, ai llhlSm — Eatudt. am grupo de 6, de«e. 50%¦sassassassssssssssssass^^ssasssasassssax

í SHOW & BOATE

CURSO DE TAPETES
W A N D A

PONTOS DO ARTESANATO DA
PENITENCIARIA DE BANGU

. Curto completo': DO DESENHO A FORRAÇÃO
Informações.: tel. 26-2239 (dai 10 it 18 horas)

Rua Miguel lemos, 44 — ap. 803 — Copacabana
ÍrMH«BHBBflBflBBBBBBBflHBBaaBHBHBaaBB

ARTE & DECORAÇÃO S
mBHBBBBBBBBBBBBBBBBBBIflBBBBBBflflflBBBBBf

DÊCOR

ARTE, E
ARTESANATO

EM EXPOSIÇÃO
Rua Toneltro», 356 - Tal.: 37-5917 - Guanabara

OSCAR ORNSTEIN apresenta .CACILDA BECKER • WALMOR CHAGAS
"ISSO DEVIA SER PROIBIDO"

- de iBraylio ¦ fedroso o Walmpr Chagai
TEATRO COPACABANA - Tel. 57-1818 Res. Ramal Teatro

Hoje, às 21h30m

OFICINA HOJE, ÀS 21 HORAS
SOMENTE 15 DIAS

com 'e «elaboração de Serv. de Teatral do
Dap. de Cult. da Secret. da Educ. e Culf.

'O REI DA VELA"
n» TEATRO JOÃO CAETANO - Ar condicionada mesmo

Bilhetes à venda — 43-4276

sio «xclusividada
nossa vvpv ehopp galado

• bom gosto

DRÜGSTORE
Ao lado do Cin* Drlve-tn-Lagoe

® eanecao
SHOW PERMANENTE, COM 3 CONJUNTOS MUSICAIS
DUAS BANDAS, OO GO GIRLS, SAMIATUCADA, CIRCO

e outras alracSei. Ceilnha internacional. Aberto
diariamente, desde ai 19h, inclusive 3ti.-feires

Av.^ Venceslau Brát (am frente ao campo do Botafogo F.R.)
Você pode fa»er tua ratarva com antecedência (pata evitar fila)

Da música do
ANTÔNIO CARLOS JOBIM
.•VINÍCIUS DE MORAES,

LKON HIRSZMAN realizou:

Mmmm.í Mm
BB'. V VvSSQMWWvi'

GAROTA m
de IPANEMA^

UM FltMH QUk t MSI CANÇlO

MINIteatro 1 ANO BM CARTAZ

"O FESTIVAL DE BESTEIRA QUE ASSOU O PAIS"
(1» e 2.» volumet) "DE BRECHT A STANISLAW PONTE PRETA"

4as., 5at> e fas.: is 21h30m. Sábs.: àt 20h30m • 2!h30m.
Doms.: it 18h e 20h. 2at. e áàs.-feirasr detcanio —

SOMENTE 4 SEMANAS - R. Fiflueiredo Magalhães, 286
(sobreloje Cine Condor-Copa.). Rei.: 45-2404. Desc. p^eitudanhw..

LwJBnteau Mouehe

O SUSPENSE DE

5LACK-0ir
Se escreve com "S" de Sucesso

TEATRO MAISON DE FRANCE
. Bilhete» è venda. — Reservas: 52-3456

Amanhã, ai 21h15m

JANTAR A BORDO
Tidas as noites partindo do /'Sol «Mar",àa21h30m . ,..-..

Cardiplo principeico: Caviar, Peru, Camarão, além de uma
grande variedade de iguariai — Informações • reservas:
Av. Nestor Moreira. 11 (Sol e Mar) — 46-1529 e 26-6450

A mais linda
paisagem do mundoranoas

BAR - RESTAURANTE -. BOITI
Abrindo para alníôçd desde as 11 horas

2 Conjuntos para dançar a partir das 21 horas. Sem couvert a tem
consumação. Venha almoçar, lanchar, iantar e dançar. Preço»
populares. Estacionamento priprio eom manobrelro. Ao lado do

Viaduto das Canoas, São Conrado.

Av. Vieira Souto, 100
Entrada também pela

Av. Rainha Elisabeth, 767.
Ipanema

HOJE
HORÁRIO t

2-4*6-8eK)ÍR.

UMERICR

/tS&s^ \\

'.cEttma!

AMAMHA

HLRMEDR

MÁRCIA RODRIGUES
ADRIANO REIS
VMDUINO COLAMNTI
JOSÉ CARLOS MARQUES

E ainda ¦ participação d»
CHICO BUARQUE DE HOLLANDA,
NARA LEÃO, TAMBA QUARTETO,
PIONNIE VON. MPB-4,
QUARTETO EM CY, . í'
BADEN POVVEL
• muita genle que você conhece.

PRODUÇÃO SA0A rilMIS
DISTRIBUIÇÃO . DtPILM

L.U1Z SEVERIANO RIBEIRO LUIZ SEVERIANO

ENTE FILMADO NO RIO DE JANDRO!

E
MÁRCIA DE WINDSOR no melhor policial d6 ano

0 SEGUNDO TIRO

da Robert Thomaa — Dir.: Benedita Cens
,t*..Jom s,ebn,,iío Vasconcelos, Cedi Thiré, Fábio SabagTEATRO GINÁSTICO - Reservas: 42-4521 _ 2.» MÊS DE SUCESSO'Hoie: 21h30m - 3as., 4aa. e 5as,: desc. 50% ettuda.

TEATRO JOVEM - PRAIA DE BOTAFOGO, 522
O primeiro sucesso de 1968 e de PLÍNIO MARCOS '

L— '.'{''•¦.'¦'QUANDO AS MÁQUINAS PARAM'
. ... É SUCESSO MESMOl Com Míriam M.hl.r » Uh Ouitavs,.

Estudi. 50% desc. as 4as., Sai. e veips. AMANHA, As 21H10M

h mu
O MELHOR CHOPE DA CIDADEIIt

Sarvlmea lambem e famei» "CHOPE PRETO"
Choparia e restaurante de cozinha Internacional¦¦— Múiica moderna —
w^g|iÍS2lL^2l££Í2!2&SÍ2_ZL^£l§£LjgiginS^ ar livre

I*. Rodolfo^mas791^
Reservas: 37-9239RUI BAR BOSSA

apresenta hoie

TRAVESSIA
«om: Milton Naiclmanto, Ellen Blanco, Melu, Quarteto 004,

Quarteto Paulo Mdura.
l)m ihow de Paulo Sérgio Valle e Geraldo Cata

wMmw^Tam

PIZZARIA
LANCHES
CHOPP

No ejtnero, a
melhor cata

ala Zona Sul

TEATRO GLAUCIO GILL - Reservas: 37-7003
Uma Hora de Emoção • Violencial Proib. ata 21 anei

NAVALHA NA CARNE
de Plínio Marco» — Dir.: Pauxl Arap,

TONIA CARRERO, NELSON XAVIER, EMILIANO QUEIROZAtenção: Hoie tem espetáculo, as 21h30mSob auspícios do Serv. de Teatro* do Dep. Cult. d*Secret. de Educação • Cultura da, GB.

mmkVento nos
ramos de 

GUYéB(^í5lÉSSt\SbrW^0m ^^^"""riÕbMsJnTjUJU,
•SÂwiSiA^? ' IVAN .^NDIDO, MARIA THEREZA MEDINA, AlVÍM
?^B°^1eu?pr,lemand° MÁRCIA RODRIGUES. Dir.: CrltolH Eiiréí.hoie, a.21h30m no TEATRO DULCINA. Tel.: 32-ÍB17 fab^ o P.t, *Lion'1 Club de Botafogi. Llon'. Club de Sta. Tertsa

TEATRO MIOUEL LEMOS - Res, 36-6343 - Hoje, 4. aihaOní

COMIGO
ME DESAVIM

com MARIA BETHÃNIÀ, Rotlnh. d. Valanja . t«i. Trio¦Dtr.t Fauis Arap -Roteiro: Isabel cimar.

Telt 47-B5B4 >- R. Franciico Si, 5 ?»squ. Av. Atlântica)

AGUARDEM (No Coração de' Copacabana)

f BIG BOWLING

-CIMIMMR1IIIA1E -'.vi
UMA ROSA &u*'

¦Á nplnln 4...

m
HORÁRIO

(."•iW-i^WBUt.

SRD1UIZ

MRDRID
330»S4ll'7M»IOlK.ipPARATQPOS.^

5HNTHRUCE

rifMU

Centro de Diversões

mm Agora na ONDA DE CARNAVAL
Av. Rui Barbosa, 170 (ao lado Ja
lede nova do Flamengo),- rei.:
45-3424. Estacionamento próprio.

Ar «ondlclenad» perfeita
COLE B AS CERTINHAS DE M

com NÉDIA MONTEI, DALVA EIRÃO a ainda «
cantor OSNY JÒSí.

Doli eonluntos para dançar de música moderna.
Amcrlcan-Bar aberto a partir das 17 horas¦¦naaBBáaBBBaBasBssRsaanaB

e rmiie^tu eftotmw^^^Smk M\Á BQ nno<a>niiiiMi(— ..m«mso 'íBÈmmm,wmÍm**> 
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A MEGERA DOMADA • Ci"S"W"

O QUE HA PELO MUNDO
í. OS CEM ANOS DE CURIE— Grandiosas celebrações

tiveram lugar em Lublin,
onde existe uma universi-
dade que- tem o nome da
grande cientista. Nesta
mesma Cidade, o avô de Ma-
ria Sklodowska Curie íoidurante longos anos dire-
tor de um colégio.

No XX Congresso Nacio-
nal de Físicos, celebrado emLublin, do qual participa-ram também cientistas daUnião Soviética e Hungria,
íalou-se da obra científica
de Sklodowska1 Curie. Um
estudo de sua vida e obra
foi apresentado pelo Profes-
sor Cezary Pawlcwski, quefoi colaborador da cientista.

Foram Inauguradas duas
exposições que ilustram olabor de Maria Sklodowska
Curiè e o ' significado dasdescobertas feitas por ela,
juntamente com seu esposo,
para a ciência mundial. Nu-

. ma exposição apresenta-se,
por exemplo, uma maqueta
do primitivo laboratório on-
de trabalhava em Paris ocasal Curie.

Ademais foi editado emfrancês um número especial
dos Anais da ÜMSC, dedica-
do à vida e obra de Sklo-
dowska Curie. Esse número
contém um trabalho cientí-
fico da cientista não publi-càdo anteriormente:

Na polônia e na França
foram criados comitês espe-
ciais de celebração do Cen-
tenário de Maria Sklodows-
ka Curie. O Comitê polonêsé presidido pelo Primeiro-
Ministro Jozef Cyrankie-
wiez. O ato central das ce-
lebrações foi uma conferên-
cia internacional de cientis-
tas realizada em outubro
último. Reuniram-se em
Varsóvia os físicos e quími-cos cuja obra mais con tri-
bulu ao progresso das ciên-
cias iniciadas com as des-
cobertas do casal Curie. As
celebrações são patrocina-das pela UNESCO.

A VOLTA DE MqiRA —
A antiga bailarina britânica
Moira Shearer, de 41 anos,
voltou ao palco, depois de
longa ausência, para dan-
çar com Sir Frederic Ash-
ton, Diretor do Royal Ballet,
o tango-pasodoble de Faca-
tíe, durante o recente pro-
grama natalino realizado na
Royal Opera House, em
Londres, em benefício dos
Amigos de Covent Garden.

Para Moira Shearer, quese tornou a mais conhecida
bailarina do miindo com sua
atuação no filme de ballet
Jted Shoes, foi sua primei-ra apresentação'desde, sua
retirada dos palcos, há 15
anos, no teatro em que ela
obteve tantos êxitos.

O VÔO ALTO — A venda
de passagens aéreas pelaBritish Overseas Airways
Corporation (BOAC) exce-
deu a marca de 300 mi-
lhões de dólares pela pri-meira vez em um espaço de
doze meses.

Na verdade, ás ._ vendas
efetuadas nos doze meses
terminados em 24 de junho
último atingiram, 303 mi-
lhões de dólares.

Cerca de 150 milhões pro-
vieram de vendas na região
ocidental que, em termos
gerais, compreende as Amé-
ricas do Norte, Central e
Sul e região do Caribe.

As vendas na região ori-
ental e Oriente Médio, Ásia
e Australásia foram respon-
sávels por outros 99 milhões
de dólares, entrando os vôos
na região sul com o restan-
te.

NOVO MATERIAL — O
berol é um novo material de
construção desenvolvido no
Instituto da Mecânica Teó-
rica e Aplicada da Academia
Tcheco-Eslovaca tíe Ciên-
cias e que substitui, com
vantagem, o formigão (mis-
tura de cal, saibro è casca-
lho). Compõe-se de uma
mistura de macadame e.
areia unida a matérias piás-ticas. O formigão plástico é
tão .sólido quanto o formi-
gão dar melhor qualidade e
Impermeável aos ácidos e
bases. ,

O AR CONTAMINADO —
Com a presença de cin-
qüenta especialistas de de-
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CONFUSÕES J \

—gjMh^ ti'

zesseis países europeus rea-lizou-se, em Praga, um sim-
pósio sobre a influência da."atmosfera contaminada sô-bre a saúde da população..O simpósio, que durou cin--co dias, sob o patrocínio da"Organização - Mundial de:Saúde, considerou como'fontes principais da conta-'.minação atmosférica nas'
grandes cidades européias'os milhares de chaminés das!residências, a grande aglo-meração de empresas indus-,trlais e, em. particular, as-centrais elétricas que apro-veitam carvão de qualidade^inferior e o transporte de'-automóveis. A contamina-'
ção do meio ambiente tem-uma influência nefasta tam-'bém sobre as condições de'vida. Durante uma epide-
mia de gripe numa área de!ar contaminado, cerca de 20
por cento das crianças so-'irem sérias complicações —'Inflamação dos pulmões etc.O simpósio discutiu, ainda,'a influência negativa do au-tomóvel na contaminação'
da atmosfera e reclamou a-',necessidade de os carros se-rem providos de disposlti-'
vos especiais destinados a^reduzir o perigo que os ga-1ses de escape representam'
para a saúde.

í

ORQUESTRA INGLESA'
NA AMÉRICA LATINA -J
A Orquestra de Câmara In-'
glêsa, internacionalmente
reputada pelo seu naipe de*.
violinos, dará 25 concertos
em nove países da América'.
Latina na próxima prima-,
vera.

Embora os arranjos finais,
ainda estejam incompletos,'
sabe-se que a orquestra par-'tira de Londres em meados'
de abril, chegando ao Rio'
no dia 15 ou 16.

O programa provisório in-;
clui concertos no Rio nos'
dias IT, 18 e 19, em São;
Paulo a 20 e 22, e em Porto
Alegre a 24. Do Rio Grande;
do Sul o conjunto viajará
para o Uruguai, Argentina,
Chile, Peru, Venezuela, Tri-
nidad, Panamá e Cidade do
México. A chegada a Lon-:
dres está prevista para o'
dia 24 de maio.

O maestre Kaymond Lep-
pard, cujas íntimas ligações
com a orquestra datam de
muitos .anos, regera 15 ouí
16 concertos. Leppard, aléin'
de regente conhecido, com;
grandes triunfos colhidos na
Europa, goza de fama inter-
nacional como especialista!
na música de Monteyerdi e
de compositores venezianos
do século XVII. Foi éle o
responsável pela edição ãe. .
Vlncoronazione ãe Poppett
e VOrfeo, ambas de Monte-
verdi e, mais.recentemente,
•pela apresentação do L'Or-
mindo, de Cavalli, recebida
com grandes aplausos no.
Festival de Glyndebourne,
Inglaterra, no corrente ano.

EXPORTAÇÕES INVISÍ-
.VEIS — Difícil de-se medir-
são as exportações invisi-
veis, representadas pelos ser-
viços das redes.bancárias,,
dos fretes marítimos (a
Grã-Bretanha possui a
maior frota de navios mer-
cantes do mundo — 21,5
milhões de toneladas bru-
tas), dos seguros e dos in-
vestimentos, cujas rendas
provenientes do exterior po-
dem ser consideradas como
fontes de receita na balan-
ça de pagamentos global.

FILME NA POLÔNIA—NO
após-guerra, a indústria ci-
nematográflca polonesa pro-
duziu 230 curta-metragens
sobre Belas-Artes. A maio-
ria (cerca de 150) refere-
se à arquitetura, artes piás-
ticas, pintura, escultura,

. gráfica e arte folclórica. As .
demais têm como tema o
teatro, a música e outras
-»rtes^

ftim ftmt*rjaL
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65% dos filmes sobre arte
foram realizados pelos Es-
túdios de Filmes Instrutivos
de .Lodz. Outra produtora
de filmes sobre este tema
são os Estúdios de Filmes
Documentarios.de Varsóvia.;

Entre os cineastas polone-
ses que tratam da realização
de filmes sobre arte podem
ser mencionados Tadeusz
Jfaworskl, JaroslaW Brzozo-
wski, Konstanty Gordon,
Zbigniew Bochenek, Bohdan
Mosclocki e Stanislaw Ko-
kesz.
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DA NOITE

ESTRÉIA — Anick Mal-
vill, à partir de amanhã,
estará à frente do con-
junto de passistas e ca-
brochas que fazem parte
do elenco efetivo do.Ca-
necão. Ricardo Méier *e
Zélio Alves Pinto já mar-
caram para 10 de feye-
reiro o primeiro grito dè
carnaval da choperia,
ocasião em que estrearão
quatro bandas. A decora-
ção carnavalesca já foi
aprovada e será de auto-
ria de Adir Botelho e
B^emando Santoro; es-

l tando orçada', em vinte-
mil cruzeiros novos. Ag-
nelq Martins é o nôvo di-
retor da casa;

REABERTURA — Com-
pletamente remodelado,
reabriu o Samba Top,
boate do Posto Seis. O
autor da decoração é o
artista tcheco Milàn. A
discoteca está sob a ori-
entar*|'r>'»'^ Ricardo. A
boate*^ •:;..,. Jjiz negra
psicòdéliea; i h t erligada
ao som, com pisca-pisca
musical eletrônico;

CERTINHAS — Cole já-
estreou, no New Samba,
nôvo show. que conta
com a participação das
certinhas Nédia Montei,
Dalvão Eirão e Eloína. A
atração é o cantor Osni
José. O New Samba co-
bra, somente, cinco cru-
zeiros novos de couvert.

PORTUGUESAS — Sex-
ta-feira próxima, no Lis-
boa á Noite, banquete em
homenagem a. Joaquim
Pimentel. Compositor lu-
so- radicado há longos
anos no Brasil, recebeu,
semana passada, em Lis-
boa, o Disco de Ouro de
67, pelo seu fado Júlia
Florista, que alcançou
recorde de venda em Por-
tugal. * * Maria da Gra-
ça e Sebastião Robalinho
são as atrações- perma-
nentes' da Adega de Évo-

•rorav • que agora-"'funciona
de segunda a sábado, fe-.
chando a, o s domingos
para descanso dos em-
pregados. * *.Antônio
Mestre deú sociedade, na
Fado a dois empregados
seus,' a fim de assumir a
direção da Confeit ária
Colombo:

CERVEJARIAS — O Le-
me está entrando firme.
no páreo das cervejarias.
A primeira a ser inaugu-
rada naquele bairro foi o
Mineirão, ao lado do
Fred's. Depois surgiu a
Dom Quixote, ao lado da
Cantina Sorrento, e, na
semana passada, inaugu-
rou-se a Cervejaria Copa-
leme, que ocupa o pri-
meifo andar do boliche
do mesmo nome. A casa
funciona na base dos
conjuntos de iê-iê-iê e go-
go-girls de min i-saiá,
mas o movimento. â t} é
agora vé dos mais fracos.

ULTIMAS — Num
ambiente de boate,
mas com preços de
bar, funciona no Lido
o Bierklaüse, um dos
lugares mais anima-
dos da noite carioca;* * Carlos. Machado
já escolheu o tema do
próximo show do
Fred's: uma sátira às
novelas de televisão.
Texto de Sérgio Pôr-
to. Para o elenco, Ma-
chado já está em en-
tendimcntos com Jii-

0 que há para ver
CINEMA

ju; Paulo Silvino,¦
Elianá Pittman e Co-
lé. * * Canoas, boate
da Barra da /Tijuca,
acaba de contratar o
conj u n t o Cariocas
Tropicais para ani-
mar suas noitadas.-¦* * O Biombo, men-
salmente, mudará o
painel existente em
seu janelão. O restau-
rante cancelou as fei-
joádas de sábado. * *
A partir . de quinta-
feira, a Casa do Cea-
rá estará aprcsentan-
do um show intitula-
do S-S-Samba, diri-
gido por Sídnei Silva
e Sônia Maria e co-
reografia de Vítwr

; Florindo. :

ESTRÉIAS
UMA ROSA PARA TODOS (Um
Rosa p.r Tulli), de Franco Rossi.
Rosa (Claudia Cardinale) é um
pouco de cada um, por excesso
de amor, até ser doutrinada por
um Doulor (Nino Manfredl) com

.. A estranha iecríe da. monogamra.
Uma peça de Gláucio Gill, cena-

.v rio cariocas, produção italiana.
Com Mario Adorf, Lando Buzznn-
ca, Tamirolf, Olelo, Lewgoy Mil-
1on Rodrigues, Oswaldo loureiro,
Célia Siar, Luís Pelle.rini, Laur.
Suarei. Tecnicolor. SSo tuis (des-
de 13h20m) • Madri: 15h30m,
17M0m, 19h50m, 22h. Santa Ali-
ci: UhSOm,' 17h, 19hl0m, 21h .
ÍOm.
DESBRAVANDO O ¦ OESTE (Th.
Way Witl), do Andrew V. Mela-
glen. Por volta de 18-15, um se-
nador de Missourl (Kirk Douglas)
orgsnízà um projeto 

"para a co*
lonlzaçõo de Oregon, que se põe
em marcha em caravanas de por-
te incomum. De um ron.-r.-_- d»
A. B. Guthrie, inipiradó em per-
sonagens reais. Com Robert MIt-
chum, ¦ Richard Widmark, loia Al-
bright. De luxo Color/Panavi-
sion. Íruni-Flamingo e- Coral: 1-lh
30m, 17h, 19h30m, 22h. - (10
anos).

AGENTE SECRETO F-X 18 .(Co-
plan, Ag.nt Jecrlt F-X, 1», dl
Maurice Cloche. Aventura em
co-produção .franco-h.ipano-ita-
liana.. Easlmancolòr/Clnemascope.
Kon Clark, ¦ Jany Clalr, J-íques
Dacqmlne. Haja (desde lOh .da-
manhã), Olinda e Mascote: 14h,'
lóh, 18h, 20h, 22l"l. (14 anos).
(TCRÃNDE GOÍPÊ DO S-CÜVÕ
(II Colpo da Re), de -John 'Fie-,

minger. Espionagem na -disputa,
de uma arma onipotente.' Pro'du-
ção" italiana com'uma equipe de
pseudônimos: Alan Steel, Pomsla
Tudor, Richard Garr.lt,, entre ou-
tros. Eastmancolor/Pancrimica.
Rivieri, Alista, .lagoa Drlvi-ln,
Sio Francli» (R. Miranda), Mi.
raaem (Petr.), Arte (Meriti), Pálido
(B. Mansa), Esparansa (B., Pirei),
Rex (3 Rios), (livre).

R i cha rã Widmark,
Desbravando o Oeste
Ò's~RTFÍÈS^r'WSF0RRÃ"4Ó
Gum' to Apache Pass) dc Williem
Witney. Westirn- americano, em
ÉastrbWcolor, com Aúdie Murphy,
Michael Burns, Kennslh Tobey.
Vitória, Ricamar, Carioca: 14h,
16h_ 8h, 20h, 22h. (14 arios).
Agente' z-ss em missão de>
SESPERADA (Secrot Aginl Z-55,
D espera te Mission), de Robert M.
White. Agente a serviço da CIA,
em Hong Kong, disputa a posse
de um físico nuclear americano.
Co-produção européia com Jerry
Cobb, Yoko Tani, Gianni Rizzo. .
TecnicolorAecnisccpe. Leblon e
Ti|uci: 13h20m, 15h50m, 17h40m,
19h50m, 22h. Rix: 14h50m, 17h,
19h10m 21h20m. (14 anos).

REAPRESENTAÇÕES
¦OCCACCIO 70 (Boccictio 70),
eni três episódios: As Tenliçõss
d» Dr. Antônio, de Federico Fel-
lini, uma aétira... ao rn,orállsmo

- com curiosas variações oníricas
-, interpretação de Ànlta Ekberg
e Pepplno de Filippo; 0 Trabalho,
de luchino Visconti, um quadro _.
de alta burguesia' tedioso —, com '

Romy Schneider e Thomai Millan;
A. Rifa, de Viltorlo d-rf Sica, o
melhor episódio, com Sophia lo-
ren so oferecendo;' como prêmio.
Eastmancolor. Art-PiUclo-Tljue» e
Art-Pi»cio-Méi«r.
MODESTY BlAISE (Modesly »lai-
le), de Joseph losey. Monlca Vit-
ti em deliciosa irransrliouraçSo:
agente secreto super.iixy, sugeri-
do por uma história em qua-
cfrinhoa. A direção, sofisticada
demais, por pouco não anula •
efervescência da aventura.. Com
Dirk Bogarde, Terençe.. St.mp,
i-iarry Androws. Tecnicolor. Prod.
inglese. Alaslia: apenas às 20h
• 2__!,'_ _'__¦:_

Ó MÀGNÍFÍCÕTraIDO (H Mas-
nificó Comuto), de. Antônio Pie-
trangell. Mas uma adaptação da
peça i de Crommelynck. Com
Cliudia Cardinale, Ugo Tognazzi,
Bernard Blier, Paul Guers, Salvo
Randone. Art-Palicio-Midurlira.

CONTINUAÇÕES 
"

QUANDO DUAS MULHERES PE-
CAM (Periona), de Ingmar Berg-
msn. Um dos trabalhos mais
fascinantes do genial cineasta
sueco. Entre a atriz que perdeu
(ou abdicou ao) uso da voz e a
enfermeira que se dodica a
curá-la li estabelece mais. do
qui uma relação de amor: o due-
Io da palavra com o silêncio se
transforma numa luta brutal, ni

qual a loucura se aplaca e a
razão te transtornai Apesar dos
problemas de cópia e projeção,
a fotografia (prelo e branco,
Sven Nykvisl)' se mostra prodí-'. •'.
glosa, No elenco; quase Um duo,
a maior .tuação do'Bibl Ander-•
son • a revelação (norueguesa^
teatro & cinoma), liv Ullmanri.
Com Gunnar Biomstrand. Bruni-V
Copacabana: 14h, 15h40m; 17Ji
20m, 19h, 20li40m, 22h20m. Tam- ¦
bém nos cifvama* 'Alvorada e
Brit-nla. .. -.. V
ÜM CAMINHO PARA-DOIS (Two
for lhe Road), de Stanley.Donen.
Os prazeres e conflito* da tra-
jetórla matrimonial do cisai Al-
bert Finney-Audrey Hepburn. Ot:
Luxe Coíor/Panavision. Música

de Mancini. Falido, Rian e Mi-"ramar: 
13h20m, 15h30m, 17h40m,

19h50m, 22h. (18 arios): 
AMANTE À ITALIANA (les Sul.
t«ns), de Jean Dslannoy.-'As com-
plicaçoes de um magnata com a
esposa, a filha e a amante. Com
Gina Lollobrigida, Louis Jourdan,

. Rsnéo Faure, Muriel Baptiste, Co-
rinne Marchand, Daniel Gélln.
Eastmancolor. Prod. franco-ltalia-
na. Condor — Largo do Macha-
do: 14h, 16h, 18h, 20h, 22h. (18
anos?. '
PÕSTlIVAMENTE MIlllE (Tho.
roughly Modem Millia), de Geor-
ge Roy Hlll. Rememoração co.

•lorida da década de vinte, mu-
slcal, com Julle Andrews, Mary
Tylér .Moore, Cárol Channlng, Ja-
mes Fox, «John Gavin, Béalrico
Li)lie. Canções dl Jimmy Van
Heusen . e Sammy Cahn. Técnico-
lor. Exclusividado do Veneza.
De terças às ¦sextas-feiras: 16h,
lSh40, 21h20m. Segundas, sé-
bados e domingos: também às -
13h20m. tl0_anos)___. _______
ãTdé~eTpadã7óperacao con.
TRS.-ESPIONAC-EM (Óptraliin
Counteripy/Título da versão em'inglês), de Nick Noslro. Agentes
ém vigília psia paz mundial. Com
GiDrge Ardlsson, Leno von Mar-
tens, Hélène Chnnel. Co-produção
ítalo-espanhcla. Tecnicolor/Toc.
niscope. Império: Hh, 16h, 181i,
20h, 22h. (18 anes).

GRAND PRIX (Grend Prix), de
John Frankenheimcr.'.' Os perso-
nàgens são meras peças no, mo-
tor desse engenho tecnicamente .
brilhante «m Cinerama. A tela
côncava era a menos indicada
para o show automobilístico (as-
sistldo por Jámes Garner, Yves
Monland, Eva Mario Saint, Toshiro
Mifune, Brian Bedford, -Jessica
Walter, Antônio Sabato, Françoi-
se Hardy e um perfeito Adolfo
Celi. Panavision/Melrocolor. Roxy
,-' 15hl0m, IBhlím, 21h20rrj, -

(10 anos).

ÁFRICA ADEUS
Jacopetti e Pró.
gem em corei,'
bre a África e
Desde Mundo'que - o sensac'
não provocava
Bruni-FIa mango:
30m, 22h. São

'¦ 

.''

(África Addio), de
peVl. Loríga-metra- -
documentário, sô-
seus problemas.
Cão (o primeiro)

onalista Jacopetti ,
tanta polêmica^ —
T4h30m, 17h, 19h

Josó, (10 anos).

TEATRO .7/^ *&n; ¦ - V ,
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O REI DA VELA - O Teatro Ofi-
cina de São Paulo volta aà Rio
com a renli^açõo que considera
como o seu espolículo-manifesto.
A impiedosa critica do Osvald
de Anarado à burguesia brasi-
leira, escrita em 1933, continua

.válida em quase todos os seus
. «spectes, e o espetáculo, dirigi-

do por José Celso Marlinez, i
extremamente inventivo na sui
agressividade. Com Renato Bor-
giii, Fernando Peixoto, liana- Du-
vai, Dlree Mtgllaccio, Dina Sfat
t. outros.. Curta temporada no
Teatro Joio Csetano -„ Praça Ti-
radetites (4,3.-4276).' 2.1 h15m. Vesp-

J 5S. -'.." domingbV 1.7h; sáb_- l?h
4Sm e'" 22h3Õmi:-' •'¦'• ''.

BlACK-OUT - Comédia policial
que, em São Paulo se transfor-,
mou num dos grandes sucessos
da atual temporada. Dir. de An-
tur.es Filho; core Eva Vilma, Raul
Cortez, Geraldo dei Rcy, Stcnio
Garcia. D|enano'Machado e Nev/-
lon Prado. Maison de- Fnnee-
Av1. Presidente. Antônio Corloi,

. 58 (52-3456). 21hl5m> sib.: 20h
. 22h30m; Vesp. 5o. e dom., lóh.

QUANDO AS MAQUINAS PARAM
- Maii um. espetáculo paulista
em visita ao Rio e mais um ,
texto de Plínio Marcos, que des-
«a vez também dirige. Com Ml-
riam Mehler a Luis Gustavo.
Teatro Jovem. Praia de Botafo-
go, 522 (26-2509). 4a. a dom.,
21h30m; Vesp.' 5a.' e. dom., 18h.

VENTO NOS RAMOS .DE SASSA-
FRAS - Comédia de René de
Obaldia, satirizando os convan-''
ções dot filmes far-west. Dir.
de. Paulo Afonso Grlsolli. Com
Henriette Morineau, Mário Era-
elni, Ivã Cêndido, Márcia Ro-
driguos, Juju,- Guy Brytygler, Te-'
rosa: Medina, Alvim Barbosa. —
Dulcina Rua Alcindo Guanabara,
17/21 (32-5817), 21h.l5mt sáb.,
20h « 22hl5m; Vesp. 5a„ l.éh e
dom., .7h.

OH! OHI OHI MINAS GERAIS -

Espetáculo de variedades comen-
tando com humor, música a poe-
sia o tradicional espírito mineiro.
Texto o direção de Jonas Bloch.e
Jota Dôngelo. Produção do Teatro
Experimentei de Belo Horizonte,-
que bateu recordes de público na
Capital mineiro. ,'TNC. Av. Rio-
Branco, 179 (22-0367), 21h; léb.
20h e 22h; Vesp. dom., 18h. Só
até dia 16.

fl-K-È * ________¦ f ^__^^_R_i
_^i________m^^_m-___m___m^m^___i_\™V'a_IH í _¦ Kv&mBjI

ISSO DEVIA SER PROIBIDO -
Comédia de Bróullo Pedroso e
Valmor Chagas. Dir. de Gianni
Rattò. Com Cacilda Becker e Vai-
mer Chagas. Volta dos, dois gran*
des atores ao Rio, num espeta"-
culo que agradou ao público da
São Paulo e de variai outras Ca-
pitais, onde iá foi apresentado.
Copacibana, Av. Copacabana, 327
(57-1818 - ramal teatro); 21 ll

; 30m; sáb. 20h e 22h30mr vesp.,-
5a., às lóh e dom,, ll 17h. . .

NAVAIHA NA CARNÍ - Drami
de Plínio Marcos, passado no
bn-feriil.de uma grande cidade
brasileira. -Brilhante confirmação'
do talento "tio aútór dè Deii .Pir.
didos numa Noite Su|i, e um as.
petáculo da rara densidade e vio-
lêncla, com ótimas iriterpretaçõls.
Dir. Fauzl Arsp. Com Tênia Car-
rero,' Nólsbn Xavier e Emlliano
Guiirós. < Gliucle Olll — Praça
Cardeal Areoverde' (37-7003); 21 h
30mt sáb. 20hl5m e 22hl5m;
vesp. 5«;., 17h e dom., 18h. Des-
canso àis segundas e térças-fei-
ras.. .

DE IRECHT A STANISIAW PONTE
PRETA — Volta' ao cartaz o bom
espetáculo 

'¦ 
inaugural do Mini-

Teatro, com A Exceção e a Regra,
de Brecht, e uma seleção de ire-

, chos;:de Stanlslaw Ponte Preta. -
Dir. de Antônio Pedro. Com Jai-
me Barcelos, Milton Carneiro, Mar-
za e Alexandre Marques. Mini-
Tialro. — Rua Figueiredo Maga-
Ihães, 286, aobrelo|a -.(45-2-04),-
4a. a 6a;. 21h30m; sáb. 20h30m;
dom.,. 18h e 20h.- i .

O SEGUNDO. TIRO - Comédia
policial -di ¦ Robert' Thomas. DIre-
ção de Benedito Coni, com Már.
cia de Windsor, Cícll Thiré, Se.
bastião Vasconcelos e outros. Gí-
nísllco, Av. Graça Aranha, 187.
(42-4521); ,21hl5m; sábi 20h e
22h30m;" vesp. 5a;-feirs, lóh e
dom..- 17h

O INSPETOR GtKAl - Tentativa
da adaptação da grande comédia
de Gogol, sobre a-corrupção na
Rússia crarlsta. Adaptação _ di-
reção de Benedito Corsl, com
Dulcina, Agildo Ribeiro, Telmi
Reston, Denoi de- Oliveira e ou-

. tros. Opinião: Rua Siqueira Cam-
pos, 143 (36-3497), 21h30m, sáb.
20h30m a 22h30m; vesp. dom.
18h. . "

A PAISA CRIADA - Montagem,
criticada da comédia de Marivaux.
Uma bala jovem disfarçada em
homem desencadeia uma série da
intrigas . li vezes bastante sór-
dldas. Dir. de Antônio ' Pedro.
Com Betty Faria, Cláudio Msrzo,

. lolanda Cardoso, José _e..Fral*ss,
Fernando José e Ivã Seta. Ca-
rieea, Rua Senador Vergueiro,

j 238. (2^y915): . 21h30m; aábii
-20h15m e 22h30m; vaip. quinta,-;

17h e dom., 18h. (Últimas s«-
minas).

MARHIA PALA MAISy,*lTO''.-
Marilia Batista canta músicas do
Noel Rosa, Ari Barroso t Chico
Buarque. Com o coniünto Oi 5
Crioulos Jovem, Praia de Bota-
fogo, 522 (26-2569). Sextas: 23h,
sib. . l«h," 2as. e 3as., 21h30m.

COMO VENCER NA VIDA SEM
FAZER FORÇA (How to Succood
in Business witltput Really Try.
ing) de David Swift. Ccmédia ba- :
seada na peça musical extrai da
do livro de.,Shephsrd Mea.d..Com
Robert Morse, Michele Lee, Rudy
Vàllee. Côres/Panavision. ópera:
Rivoli, Rio,, Caruso, Bruni-Méier,
São Pedro, Regência, Rosário. — ¦''..
(Livre). ______ 7

'GAROTA 
DE IPANEMA (Brosilci.

-ro), de Leon Hirszmán. A' per- ^senanem celebrizada pelo-
samba de Torji Jobirri e Vinícius
de Morais, agora'materializada-em.'
Ecslmancolor pêlo diroicr cie 'A -
Falecida, com; a colaboração do
Vinícius, e de figuras do elen-
cò ipnneniense (cronistas, cincas-
tas etc), tendo à frente
Mareia Rodrigues, Arduíno Cola*
sanii, Adriano Reis, Jcsé Carlos
Marques, e (no procrama murkalj
Chico Buarque/' Vinícius, Nara,
Tamba, Baden Pov/oll, MBP-4,
Quarteto em CI, Rònle Von. —
América: 14h, lóh, 18h, 20h e .
22h. (Livre).
FELIZES PARA SEMPRE (More
than a Mlracle/CEra una Volta),
dé Francesco Rosi. Romance re-
gido por filosofia da 'Carochinha. ,
Cores.. Com Sophia Loren, Ornar
Sharif, . Dolores'dei Rio. Metro-
Copacabana, Metro-Tijuca, Pax,
Pantodos, Mauá: 14h, .lóh, 18h,
20h, 25h. Palhé (a partir das 12h).
(Livre), 

" v 
..'.

TRÊS NOITES DE AMOR (Tre Nolti
d'Amore), ou três histeristas di-
rígidas ¦ por Renato Castcllani
(csh. Cütherine Spaak viúva de
um inafisso), Luigi Cèmencinl
(CP sedutora de um noviço) e
Franco Rossi (CP, broto, comple*
xando o maduro marido Enrico
Mario Salema). Também no elen-
co: Rsnaio Salvatori e Jchn P.
Lav/. 

"Comédia. Côres/Tecnisccpe.
Art-Palácio-Còpacabina: 13h30m,
15h40m, 17h50m,. 20h t 22h!0m.
(18 anos).

NUNCA AOS SÁBADOS (Pis
Qvastion le Samedi), de Alex
joffé. Comédia. Robert- Hirsch em
treze papéis, um homem-elenco.
Prod. fronco-flalo-israelense. Pais»
sandu: 15h, 17h20m, 19h40m, 22h.
Tijuca-Palaco: 14b, 16h30m, 19h,
21h30m. (livre). 

O GRANDE CAÇADOR (The Hunt.
ing Iniltnct), produzido por V/ail

Rodolfo Dantas,.91 -.Consumação
NCrS 15.00.- 1 hora. diariamente.

BIG BOWUNG - Centro ds di-
versões. Jussara Lupe comanda
as recepcionistas. Rua Barata Ri-
beiro, .81. Estréia quinta-feira.1

Disney. Desenho em longa-me-
traoem. Entre os protagonistas, o
professor Ludovico von Pato.
Mickoy,. Pluto. Pateta, Hermen-o-
Bosouro e o Pato Donald. Cores.
Complemento: As Lut.i Brilham
em Disneylândia. BrunMpanema,
Flórida, Royal, Kelly, Presidente,
Rio Branco, Bruni-S. Peno. (Livre).
A CONDÍSSA DE HONG-KONG
[A Counfoss from Hong-Kong),
de Charles Chaplin. Depois ãe
deipedlr.se, definitivamente, com
Um Rei am Nova Iorque, o gê-
nio fêz esta comédia em que pri-
ma pela ausência (aparecendo,
como ator, em dois "rápidos mo-
mentos). Romântica, sentimental,

..colorida. Com Sophia Lore,n e
Marlon Brando. Capitólio, Àmá-
rica e Copacabana. 14h, lóh, 18h,

,'20h. 22h. - (14. anos).

OS AVENTUREIROS ,(l.s Av.n, . ,
lurilrs), de Robert Enrico. - Um'filme sem grandes pretensões,
que 

'se inipõe como espetáculo
interessante: aventura com humor,
imprevista e' amarga poesia. Com
Alain Delo-n,; Lino Ventura,'Serge
Regglani, Joanna Shlmkus. Eait-
mnncclor. Prod. franco-italiana.
Condor-Copaeabina:. 14h, lóh, 18h,-.

I 20h, 22h. 'tló anos).-.

GIGANTES EM LUTA (Th. War
Wagon) de Burt Kennedy. Os Ini-
migos John Wayne è Kirk Dou- ,
glss se aliam nesse waitarn tra-
dicional,, despretensioso. Com
Bruce Cabot, Joanna Barnoi. Tec-
nicolor. Odeon: 14h líh, 18h,
20h e 22h.. ()0 anos).

A NOITE DO PRAZER (li Pia.' «oveli Notti), de' Armando-'Críipi-
.rio _e Luciano Lucignanj. Comé-^

dia picaresca em '.rês episódios,
ambientada, na Idade Média. Cô- ^
res. Com Gina Lollobrigida, Vilto- •
rio Gassman, Uoo,>Tognazzi,-AdoI-
fo Celi, Maria G'rar'a Bucella. —
Paris-Palace, Alfa, São Bento. 14h,
•lóh, 18h, 20h e 22h. (18 anes).
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MUSICA

Marilia Fala mais
Alto, no Jovem

IlIANA PITTMAN '— t Precise
Cantar' - Show com Trio .J-D ,
Geraldo Azevedo, B8|so i - Praça
GeneralOsório (27-3122). Diária-
mente, Is 21h30m. .

JUCÁ CHAVES - O menestrel
maldito - Santa Rou (47-8641).
Diariamente, às 21h30m.

CAMERATA CLÁUDIO MONTEVER.
Dl- — Sarair— rPrají da lUpúblí-
ca, 17, ho|e, Is 20h.

¦ACH t A SUITE - R7 Miranda
e*M. Roch» Pitt» --ICBÁ, Imi-"
ntíS, às 18rK' '•' " :

¦ACH l SUA fPOCA -'M. I.
Prietli e Conjunto CamiraM —
ICBA, dia 17 às 18h-

CONCERTOS PARA JUVENTUDE
TV Globe - Hoie, às lOh.

DISCOTECA PÚBLICA DO ESTÁ-
DO DA GUANABARA - Música
erudita. - Aberta.;dai -9h .às 19h.

Avenida. Almte.. Barroso, 81,
7.° i andar,.

MARCA DO- SUCESSO - 7h25m
,",-.12h25m - 18h25m e 21h25m.

REPÓRTER JB - BhSOm - 9h30m
.- 10h30m¦'— llh30m - 14h30m

IShSOm -'16h30m - 17h30m
20h30m — 23h30m — 0h30m.

INFORMATIVO AGRÍCOLA -
6h30m — de,«egunds i domingo.

RÁDIO MEC

1NTÍRPRETES FAMOSOS - Apre-
sentará, hoje, às lóh.SOnv o meio-
soprano Shiriey. Verrot-Carter,- em
El Amor Bru|o. 

',

'SHOW"

FERNAO DIAS PAIS LEME -
Scfi focalizado no programa Ho-
mins e. Fatos. ds Noisa História,
no horário de 10h25m.'

Oh! Oh! Oh! 3Vü-
rias Gerais es-
tréia hoje no TNC

O BARBEIRO DE SEVIIHA - Ale-

OH, QUE DELICIA DI BONECAS
— Show de travesti-;, apresênfan*
do Rogéria. Teatro Rival, R_ua_A|i_

grt,' irreverente • .inventiva mon-
,Magem-.,'da ótima, comédia'{-*iê

Beaumarchais. Dir. de Paulo Afon---
.',so . Grlsolli. Música de. Cecília

, Conde. Com Marilia 'Pira, Nano-
leão Moniz Freira, Osvaldo -lou--

reiro, Am8nd|o, Osvaldo Nriva a
outros. Teatro Toneleros, Rua To-

• lieleros, 56 (37-3960);:^4av Í5a.¦- e
.-«a., 

''21h30m; sáb. 18h 
' 

e 22h;,
dom, 18h e 21h. Pretos especiais

._ para colégios. * /

DURA LEX SED LEX, NO CABE.
. IO Sô OUMEX -Comédia mu-

sical cie Oduvaldo , Viana Filho,
com música- de Dorl Cafml/ Fran-
eis Hime e Sídnef Waismah. Es-
petáculo inaugural do nôvo Tea-
tro do Autor. Brasileiro,, dirigi-

. do por Gianni Rattò, com cena-
i rios d» Carlos Fontes e Arman-

do Costa. Dir-. musical de Sfdnel
Waisman e interpretação de ítalo
Rossi, Berta Loran, Gracindo J&-
nior, Adriana Priato, Maria Lú-
cia Dah!, Susana Morais a ou-

. tros. Masbla, Rua do Passeio, 42/
56 (42-4880); 21hl5m, sáb.' 20h
15m e 22hl5m; vesp. Sa., lóh é
dom,, 18h. ' < -*"•

varo Alvim, 33|37 (22-2721 ),-\20h
e 22h; vesp., quinta e dom., lofi.

AlTA TENS*0 - Revisti*"cbm
travestis e Jerry di*Marco. Car*
les Oomis (22-7581) >- Üiàrie :
mente, às 20h. e ,22b.

ILcN DE LIMA, GILDA VALENÇA
E JOAQUIM PEREIRA - Lisboa à.
Noite - Rua Cinco de Julho, 305.
Couvert:. NCrí 2,50.

ANTÔNIO MESTRE I MARIA TE-
RES A No - Fado - Show -
Rua BarSo do Ipanema, 296. Te-
lefone 36-2026 - Couvirt: NCrS
?.5Q- .'' '

' 
DICK E MARY MARVEl - Mági-
cos — Adega do tvora - Show
com Maria da: Graça e SebastiSo
Robalinho. Couvert: NCr$ 1,80.
Fechado,as segundas-feiras — Rua
Santa Clara. 292. Tel.' J7-4210; ,

RIO Zl PEREIRA - Direção ao
Haroldo Costa, com Élen de Lima,
Irmãs Marinho? t Jonas Moura^
Ooldm Roem do Copacabana Pa-,
lace. Couvert: NCrS 12,00. Sáb.
e dom__: NCrS 15,001 v ' •

DEU A LOUCA EM HOLLYWOCD
7— Produ^r* à* Carloa. Ma-hado
com Grande Otelo, Llliam For-
nandes, Juju, Rogéria, Nestor de

. Móntomar e outroi. Frid's. — Av.v
Atlântica. Consumação NCrS ..
12,00.' ,

ARTES PLÁSTICAS

MUSICAIS

/

A FINA FLOR DO SAMBA -
Show de samba popular, organl*
zado por Sérgio Cabral e Tire»
Aragão. Com elementos das Es-
colas de Samba 'Mapçjuaira, lm*
pério Serrano, • Porleli e Salguei.'
ro. Opinião — segundas-feiras -*
21 horas. 7

EM TEMPO DE M0SICA - Show
com I participação dos Anjos do
Inferno e Zilé Fonseca. Diária-
mente, às 21h30m, no Arena Clu-
bf ele Arte -Barata Ribeiro, 810.

COMIGO ME DESAVIM - Show
musical, estrelando, s cantora Ma-'
ria Betânls, com a presença de
Rosinha. de Valança e do Terra
Trio. Roteiro de Isabel Câmara,

-com textos de' Sá da Miranda,
Brecht, Fernando Pessoa, Clarice
Lispectpr e outros, Dir. de Fauzi
Arap. Miguel Lemos, Rua Miguel
Lemos, 51 (56-1954) J- 21h30m;

,Vt»p. dom., 18h.

EDU E SUA GAITA - Show-de-
poimento com a participação es-
pecíal de Mário Lago e ao plano

,Rbmèu Feasati. — CIíücIõ 6íirv-
, Todas \ as segundas-feiras Is
21h30m.

WALESKA - Cantora de música
romântica —'violão' de. Joiemir.
PUS. ~ Ruo Antônio Vieira, 17-B
— Lsme.

SHOW DE SAMBA - Casa Oran.
de, Av. AfrSnío de Melo Franca,
300. Diariamente, às ,23 horas. .

CANECAO - Cérve|eria com ca-
paddade para duas mil pessoas.
Shewi contínuos. Na entrada do
Túnel Nôvo, — Consumação NCrS -
10,00. Couvert: 1,50. '

MARGARIDA - Show Jo Grupo
Manifesto — Sarau — Rua Gosta-

. vo Sampaio, 840-Á — Reservas:'Atlântica. Consumação: NCrS'...
12,00;

yt

TRAVESSIA - Show com MÍltcn
Nascimento, Ellen Blanco, Malu,
Quarteto 004 e Qurrteto e Pau-N
Io Moura. Rui lar Bois, — Rua

EXTRA
EXPERIMENTAIS AMERICANOS -
Programa da Cinemateca, na Mái-
sen de France, hoje, às 18hl5m,
cem entrada franca aos sócios
do MAM: Color Rhapsody, Dis-

. sent lfusion, Gumbisia, Liquid
Jasz, Polkl-Gnph, Stlll Wlt.rl,
Sun Flight The Swing, Th. Diy
Manolote Wis Killed.

PROGRAMA DE CURTOS E DE-
SENHOS — Sessões de 60 njinu-
tos, a partir das 10 horas da

-manhã, diariamente, no Cina
Hora. (Livre). ,

COLETIVA - José Paulo M. Fon-
seca, Scliar, - João Henrique e"Carlos Leão.' Pinturas financia-
das em 5 pagamentos. — Santa' Rou — Rua Visconde de Pirajá,
22 — Diariamente, das 14h às
2-1). . ¦¦¦

ÃCÊRVO - Pintura, desenho *'
gravura — Mabé, Wakabaiashi;
l.nimá, Maia, Schaeffer, llca Te-
resa, Lezzarini, Heitor dos Pra-
zeros; Tarcísio • outros, Gamini
— Av. Copacabana, 335-A.

COLETIVA" - Pintura, desenho,,
gravura, escultura e .tapeçaria —
Venda financiada em 20 meses.
Pàllle-Oilerle — Prat» General •
Osório, 53í '• •"• ' ''

COLETIVA - Pinturas de B i a
Cavalcanti, Celina, Célio, Dama-
sio, Elóida,. Lucy, Maria Lins, Mar.
io, Pedrinl e Tais. Dozen, Ave- '
nldi Copacabana, 1 133.

BIBLIOTECAS

BIBLIOTECA CASTRO ALVES -
Avenida Treze de Maio, 23-0 —
Tel. 52-9B65. Horário: 12 às 18
horas. Fechada aos -sábados. "

BIBLIOTECA POPULAR . DA PE.
NHA - Rua Uranos n.» 1 326 -
(30-6713) - Horário: 12 às 18
horas. Fechada aos sábados.

BIBLIOTECA NACIONAL - Ave.
nida Rio Branco n. 219 (22-0821)
- Horário: 10 às 22 horai. Pa-
ra o salão de leitura, exige-se
cartão de consulta* Informações
tia, portaria.

BIBLIOTECA DO CLUBE DOS DE-
CORADORES - Sobre arte em
geral. Av„ N. Sra. de Copacaba-
na, 1 108, sala L, aberta diária-
mente nò horário de 14h às 18h.

BIBLIOTECA POPUIAR DE BOTA.
FOGO - Rua Farenl n.° 3-B -
(Só-2445) - Hotário: 8h30m às
21 horas; Fechada aos sóbades.

GAIOS DE ALDEMIR - Sorigreiias
de' Mário de Ia Parra. - Galeria
Copacibana Palace, Av. Copaca-
bana, 291.

COLETIVA -. Pintura, desenho,
gravura, escultura e tapeçaria. —
VerWa financiada até 20 meies.

Relivb — Av. Copacabana, 252.

FEIRA DE NATAL - Diversos ar-
tistas. — Galeria Escada — Av.
Gon. San Martin, 1 219 (27-4470)

Fechada aos sábados e domin-
gos, ,

COLETIVA - leticia, Scliar, Ro-
drigues, Henrique e Bianchetti

Serigrafias - L'Ataller - Rua
Barão de Ipanema, 29-A. :

IX BIENAL DE SAO PAUIO -
Exposição de artes plásticas de
61 países, no-Parque Ibirapuera,
em São '• Paulo. Aberta. diária-

exceto às' segundas-feiras.

1ASAR SEGAll - Exposição re-
,tro5pectiva reunindo grande par-
1e.de obra de Segall. Museu d.
Arte Moderna — Av. Beira-Mar.
De. segunda a s.íbado, das 12 às
20 horas. Domingos- e feriados,
das 14 às-20 horas.

ACCROCMAGE DE NOEL - Plntu-
ra, gravuras, desenhos e álbuns
cie reproduções. Barclnski — Oi-
bin.te di Arte,. Botafogo, Rua Pi-
nhelro Guimirães, 71 (46-1294).
Aberta de terça a sábado, das
16 às 22h.

TAPEÇARIA - Oalorie IBEU -
Av. Copacabana, -690, 2.° an.
dar.

EXPOSIÇÃO DOS ANÔNIMOS -
GEAD — Rua Siqueira Campos,
18-A.

COLETIVA - Zélia Salgado j (es-.
cultura), Rubem Dario (tapeçaria)
e Vera Mtndllm (gravura) - Ga-
leria Zilrin — Rua Buenos Aires,'-110..

COLETIVA — Pequenos quadros
de José Paulo M. Fonseca, Coe-

.lho Louzada, Cícero Dias, A!clc-
mtr Martins, Scliar e Manuelzinho
Araújo. —. Galeria Varanda — Rua
Xavier da Silveira, 59.

PERGUNTE AO JOÃO,

BIBLIOTECA POPULAR DA GA-
VEA - Praça Santos Dumcní, 160,
(27-7814). Horário 8" às 20 ho-
ras. Fechada aos sábados.' ....

BIBLIOTECA ESTADUAL - Avenl-
de Presidente Vargas, 1 621 (tol.•43-0333). Horário: 8 ài 20 horai.
ras. Fechada aos sábados.

BIBLIOTECA POPULAR DO RIO
COMPRIDO - Rua Haddock 16.
bo n.o 163 - Telefone 28-5178
— Horário: 12,is 21 horas. Fecha-
da aos sábados.

BIBLIOTECA POPULAR DE COPA.
CABANA — Avenida Copacaba-
na n.° 702,. 3.° andar. Telefo-
ne 37-8607.. Aberto até às 20

. horas. ' ' y~- l.

BIBLIOTECA DO MINISTÉRIO DA
_t-ZENt)A ¦.. ia.<l. a.nl-i uu Cdi-

fido do M. F.*.- Tel..22-3169.
Horário 10 às . 17h30m. Fe-,

chada aos sábados. Especializa*
- da em Direito, .Economia e Fi- '

nanças.

BIBLIOTECA DO FOLCLORI -
,Rua Pedro Lessa, 35 — 6.°., sala
601 — órgão do, MViistério da .
Educação (MEC). Aberta diária-
mente das. 13 às 18h.

IIBIIOTECA DO MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO E CULTURA - Es-
peciallzada em Educação, Culfu-
ra e Arte. Horário: diariamente
das llh às 18h — Rua da tm-
prensa n.° íó, 4.°, andar. '

BIBLIOTECA DA CASA DE RUI
BARBOSA — Especializada em
Direito, 1 Filologia, Literatura, His-,
tório, Ciências Sociais a Vida e
Obrai de Rui. Barbosa. Horário:
diariamente dás 12 às 17h. —
Fecharia às segundes-foirai. —
São Clemente, 134.

BIBLIOTECA DO CONSELHO NA.
CIONAL DE ECONOMIA - Obras
de Economia e Finanças. EstatEi-
tica. Coleção'de Referências, Leis
do Brasil e Diários Oficiais. Ho*
rário: dias úteis, exceto aos sá-
bados,/ das llhJOm às 17h30m.

Rua Senador Dantes, 74, 14,0 .
andar*- (42-.188, R. 81)'. '

w;i*s^^
FAlSTO/DISQO/DECIFRAÇÃO

EUCLIDES FONSECA — Vitória — "É brasileiro
: de que Estado o decifrador do Disco ãe Faisto?"

Nasceu na Cidade fluminense de Itaocara fem,
1903) o Professor Alberto Mendes de Oliveira. For-

7 -mado pelo Seminário Batista do Sule há 45 anc-s se
dedicando ao ensino de História, o Professor Mendes
de-Oliveira, após 6 anos de pesquisa, solucionou o
enigma do Disco de Paístp, do Museu de Eraklion
(Cândia), Ilha de Creta —, havendo traduzido o
texto de ideogramas iniciado com as seguintes pala-

! vras: "No princípio, eu, o Senhor todo-poderoso, su-
premo arquiteto universal, onisciente, onipresente e
onipotente, criei o céu, a terra, o mar e tudo que nè-
les há, e conservo a Verdade para sempre, para to-
dos os povos, nações, raças e tribos de meus santos do-

l : mínios (...)".

OURICURI/PÃO
CIKO MACIEL — Leme.

— "Como se chama o pão
. feito da palmeira ottri-'j eiiri?"

. ...Bró — sendo lembra-
da a seguinte descrição
que Euclides da Cunha
sintetizou da, preparação

. do bró: "... derruba os
, estipltes dos ourleuris e

rala-os, amassa-os, cozi-
nha-os, fazendo um pão
sinistro, o bró, que Incha
os -ventres nurn enfarte
ilusório, empanzinando o
faminto". Euclides da
Cunha (em Cts Sertões).

SÃO IUÍS REI
NELSON ABREU — Ja-

peri. — "De fato a mãe de
_ São Luís Rei se chamava

Branca de Castela?"
Sim. Mãe de São Luis,

Rei da França (Luis IX),
Branca de Castela era fi-

; lha cie Afonso VIII o Xo-
: bre, Rei de Castela, e ca-

sou-se com Luis VIII, tor-
nando-so mãe do futuro: Rei-Santo. Branca de Cas-
tela morreu em 1252 aos
65 anos de idade.

BUCK JONES %

ANTÔNIO FARIAS —
Riachuelo. — "Buck Jones
antes de cawboy do Cine-

v ma foi mecânico de au-
| tomófleis?" Há quanto

; tempo faleceu Buck Jo- '
• nes?» ':>' * '
1 Há 25: anos (ém'1942).

Antes de .Ingressar no cí-
nema, éle que se assinava
Chárlea Jones .(norte-ame-
ricano dé Indianápolis),
trabalhou algum' tempo
como mecânico de auto- •
móvel e como marcador de
animais, sendo que só de-
pois de servir ao Exército
ingressou no famoso Mil-
ler 10.1 Ranch, e com o
advento da I Grande
Guerra era instrutor de
cavalaria na França, quan-
do foi notado por William
Fox que o contratou.. Sua
estréia no cinema se deu
cm 1918- num papel se-

.cundário em ' Trne Blue,
sob _ direção de William
Favnum —, mas já em 1919
Buck Jones passava a ser
protagonista da longa- sé-
rie de western, que lho deu

: grande popularidade mun-
dial.

PEIXES/ARANHAS
CIRO VIDAL — Mcier.

— "Sábado último na res-
posta sobre LSD saiu os
ipeix-ss eon vez dc... as
aranhas."

Tem razão o leitor. Eis
a pergunta e a resposta na
-forma'certa:. "Que resúl-
tado tiveram ás-experién-
cias do LSD nos animais,
inclusive peixinhos de
aquário, ratos e coelhos?"
Resposta: Pesquisa do La-
boratório _a universidade
de Nova Iorque revelou
que o LSD (ácido lisérgi-
co) tem efeito estranho
sobre os animais — sen-
do que, sob o mesmo, as
aranhas passam á fazer
teias sem simetria e não
reagem quando algum in-
seto lhes cai nas malhas;
os peixes vermelhos de
aquário se chocam no vi-
dro procurando a liberda-

—-í-de;, os mios sii tornam
acanliiados, os coelhos

i agressivos e os cães ficam
¦ apáticos e indiferentes a
tudo.

VOLIÇÀO/NOUÇÃO
DARIO MACIEL — Ira-

.já. — "Qual o antônimo
de volição termo referên-
te -¦vontade?"

; &... nolicão o "antônimo

;de volição — significando
nolicão o ato ou efeito de

Mião querer '(também exis-'üpdó.io termo nolontade '
registrado no Vocabulário
da Língua Filosófica, de
Armand Cuvillier, signifl-.
cando nolontade "resistên-

¦cia da vontade a um- im-
pulso"). . ¦

*y
CIGANOS¦ ¦' '¦ 

s
LÜCIO CASTRO — Fe-

nha. — "Desde quando no
Brasil há ciganos?"

Em; nossp Pais o mais
antigo,.documento mencio-
nando ciganOs é um alva-
rá do Rei D. Sebastião (de
1574) comutando a pena
de galés do cigano Johan
Torres, .. 7.'>

-cujar-ritfueza é recente, a
expressão nôvo rico desig-
na especialmente aquele
que, sendo de baixo.nível
social, enriqueceu rápida-
mente em negócios de
ocasião e pretende nive-
lar-se às pessoas bem-
nascidas .ou de alta posl-
ção, entre &s quais destoa
por falta de educação,
bom gosto ou iustiúção.

atenção 7,,'.;.7.7'y7
> Somente faier per^unt»

quem puder ouvir a res-
posta, através da RADIO
JORNAL DO BRASIL, d»
2.» a S^-feira, de llhOSiU
às 12h. — Aqui são publU
oadas apenas algumas das
22 questões irradiadas por
dia. — Com muitas cartas
a pesquisar, o João não
envia resposta pelo Correio
nem informa p/ telefone.
—' Fazer uma só pergunta»
sobre assunto de interesso
geral e que possa ter res-
posta em poucas palavras.

Cartas para: Pergunte
ao João, RADIO JORNAL
DO BRASIL, Avenida Rio
Branco, 110, ã.° andar, Rio

ZC-21.

PRESIDÊNCIA/
ITAMARATI

CARLOS ANTUNES —
Leblon. — "No,Rio antigo
por quanto tempo a Pie-
siíència da República es-
teve no Itamarati?"

Durante quase 8 anos, a
presidência da República
esteve no-*"Palácio da an-
tiga Rua Larga de São
Joaquim (hoje Avenida
Marechal Floriano) — de
1889 a 1897 — havendo em
1896 o Governo adquirido
o Palácio do Catete por 3
mil contos de réis, confor-
me a escritura datada de
18 de abril de 1896.

HETEROPLASTIA

CACILDA TORRES —
Leblon — "Que denomi-
nação tem na cirurgia _
troca de órgãos constitu-
iiidn um enxerto cirúrgi-
co?"

.. .'Heteroplastia, defi-
nindo-se a heteroplastia
comp substituição de qual-
quer parte enferma de
um indivíduo por igual
parte sã extraída de ou-
tro indivíduo, constituin-
do muitas vezes um $n-
xêrtõ cirúrgico bem suce-
dido.

IATTES/FRASE

SINVÀL PEREIRA —
Taubatc — "Com quo
frase famosa o cientista
brasileiro César Láttes há
anos explicou a emigração
de nossos cientistas?"

Então, se referindo aos
colegas' especialistas da
Física, César Lattes dií-
se: "Os professores brasi-
leiros de Física emigram
em busca de sobreviveu-
cia na profissão" — re--clamando Céssíi* Lattes, na
ocasião, o progresso da Cl-
ência no Brasil, não sò-
mente a substituição do
velho equipamento, mas a
aplicação de recursos fi-
nanceiros e salários con-
dizentes para os cientistas
e mestres especializados.

MAR

ALUÍ SIO MOTA — Be-
Io Horizonte — "Que sig-
nificação tem mar terri-
torial?" ¦

, Assim se denomina, mar
territorial, a zona maríti-
ma adjacente às costas de
um país e submetida à so-
berania territorial deste,
ressalvando o direito dé
passagem 1 n o c e ,ute —
sendo dos mais controver-
tidos no moderno Direito
Internacional o problema
da largura dessa zona do
mar territorial, desde o
século XV à nossa época.

NÔVO RICO

EULINA TAVARES —
Itapiru — "Como se defi-
no um nôvo rico sob o as-
pecto da sociologia?'.'

No sentido comum de-
nominando ó indivíduo

__7::'-'
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I O dólar
e o temor

da busca
do ouro

João Muniz de Souza

O problema do dólar está indisso-
lüvelmenté ligado ao puro. Sendo a
moeda norte-americana considerada re-
serva internacional e como tal de curso
universal e sendo o ouro o valor pa-
drão aceito em todo o mundo, a rela-
ção ouro-dólar é tida como uma espécie
de garantia internacional nas transa-
ções. '

Em., face da aceitação de que "o
dólar é tão bom como o ouro", muitos
países mantêm em estoque expressiva .
quantidade da moeda americana como
parte de suas reservas, junto coni o
próprio ouro.

Mas será que apenas o ouro é que
oferece garantia para uma moeda for-
te? Evidentemente .que não. A firmeza
de uma moeda como o dólar advém
necessariamente da estabilidade dá pró-
prla economia norte-americana, sua
produção agrícola e industrial e todos /os valores que constituem o seu produto f
nacional bruto.

Um exemplo do poder do dólar e
da fortaleza da economia norte-ameri-
cana é o fato de que os Estados Uni-
dos Investiram em 1967, somente na
Europa Ocidental, 3 bilhões e 700 mi-
lhões de dólares, isto é 42% de todo o
seu investimento no exterior. As esta-
tisticas de 1967, segundo o Boletim Ofi-
ciai da Câmara de Comércio Norte-
Americana, de Paris, revelam que o con-
junto das fábricas controladas pelosEUA no estrangeiro representa 120 bi-
lhões de dólares anuais de produção,número que só é ultrapassado pela pro- 

'"'
dução industrial interna norte-ameri-
cana é soviética. A indústria norte-
americana fora dos EUA é, assim, a
terceira mais importante do mundo.
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QUEDA DA LIBRA, O INÍCIO

No dia eni que o Governo brítâ-
nico estabeleceii a última desvaloriza-
ção da libra, o Presidente Lyndon John-
son afirmava em bom tom que o dólar
não acompanharia a moeda inglesa
nessa descida. Acontece, porém, que
uma das razões da desvalorização do
esterlino foi a constância do déficit no
balanço de pagamentos britânico, mal
que está àgorà. preocupando seriamente
o Presidente norte-americano. :-&•' „

Johnson anuncia- agora, Temendo
uma queda do dólar, rigoroso programa
em sua defesa, coni iirna nova ,política
de austeridade. Nos últimos 17 anos os
gastos dps Estados Unidos no exterior
(despesa com importação, investimen-
tos, empréstimos, donativos e despesas
militares) têm superado os pagamentos
recebidos pelos EUA do exterior. Isso é o
que se chama déficit no balanço de pa-
gamentos de um ?aís, em conseqüência
do qual os estrangeiros (governos, ban-
cos centrais, bancos particulares); acumulam crescentes saldos em dólares.
Os possuidores desses saldos' podemexercer o direito de trocá-los por ouro.
Assim, sempre que há uma corrida parao ouro, há uma redução das reservas
do metal dos governos que o dão em tro-
ca de sua moeda-papel.

A. recente desvalorização da libra
motivou o aumento da procura do ouro
e^aumentou, em'conseqüência, a'impor-
tância do dólar como moeda de reserva
internacional, *:'

O déficit nó balanço de pagamentosdos Estados Unidos se "apresenta 
entre-

3,5 e 4 bilhões de dólares. É uma cifra
respeitável, especialmente se considerar- '
mos que as reservas ouro norte-america-

nas eram ,em fins- de novembro 12,5 bi-
lhões de dólares, dos quais 10,5 bilhões
representavam o lastro para a moeda
èm circulação. |

A revalorização do ouro é inevitável.
Ainda é o -metal nobre por excelência.
Os norte-americanos^ terão que reconhe-
cer, mais cedo ou mais tarde, a necessí-
dade de tomar essa lôedida. A defesa do.
dólar exige muito sacrifício. ~ Para en-
frentar a còrriííavdas últimas semanas,

,500 toneladas de ouro tiveram de sair
de Forte Knóx, reduzindo o total das re-
servas auríferas dos Estados Unidos áo
equivalente a 11,5 bilhões de dólares
aproximadamente,, excluído um bilhão
de ouro pertencente de fato ao Fundo
Monetário Internacional.

Deduzida a importância de ouro, le-
galmente necessária para cobertura dos
dólares em- circulação nos EUA, sobram
500 milhões em ouro disponíveis, isto é,
500 toneladas, o suficiente apenas para
agüentar algumas semanas uma\corrlda
ao ouro. '—

"Percebe-se então, após dois meses da
desvalorização da libra, que o Presidente
Johnson não se mostra tão confiante em

..que o dólar continuará impune, e anuh-
cia um rigoroso programa para rest&be-
lecer o equilíbrio da. moeda norte-ameri-
cana e eliminar os deficits no balanço
de pagamentos: 1) exportar, mais; 2)
importar menos; 3) viajar menos para
ò exterior; 4) menos investimentos dire-
tos no/estrangeiro; 5) reduzir despesas
militares. ,, N

Primeiro a libra se desvalorizou. O
dólar luta para não se desvalorizara É o
nosso cruzeiro novo que já perdeu sua
prinieira batalha já nós dez primeiros
meses de vida? Mas isso é outra conver-
sa que teremos mais tarde.

A ESCRITA DO JORNAL
Marcos de Castro

AINDA Õ AVESTRUZ E A ACENTUAÇÃO

Conforme o prometido, trotare-
mos ainda da nova ortografia, de lín-
gua portuguesa, que comemora, já um
tanto usada, o seu jubileu de prataneste^ano, mas que alguns jornais (osãe São Paulo) ainda se recusam a re-
conhecer, quanto ao capítulo dos acen-
tos.' Recusam-se a reconhcer, dizia-
mos, agindo como a avestruz que mete
a cabeça na terra e ignora o que se
passa em volta. Pois nem sequer apre-
sentaram qualquer argumentação, le-
gítima para essa rebeldia. Seria me-
lhor-j- bem melhor — que eles tomas-
sem conhecimento do que seja, real-
mente, a atual acentuação gráfica em
língua portuguesa, para aprenderem
que ela tem-suas falhas, sim, mas queno computo geral as vantagens pesammaiè. Saberiam, então, que os que a or-
ganizàram partiram do princípio da
simplificação, raciocinando assim: a>
granáe maioria ãas palavras ãa língua
portuguesa é paroxítona, quanto à sí-
laba tônica. Esse fato é um sinal evi-
âente ãe que acentuar, tônicamente, a
penúltima sílaba i uma tendência' da
língua. Portanto, essas palavras — a
granáe maioria ãa língua, é bom repe-
tir — não precisariam ser gràficamen-
te acentuadas. Abriu-se apenas uma
exceção: as homógrafas não homófo-

nas levariam o chamado acento áife-rendai.
Um segundo capítulo: as proparo-xítonas deveriam ser todas acentua-

ãas, como uma decorrência mais do
que lógica da ausência áe acento nocaso anterior e porque a sílaba tônica,
nelas, ftíge à tendência natural da lín-
gua, como se viu. Além do mais, trata-
se ãe uma minoria evidente e isso vi-
ria a dissipar em definitivo dezenas,
talvez centenas ãe dúvidas correntes
entre gente que conhece meãianamen-
te.a língua (e a quem o jornal deve
servir). Não me consta que até hoje
ninguém ãe língua^ espanhola tenha
reclamaáo áo fato ãe ser obrigatório
acentuar todas as proparoxítonas, ale-
ganão que isso "complica as coisas".
Ao contrário. Simplifica. No caso ãa
língua portuguesa, por exemplo, onãe
também existe a obrigatoriedade,
quem lê o JORNAL DO BRASIL ou
qualquer outro grande jornal áo Rio,
aos poucos vai áesfazenão sem esforço
as suas ãúviáas. Mas quem lê os gran-ães jornais áe São Paulo, onãe se ães-
respeita a obrigatorieãaâe, ainãa vive
discutindo se é decano ou decano, cri-
sântemo ou crisantemo.

Um terceiro artigo encerra o as-
sunto, semana que vem.

Escola
da

Notícia

JOGO DO DÍA-A.DÍA Ve<t » fontidira vm Uitw tom tnformsdo? Procura «n.
lio roíolvor Istss tosto» preparados a partir das matérias
quo • JORNAL DO MASIL publicou ns aomana passada.

O PAÍS
— Uma das. últimas circulares doBanco Central determina que os via-

jantes podem adquirir até US$ 1000,00
para atender a seus gastos pessoais;desde que: - .
a) tecebam autorização áo BancoCentral
b) comprem toda a quantia em tra-veller's checks
c). recebam em céâulas apenas atéUS$ 100,00

—'Itabuna, Itapé e Belmonte sãoalgumas das Cidades baianas quemais foram atingidas pela recentecheia do rio:

a) Jequitinhonha
b) Paráo
c) São Francisco

^r: Se^do dados da FundaçãoGetúlio Vargas,. o custo de vida au-mentou apenas 0,4% em dezembro echegou a registrar uma queda noitem* >' ..'.•¦¦

a) Alimentação
b) Serviços Públicos
c) Habitação

-••¦J>•-,",

4— Caberá ao Presidente Costa esilva a decisão final em relação à pro-posta sugerida pelo Ministério da Ae-ronáutica da compra de aviões suuer-sônicos da marca: v -..-

a) Concorde
b) Mirage
c) Northrop ;

.'.-.'¦5 — O jurista, e embaixador RaulFernandes, falecido na semana passa-da, foi o principal responsávef pelaSZZ^ünportante ^ganisraa
a) Liga ãús Nações i7:
b) Organização ãos Estaãos Ameri-canos
c) Corte Permanente de Direito In-ternacional '

%—O Ministro do Trabalho anun-ciou para breve o fim do período decontenção salarial através de umafórmula que institui, em uma primei-ra fase, o: *-

a) reajuste automático ão salário aoaumento ão custo de viãa
b) salário mínimo de emergência
c) aumento áe salário por.setor èm-

presarial .'

;;|~|;: O MUNDO
¦

— Embora destituído das funções
de Primeiro-Secretário do Partido Co-
munista Tchecò-Éslovaco, Antonin
Novotny continua a ser:

a) Primeiro-Ministro tcheco
b) Presiãente ãa Tcheco-Eslováquia
c) Ministro das Relações Exteriores

— Para o Ministro Harold Wilson,
que vai a Moscou êsts iriêà, o ponto
de partida.para as conversações de
paz no Vietname seria:

¦¦•¦ i'

a) o reinicio ãa Conferência áe Ge-
nébra sobre a Indochina .

b) a suspensão ãos bombardeios nor-
¦ ., ¦ te-americanos
c) a escolha ãe um mediador neutro

3—Segundo o Dr. Christian Bar:
nard, alguns mamíferos podem ser
utilizados em operações de enxertos
cardíacos em pacientes humanos,
principalmente aqueles que tiverem o
coração de tamanho semelhante ao'
do. homem, comp é o caso do:

a) gato
b) porco
c) boi

— A questão dá abertura das
fronteiras do,Camboja às tropas áme-,
ricanas pai'á que persigam guerrilhei-
ros do Vietcòng que ali se teriam re-
fugiados deverá ser resolvida:

a) com a mediação ão; Papa Paulo VÍ
b) em negociações entre o Governo

cambojano é o Embaixadox dos
EUA -naquele país

c) em ^negociações: entre o Príncipe
Sihanouk e o Embaixador ameri-
cano na índia 

'""'

•— Atingindo v a ;süa maioridade
constitucional ao completar 30 anos,
o Príncipe Juan Carlos de Bourbon
noderá agora:

a) casar-se com uma plebéia
b) ocupar o trono ãa Espanha
c) visitar seu pai no exílio
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Lee.Bouvier, nome de solteira da
Princesa. Radziwil, é uma famosa ame-
ricana de origem francesa que estará
aparecendo nas telas <tá televisão amè-
ricana numa telenovela adaptada do
filmet Laura por Truman Capote. Lee
é irmã de outra americana famosa:

a) Princesa Grace de Mônaco
b) Jacqueline Kennedy J
c) Véronique-Peck :
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AS FRASES
1—"Empreendo esta viagem aos

Estados Ifnidos, Canadá e Grã-Breta-
nha porque a guerra de junho criou
possibilidades de paz no Oriente Mé-
dio mas também novos perigos."

2 — "Claro, sou um homem, ái-
zem que sòu bonito, gosto áe mulheres
mas ãe forma; alguma me considero
um latin-lóver. O latin-lover teve^
seus últimos dias na época de RoãoU
fo Valentino, mas agora o mito está
morto."

3 -— "Tudo foi feito para que fôs-
sem preservadas a expansão da produ-
ção e a soberania nacional. É nestes
termos que se deve entender a reforma
cambial,' que vai permitir uma expan-
são acelerada da economia nacional."

4 — "Ao escolher Mia como espô-
sa, pensava ter encontrado uma mu-
lher>. de intensa viãa interior, uma
companheira que estaria constante-
mente ao meu lado e que não cederia
à tentação dessa ãroga chamaâa ci-
nema."

5**- "Se é paja continuar isso que
leva o nome de censura, eu me nego
terminàhteínente. Censura foi feita
para orientar, se é que ela deve exis-
tir, e não para mutilar peças como
vem fazendojaté aqui. É um órgão des-
provido de qualquer visão e sem senti-
do algum." 'V

Frank Sinatra

Ministro Delfim Neto

Premier Levi Eshkol

). Marcelo Mastroianni

Pascoal Carlos Magno
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A AAATEMÁTICA
DO FATO

Vietor Chirity

A ARMADILHA
DA ARITMÉTICA

Num botequim do Rio
de Janeiro um grupo de
cinco gulosos fregueses, após
se deliciar com um bo-
cado de salaminho, pediu a
conta.

— O total c de NCrS 15,00,! diz o garçom. Cíaberá por-
tanto a cada um dos senho-
res NCrS 12,00.

O espanto ante aquela di-
visão esquisita foi geral.
Mas o empregado sofismou
de tal maneira que todos
acabaram por pagar o exi-
gido. Você, leitor, poderia
imaginar como foi feita
aquela divisão?

RESOLUÇÃO

Trata-se de um sofisma
em matemática habilmente
usado pelo garçom. Vejamos
como êle efetuou a divisão.

Escrevendo num papel, êle
começou:

'4ü£-
— Cinco dividido por cin-

co dá um e deixa resto zero.
Baixando o um, temos novo
dividendo, que é dez. E de»
dividido por cinco é dois.
Então:

\

E provou a exatidão da
divisão usando a multipli-
cação:

mês

um
Iniciando a conta:.-'
— Cinco vezes dois dá dez;

cinco vezes um é cinco. Es-
crevendo agora o cinco em-
baixo do dez e efetuando a
soma temos 15. Fica assim:

__£__
> A 5
Mas não parou ai. Provou,

usando a soma, que a mui-
tiplicação estava certa. E
escreveu:

u I
Al

15"
—. Bem, dois mais dois,

mais dois/mais dois,.mais
dois dá dez.

E, fazendo uma pausa an-
te a atenção geral dos fre-
gueses, continuou:

— Agora, dez mais um,
mais um, mais um, mais um,
mais um, são quinze. Logo,
é este o resultado.

Assim o esperto garçom
embolsou NCrS 45,00, valen-
do-se de sua aritmética.

I'
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SANTOS DO DIA

9 A Igreja festeja hoie os seguintes Santos: Juliáo,
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AGENCIAS DE CLASSIFICADOS

CENTRO

tapa — Avenida Mem de Sá, n.° 147
Rodoviária — Estação Rodoviária Nóvo Rio, 2.°, loia 205
Sio Borii — Av. Rio Branco, 277 — loia E — Edif. S. Boija

ZONA SUl
Botafogo — Praia de Botafogo, 400 — SEARS
Copacabana — Av. N. S.a de Copacabana, 610 — Galeria

Ritz.
Flam.ngo — Rua Marques de Abrantes, 26 — loia E
PSsto 5 — Av. N. S.a de Copacabana, 1 ICO — loia E
IPANEMA - Rua Visconde de Plreié, 611-C.

ZONA NORTE A
Campe Grande — Av. Cesírio de Meto, 1 5.9 — Ag. da

Guandu Veículos
Caseadura — Av. Suburbana, 10 136 — largo Caseadura
Madureira — Estrada do Porteis, 29 — loia E
Méier-— Rua Dias da Cruz, 74 — loia B
Panha — Rua Plínio de Oliveira, 44 — loja M
São Cristívão - Rua S*n luis Gonzaoa, 119-C
Tijuca — Rua General Roca, 801 — loja F

- ESTADO DO RIO
Duqu. da Caxias — Rua José de Alvarenga, -379
Nrtorói — Av. Amaral Peixoto, 195 — gruno 204
Mova Iguaçu — Av. Governador Amaral Peixoto, 34 —

loia 12

ANTECIPE seu anúncio para .domingo. As aaências do
JORNAL DO BRASIL, do M.ier, Copacabana, Tilucz! Ro-
doviarja, Botafogo e Sede ficam abertas à- sextas-feiras,
até, as 22 horas Dará receberem o seu anúncio psra domingo.

MAPA DO TEMPO - JB

,. "JLMj_/"! —^^ :

ANALISE SINÔTICA DO MAPA - Frente fria moderada no
Sul do Uruguai, ondulando no Norte da Argentina. O anti-
ciclone polar se encontra sobro o oceano, ao Norte das
llhas.de Falklands, deslocando-se para o Nordeste. No Brasil,
a outra frente, que passou pela Guanabara na^semana pas-
sada, ninda se mestra ativa ao Norte do Espírito Santo e
Minas Gerais, encontrando-se em dissipaçno o seu ramo con-
tinental/movendo-se para Leste o seu ramo marítimo. Os Es-
tados das reniões leste e Sul encontram-se scb a ação da
massa tropical, produto da transição da primeira massa oolar,
[Anéll-e Slnótica do Mapa do Serviço de Meteorologia In-
terprejfeda pelo JB)

NO RIO

BOM
MÁXIMA - 29.6
MÍNIMA - 16.6

TEMPERATURA
E TEMPO
NOS ESTADOS

ê
Maranhão, Piauí» Caará, Rie
Grande do Norte, Paraíba, Por-
nambuco, Alagoas, Serglpo -
Tempo: Bom nublado, Temp.:
Estável. *

Bahia — Tempo: Instável com
chuvas no Sul e bom nubla-
dó no resto do Estado. Temp.:
Em declínio no Sul e estivei
no resto do Estado.

Minaa Cerali — Tempo: Ins-
tável com chuvas no Norte do

.Estado, e bom nublado ao Sul
do Estado. Temp.: Estável.

Espirito Santo — Tempo: Ins-
tável com chuvas, melhorando
no período. Temp.: Estável.

'Rio de J.n.iro, Guanabara,
Sao Paulo - Tempo: Bom hu.
blado. Instabilidade è tarde,• eom chuvas e-trovoadas. Tem-
pereture: Em elevação.

, Ooléi, Mate Grosso — Tempo:-Bom nublado instabilidade ao' anoitecer. Temp.: Estivei.

Parané — Tempo: Bom nubla-
do, pastariBo a initivel, eom
ehuvase trovoadas. Temp.t Em

... elevação. .
' Santa Catarina, Rie Grande de¦ Sul - Tempo: Instável com

chuvas e trovoadas, Temp.:'Em' declínio.

O SOL

£__S

NASC. - 6hllm
OCASO - 19h42m
(horário de verão)

A LUA

CRESC.c
OS VENTOS

wíw1-
LíSTt

FRA-.OS

AS MARÉS

wv|aaa
PREAMAR:

10h20m/O,8m e 23h20m/0,8m' BAIXA-MAR:
5h35m/0,4m a 18h/0,4m

(horário de verão)

TI-MPO NO MUNDO (UPI-JB)

Temperaturas máximas de.ontem * previsão do tempo para.ho,e nas Cidades seguintes: Buenos Aires, 21o, chuvoso;Sanfiejo, 2102, bom; Mnntev.-déu; 25<>, encoberto; limo, 20=9,¦nublado; Bogotá, 12°, nublado; Caracas, 26°, nublado; Mélx,c?* i o'__.ne_.b'"li" San,Ju»"' 28°. nublado; Klngston (Ja-matca), 27°, bom; Port of Spain (Trinidad), 28°, bom; NovaIorque, 12° abaixo de 0°, bom; Miami, 25o, encoberto;
Chicago. 16° abaixo de 0°, nublado; Los Angeles, 16°, enco-berto; Londres, 0°6, enuvas; Paris, 7°, nublado; Paris, 7°
nublado; Berlim, 6°, nublado; Moscou, 17o abaixo da 0°
«oi; Roma, 6o, sol; Lisboa/ 1508, encoberto; Montreal, 30°
abaixo de 0°, sol; Quebec, 30° abaixo de 0°, «oi; T6quio,
9°, nublado.

ZONA CENTRO

CENTRO
APARTAMENTO multo bom na
R. Conda la|e, 22, ap. 114, da
frente com ótimo quarlo, sala,
poças amplas' • confortáveis, ba-
nheiro ccmpfeto • coxlnha. Pro-
«o total 13 mil (/ 7 500 d. en-
trada e 350 mensais. Veja c/
Sr. URBANO no local das 3 is
181 h., sábados o domingos. Tra-
te cl BUENO MACHADO. T.l.
34.0694. CRECI 986.
ACEITO p/- vonder seu ter.r. ca-

Jss ou ap. Trato .da. documentação
— R. Carioca, 53-1." and. Rece-
dos 4--0194 - 46-8855 - 22-2271
—- Amazonas — Creci 743.

ATENÇÃO - Vendo óti-
mos apts. de sala e quar-
to coniygados e dema.s
peças, com garagem. —
Preço NCr$.7.000,00, si-
nal NCr$ 2.600,00 e
prestações de NCr$ ....
200,00 —- Últimas unida-
des. Tratar no local. Rua
dos Inválidos, 185. Wal-
ter Moreira. CRECI 394.
APARTAMENTO conjugado, gran-
de — Vende-se vazio, Rua Mar-
qües de Pombal, 171 — Ver di-
reto o 1109, de 9 is 17hs. (Fi
ca junto a Frei Caneca) — Tratar
Run dã Quitanda, 30 - 2." an-
dar, sala 209 - Tel. 52-2899 ou
23-8871, c|.Antônio. CRECI 400.

APARTAMENTO GRANDE - Ven-
de-se, Rua Riachuelo, . 325. a-p,
_>07, c/ quarto e saia, cozinha,
jbanhei ro, á rea de s erviço es pa-
çesa ei tanque em cerâmica .Ver
direto, 9 às. I7hs — Tratar Rua
da Quitanda, 30 — - 2." andar,

sala 209 - Tel. 52-2899 e 23-8871
- C| AntSnjo,- CRECI 400 -
(AIü..adb). ?"' _^
COMPRA-SE e vende-se ap.. Caixa
Econômica, tratando, toda do-
eumentação tal.. 22-5949 das 9
às 15h. 

'45-7279,- 
das 18h. em dlàn-

te — Martins.

OENJRO - Saldanha Marinho, 25/
27 - Vdo. casas-1 è 2-qts., sl.
c_z„ banh.," área. Ent. partir 4 000
rest. |prest. Trav. São Djógo, 5. e
7 casas . e 2 qts., sl., ccz;, ent.
5 500. Ver local. .Org. Orlando
Manfredo. Barão Iguatemt, 8ó. Tel.
48-0B04 - CRECI 82. . "

BOTAFOGO — Vando-s. aparta,
mento nal Rua Anuncio, 450 —
Com quarto, sala, vos ti bolo, .ba-
nhoiro, coxlnha, irei tí» servi-
çof é quarto do ampregada rever-
sivol, quo V. pode transformar
em quarto :oelol. Chaves com
o porteiro, Tratar em H. C. COR.
DEIRO GUERRA * CIA. ITDA.
Av. Rio Branco. 173, 14.° an-
dar. Tal. 31-1895 - CRECI 706.

CENTRO — Vende-ia urgente o
apartamento 305 da Av Gomes
Freire n. 788, do frente, eom
sala . quarto conjugados, kltch.
• banheiro. Chaves com o por-
Uíro. li.formacc.ts om H. C.
CORDEIRO GUERRA 4. CIA. II-
MITADA - Av. Rio Branco n.
.173 - 14.• andar. Tal. 31-1895
- CRECI 706.

VENDE-SE - Prédio com 2 rest-
dências. Ver na Ru» Monte Ale-
gra, 58. Tratar pelo telefonai
27-7754 - D. Marina.

VENDO - Ap. 3 qts., sala, cale-
ta, banh., sòc.,' banh, emp. côr.
área c| tanq. c| ou s| móveis,
Trat. c| prop. mesmo R. Was-
hington Luís, 16J404.

ZONA, SUL

GLÓRIA - S. TERESA
CASA c| 2 pavimentos — Ven-
de-se, Rua , Benjamín Constant n.
146 — Glória, alugada s] contra-
to. Entrego vaiía — Ver direto
9 às 17hs — Tratar Rua da Qui-
«anda, 30 - 2.° andar, sala 209.
Tel. 52-2899 e 23-8871 - C|An-
.ônio - CRECI 400.
GLÓRIA - Vendo o ap. 809, Rua
Taylor, 39. Chaves c| porteiro. —
Tratai: 31-3232.
GLORIA — Na Rua S, Amaro ap.
c/ sala e quarto sep.. banh., kit.
Oc. contrato vencido. Preço: NCr$
12 500,00 cl 60% fin.'3 anos.
CIVIA, Trav. Ouvidor 17 (Div. dc.
Vendas, 2° and-TT.' Tel. 22-1848
do 8,30 às 18,03 horas. (Sindica-
lizado — Ccrr. Resp, P. Piza -r-
Cr.ci 640...
RESIDÊNCIA c| 3 pavimentos -
Venda-se, Rua Almirante A!-e>.an-
drino, 697. Santa Tere.a, tarreno
15,00 per 80,00 mslros, varia -
Ver 10 às 17hs — Tratar Rua
da Quitanda, 30-— 2." andar,
sala 209 - Tel. 52-2899 e 23-8871- C| Antônio - CRECI 400.
RUA CÂNDIDO MENDES, 164 -

.SI., 2 qts., etc, ap, grande, 8.°
andar. Ar cond. e tél: Oportunl-
àac\e\ Chaves cj porteiro. , .
RUA ORIENTE, 386 ap. 405 com
porteiro, Sr. Paulo. Vendo sl., qt.
c/ armário, banh. côr, vario, fte.
IO 500 - 45-9972 - Bezerra -
Creci 1054.

CATETE -> FLAMENGO
APARTAMENTO vazio, sl„ 2 qts,,
e depends. comp!., 90m2. R. Mar-
quês Abrantes, 157, ep. 1 013 ai-
nal 20 mil. Tratar 42-7172 — ..
42-5858 - CRECI 1 133.
BARÃO LAGUNA - 227 m., NCr*
115 000. Ent. NCrí 55 000, resto
em 12 m.s.s. Falar porl.iro Ai<f- Valmt. - CRECI 1 144. Tel.:
43-9644. Av. Rui Barbosa, 10 ap.
302.
ED. GLORIAMAR - Vdo. ap. de
frente p| a Bala, sala, 3 bons
qts., c| arms. embutidos, coz.,
banh. • dep. de emp. Pronta .en-
trega. 42 000 à vista. Com o
prop. Av. Augusto Severo, 306,
.ap. 405 ou na portaria, (X
FLAMENGO - V.nda-s. olimo
apartam.nfo d. frait., .ntr.na-s.
vazio, com 3 quartos, sala, aalota,
coxlnha. banheiro completo, dops.
d. <mpr«_ada . ir.a. Entrada da
NCrS 27 000,00 • o saldo em
prostações d. NCrS 1 135,00. V.r
na Rua Sllv.ira Martins n. 129,
ap. 601. Tratar am MELLO AF-
FONSO i Cia. LTDA., na Av.ni.
da Princ.sa Isabel n. 323, grupo1209. T.l. 36-2767, Copacabana
ou na Rua Canstamja Barbosa 125,
1.° andar. M.i.r. Tais'.: 29-2092
. 49-3261 - CRECI 1 206.

PEDRO AMÉRICO, 166, «p. 218
B do vestibulo, sala, quarto, coz..
banheiro. Prejo 20 000* com pe-
quena entrada. Chaves cj portei-
ro. Tratar fone: 34-7466,
VENDE-SE _5 Apartamento de
frente, 2 por andar, com 3 quar-tos, 2 salões, grande copa e óti-
m« cozinha, maia dependências
completas de empregado. Distan-
te apenas 300 metros da Praia do
Flameneo. Prsço NCrS 85 000,00,
com financiamento de 50% em.15
meses.' Não se aceita intermedia,
rios.' Tratar pelo tel,: 25-4751. Sr,
João.-
VENDE-SE urgente uma vaga de
çaragam. Travessa dos Tam.ior.,
7. Inf. com o porieiro Sr. Nél-
son. Tel. 45-2097..

IARANJ. - C. VEIHO
APARTAMENTO. acabados da
construir — Samento 2 por an.
dar, da frant., c/ 2 sales, qua.tro quartos cl arm. «mb. 2 banh.
em côr, cozinha, quarto • dtp,
ompr., área, tiarancm privativa.Var oi «ps. 202 . 102 à Rua
.inli.lrt, Machado 62. CIVIA. —
Trv. 0-jvi__r 17 (Div. d. Vendas

BOTAFOGO - IATEy CLUBE -
Vendo cj linda vista p/ mar ap;
salão, 3 grandes quartos e/arm.
emb., 2 banhs, sociais em côr,
copa-cozinha,' depend. empreg.
garagem frente, vazio indevassá-
vel, elevador privativo. Ver à Av.
Wenceslau Brás, 40/ ap. 902 -
Trator SÉRGIO'- CASTRO - Rua
Asjsmblíia, 4002.0 and. - Tel.
31-0898 -\31-3629 - CRECI 22.

PRAIA DE BOTAFOGO
ESQ. RUA S. CLEMENTE

Com pagamento em
100 meses. Edifício Cos-
ta do Sol — sala, 2 quar-
tos e dependências com-
pletas para empregada.
Vista deslumbrante. Tp-
dos os apartamentos de
frente. Fundações já con-
cluídas. Sinal ...81,00.
AAensalidades, 123,20.
Construção com a garan-
tia de H. Mendlowiez
Veja hoje no local, dià-
riamente até 22 horas,
inclusive domingos, ou
Av. Rio Branco, 156, s/
801, tels. 32-3813, ....
52-7494, 52-8774 e 
22-2793. Júlio Bogoricin

CRECI 95.
RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA
212 ap. 302. Salão, 3 qts., 2
banhs., garagem. Peças amplas,
alto luxo. Ent. 25 mil 52-8547 e
22-2499 - CRECI. 348 - RIBEIRO.
SEM ENTRADA só NCrí , 1 350,
24 meses, ap. sala, qt, separados
banh., coz. Ver Praia Botafogo,
31o .- Ed. Coral ap. 728 - Tra-
tar SYLVIO 42-9315 - 57-9506 -
27-4575. Bctafogo. .
URCA Vende>s» excelente casa

COPACABANA - Aps. ,c| 1 «2

2ts. 
Preços a partir de 32 mil.

/ 50% sinaC rest. a combinar.
32.9449. - CRECI 480.
COPACABANA - Vende-s. na.
Av. N. S. Copacabana, 1246, ep."
1107: sala, 3 qts., garagem e
demais deps, Tratar ,na Av. Rio
Branco, 138,. 14.° andar ou tel.
45-6517.

ALERTA — Vazio, sala, qt. sep.,
tanque, sinteco. Barão dô Torre,
213, ap. 403. Sinal 16 mil. Ver
c| port,' Imob. Britânica Ltda. —
CRECI 223. Tels. 32-0058 . ...
52-3445.
ALTO LUXO - Praia Ipanema -
Ar condic. e aquec. central —
600m2, 2 garagens. Imob. San*
tos - 36-6631 - CRECI 246.

COPACABANA - Domingos Fer-
reira, 41/608, frente, luxo, 2 p/
andar, 3 qts. c/ Jard. de inv,, sa*
lãoV banh., copa-coz., dep. e ga-
ragem. Tôdãs as peças de frente,
pintado a óleo e. c/ sinteco, Cha-
ves local. Tratar Àv.-Ccp. 758 p,-,
703 - 36-4006 e 57-2508 - Creci
165.
Copacabana - P8st. 6 - »_. COBERTURA - DUPLEX
ra op6.lunu.ad_., v.ndo ap. n»|C| LINDO TERRAÇO. 1.'

APARTAMENTO 1301. - Constru
Ção adiantada, vende-se ci 150
m2 — Rua Alberto de Campos,
105 — Ipanema — Ver direto 9
às lóhs. Tratar Rua da Quitan-
da, 30- 2.» andar, saia 209 -
Tel. 52-2899'e 23-8871 - C| An-
tónio - CRECI 400.

Rua Francisco Si, perto da praia
andar alto, fundo ej ampla vis*
ta, indevasr.jvol, lado sombra, sl*
loncioso, claro, ventilado, c| fi*
no acabamento, todo - alapetado
hall, v.stibi living, cj 20 m2, sl.
jantar ci lambris, 2 bens qts.r
banh. cor, cox., toda axulajada,
dep. empreg. 8 armários, vaqã
garagem, ap. ar condic. ai»a-125
m2, 72 milhões, sendo 50%,. en*
trada, saldo 18 meses eu à vís.a
62 milhões, 38 ent. • 3 prest.
monsais da 8 m. Marcar visita c]
proprietário, 47-3054, Edgar.
COBERTURA C/ LINDO
TERRAÇO — Vende-se
magnífico, ap. de frente,
pronto, c/ sala, 2 quar-
tos, banheiro em côr, co-JAQUARELA — Rua Mé-

ocação. Suntuoso edi
fício acabado de cons-
truir, centro de terreno.
Vista para o mar, Pão de
Açúcar e Corcovado. Tô-
das as peças de frente.
Salão, 4 dormitórios,
vestiário, 3 banheiros so-
ciais em cores azulejados
até o teto. Verá Rua
São Manuel n.° 23, ap.
V 001, das 9 às 18 ho-
ras. Tratar na PREDIAL

LEBLON ' — Entregue sou imóvel
para vonder a Mello Affonso S
Cia. Ltda.. Sogurença, Eficiência
• Tranqüilidade. Tratar ' na Rua
Constança Barbosa, -125, 1.° an*
dar. Tais.: 29.2092 . 490261 ou
na Av. Princ.sa Isabal n. 323,
grupo 1 209 - T.I.: 36-2767. Co-
pacabana. — Creci I 206.
ÍÍBÍÕN - Na Praia - Av. D.l-
fim Moreira — Ap. de alto ga*
barito c/ salão, 3 quartos, 2
bahs.; dep. e garagem. Lindo
arm. embutidos. Proso 1-0 mil
c/ 50% ent. saldo 18 mosos.
Visitas . cem a PLANEJA IMOB.
— Rua. Forme de Amoedo, 55,
Ipan. 27-7596 - J269 - CRECI
153.
LEBLON — Vendo urgente, próx.
J. Altai., ap. 15.° andar c] ampla
aala, 3 qís., banh., coz., áraa e
dep. serv. 42 OCO novos à vista
- 36-3459.

TIJUCA — Vendo, alugo tíu.rpaí-
so contrato de diversas lojas. Di-
versos locais. Todas bem lecali-
zadas. Melhores detalhes. Adm.
Freire, Catele, 310-302. Telefone
25-1264 e 45-2509. CRECI 1285.
TIJUCA - Vdo. ap. 2 qts., sala,
garagem. Rua Goiânia, 101, ap.
302. Chaves com porteiro. Tratar
52-4253 - CRECI 304.
TIJUCA — Ap. de fror.ío pari
entrega vago c/ 2 salas, 3 quar*
tas, banh. ècz, quarlo e dep.
empr. Preço NCrS 60 000,00 c/
£0% fin. 24 mos»!. CIVIA -
Trv. Ouvidor 17 (Otv. de Vendas
2.0 andar). Tol.,22-1840 d. 8,30
as 18 horas. (Sindícalixado —
Ccrr. Resp. P. Piza. - CRECI
640).

LEBLON — Vendo ap vazio, sa-
!eta, sala, qt., banh., coz,, gara-
gem. Inf. tel. 36-258) - Creci
196.

zinha e demais depen-
dências. Ocupação ime-
dista. Rua Barata Ribei-
ro, 771, ap. C-01, esqui-
na de Xavier da Silvei-
ra. Ver c/ Sr. Rubem na
portaria e tratar na Pre-
diai Aquarela. Rua Mé-
xico, 11 - 12.8 andar.
Tels.: 52-3612-42-6874

Primeira Classe no
Ramo imobiliário. Corre-
tor respons.: S. SABAH

CRECI 258.
COPACABANA - Vendo ap. _|
saleta, salão, varanda, 3 quartos
c] arm. emb., banh., coz., depen-
dências empreg,, garagem vazio.

xico, 11, 12.° andar.
Tels. 52-3612 e 42-6874.
Primeira Classe no Ramo
Imobiliário. Corretor res-
ponsável S. SABAH —
CRECI 258.
CASA DUPLEX </ 5 quartos, u-
Ia. copa © coxinha-c/ azule.o até
o teto, 2 banhs. sociais, quarto o
banh. do empregada. Vonde*so.
Na segunda quadra da praia: Vor
a trat. c/ Antônio Nonato Vieira
• Cia. Rua Quitanda, 20 sl 101
- 314)994 a 31-0804 - Creci 232.

VENDO, vazio, de frente, ep.
202, Rua Visconde de Piraiá,
135, 2 salas, 3 qts., hsll, banh.,
coz., arms. embs., deps., gara-
_iern, NCr$ 35.000,00 de sinal
s NCrS 50.000,00 em 2 anes. -
Ver qualquer hera e tratar na
Av. Rio Branco, 151, s| 1505. -
Tel. 31-1321 ou 37-9228. (CRECI
840).

COBERTURA - Ipanema, Sala, 2
qts., terraço £0m2, 2 qts. empr.
gar. Vendo por 90 ou troco per
maior, Ipanema, até 130 dif. à
vista. No local, Visconde Pirajá,
4, ou 31-0766 • 31-0735 com
proprietário.
IPANEMA — Entregue seu imó-

d. 3 pavimentos, junto ao Pão d. Ver R. Domingos Ferreira, 102,l«j 5"f."n.dTaí,* ÇÍ_,.J_i.*_*«.•
A....r, vazia, com 3 quarto, «cm ap. 604 - Tr_t..r SÉRGIO CASTR0|?° * CIAi "°A.;. ?•,?"'"_!.' l'{l
armário, .mbu.ld.s,. 2 ,- - R. A-^iéia 40-12 • 

^^«^^^ghr^Tel.31.03.8 - 31-3629 _ CRE. --0 , 20f - T,|_ ...2767. Copaca-
Z.'__T.l! li.—: bana, e Rua Conatança Barbo:*,
COPACABANA - Rua 5 de Ju- 125, l.o ,ndar. W.ier. Telefona;:
lho, -188. Vendem-se aps. c| 2 29-2092 ou 49-3261 - CRECI n.c

petadas, hall, varenda cem arma
rios embutidos, 2 banheiros so*
ciais «m côr, térreo, dep. do tm
progada, tfida pintada a óUo.
Pr.ço d. NCrS 155 000,00. Entra
da NCrS 65 000,00 . o saldo am
pt.stacó.s d. NCi - 3 486,60. Var
na Rua Joaquim Caetano n. 30.
Tratar com Mello Affonso E Cia.
ltda., na Av. Princesa Isabel n.
323, grupo 1 209. T.l.fon.

2.» andar), T.l* 22-1848 d. 8,30:36-2767- Copacabana ou na Rua
às 16 horas. (Sindicaliiado
Corr. R.sp. P. Pisa - CRECI
640).
LARANJEIRAS - Vendo ap. c
3 qti., 2 salas, \ copa, coi., ba^
nheiro e deps. c/ garagem, 75
mil c| 45 mil de sinal. 32-9449.
CRECI 480.
LARANJEIRAS - Vendem-se, na
R. Álvaro .Chaves, .28, .«p, 103
à 410, sala,. 2 qts., e sala, qt.,sep., demais dep., vazios. Tratar
na Av. -Rio Branco, -138, 14.° and.
ou tal. 45-6517.
LARANJEIRAS - Rua Cond. d.
Ba.p.nd., 112. V.nd.mos apar-
lamentos d* 100 . 200ml <m
Início de construção. Ver no lo-
cal da obra . tratar com Cons.
trutora Tuiuti ltda. Av. Bario do
ToM, 7, 3.0 andar. Tais. 43-3959
.23-8676 - Cr.ci 30.
VENDO' ap. de sala a'3 quartos,com todos cômodoi de frento.
Prejo NCrS 70 000,00, 50% à vis-
Ia, saldo em 12 meses. Chaves
porteiro., r.ua pinheiro Machado,
139 esq. Poissàndu,

BOTAFOGO - URCA

FLAMENGO - Entragu. s.u
imóv.l para v.nd.r a MELLO AF.
FONSO . CIA. LTDA., Segurança,
Eficiência • Tranqüilidade. Tratar
na Av. Princesa Isabel, 323, gru*
po 1209. T.l. 36-2767. Copaca-
bana e Rua Constante 'Barbosa,
125, 1.» andar, M.ier. T.ltfon.s:
29.2092 ou 49-3261. Cr.ci 1206,
FLAMENGO — Vende-s» um apar.
lamento. Rua Paissandu, 104, ap,
702.
FLAMENGO — V.ndo S. Salvador,
84, ap. 304, sala, 3 quartos, ba-
nheiro, cozinha, dependências .em-
pregada. NCr$ 55 mil. Aceito fi-
nanciarnõnto. 57-1764.
FLAMENGO - Vailo, 240m2, hall.
2 ais., 4 í|ls„ 2 Banhs. sec, copa-
coz., depends. p| >2 «mprég., go-
ragem. R. Marques Abrantes. En-
trada 80 mil, -Visites- 42-7172 -
42-5858 - CRECIII 133.
FLAMENGO - R. Alte. Tamanda-
ré, 41, ap. 312 — Sala, quarto,
banh., .kifchnete. Vende-se, Cha-
ves com o porteiro..' Tratar tel.
25-5011 - D. Zilda. \: :
FLAMENGO .- Vende-se peqüã-no apartamento ' mobiliado. Rua
Almlranlo Tamandaré, .41 ap. 606.
Chaves-na portaria, com Sr. José
depois das 13 horas.
FLAMENGO -. Vende-te apto.
de quarlo e sala de luxo. Ver
na Rua Honório de Barros, 19,
apto. 107. Chav.s c| o por-teiro. .

APARTAMENTO VAZIO - Ven-
de-se o 402. Rua São Clemente,
127, frente c/ sinteco grande. Ver
direlo 9 às 17hs. Traiar Rua da
Quitanda, 30 - 2." andar, sala
209 - Tel. 52.2899. e 23-8871,
c! Antônio - CRECI 400.
BOTAFOGO - Próximo ao Largo
da Humaitá. Vendemos à Rua
Mario P.dorn.iras, 6 (rua estrita-
men!» r.sidoncial) ap. am Ia, lo-
cação, de frente, composto de
boa sala, 3 ótimos quartos c/
armários embutidos, banho.ro
completo, ampla cozinha e de-
mats dependancias.' Vacja de ga*ragem. — Prédio localizado em
eontro d., tetr.no. Pr.eo NCrS
70000,00. Sinal d. 50% • o res;
tanta facilitado. Informações em:
ORLANDO MACEDO - Av. Rio
Branco, 1S6, s/ 2318. Telefonas
82-7164, 32-6121 ou 32-0510. -
Craci 128.

Constança Barbosa n. 125, 1.°L
andar. M.ier. Tais,: 29-2092 •
49-3261 - CRECI 1 206
VENDE-SE ap, 510 -,R. Vol. da
Pátrio, 305, sl., 2 qts., deps.
empr., érea cj tanque. 34 milh.
a comb. Chaves c| SA Soares. —
Tratar tel. 42-9677 - Mota Creci
431.

LEME - COPACABANA

CASA em Copacabana — Vendo
urgente, sala, 2 quartos, 1 dc
emp. e deps. ,na Rua Barata
Ribeiro. Tratar pelo tel: 26-6180.

APARTAMENTO VAZIO - Vende-
se, de frente, saleta, living, 3
dorm., arm. emb., ótimas dep.
emp., precisando.pintura, 120 m2.
Base, 70 mil na. Rua Fiçjueirçdo
Magalhães,- 304/ Pasto 4. Tratar
propriet,- Te!.- 47-9352,
ATENÇÃO PROPRIETÁRIOS :-
Qu.r. vendar '» t.u^ imóv.l,.,Fr»,
cisamos'para clientes, de casa»
• aps. com 1, 2 «3 qts., Condi*
SÔes « combinar. Negócio répí*
do. Antônio Nonato Vieira & Cia.
20 anos de tradição. Rua Quitan*
da, 20, sj 101. 31-0994 • 314804
- CRECI 232,.; .. (X
APARTAMENTO,-fronte, vazio, sl.,
3 qs., depends. compl., garagem,
R. Barata" Ribeiro,"727 ao. 903 -
Entrada 50 mil. Ver .9 às 12 hs,
42-7172 - 42-5858 - CRECI 1 133.
APENAS 70 mil novos - Duplex,
3 qts. gdes., 2 salas, çiop. cempl,,
armBr., garay.; varanda, tipo cata,
180 m2, vailo. Ver Gen. BarbosB
Lima, 91. Entrada esquerda, Bara-
ta Ribeiro, 208, sinal cem prep,
Urgente,, financio, oportunidade
única. •

quartos, saia, coz., dep. emp. e
garagem. Tratar no lecal cj por-
teiro. • -
COPACABANA - Vd. ap. vazio
fte.' R.' Dias da Rocha, 12 ap.
301. Ver hoje das 12 às 14 h.
230 m2, 120 milhões. 42-3285 -
Silvio.

COPACABANA - Vende-se o
apartamento 15 da Rua República
do Peru, 36, de 3 quartos, sala,
cozinha, banheiro, dependências
empregada. Ver e tratar com pro-
prietário no local no horário de
10 às 16 horas.

BOTAFOGO - Entregue seu itnõ.
vai para vender a MELLO AFFON-
SO í CIA. ITDAr- Saguransr
Eficiência • Tranqüilidade. Tratai
na Av. Princ.sa lub.l, 323, gru-
po 1209. T.l. 36-2767, Conaco
bana, o Rúa Constança Barbosa
i.° 125, l.o andar. TVIÍiar. Telefo-
es: 29-2092 ou 49-3261. CP.EC

n.o 120Í.

FLAMENGO - Rua Conda d*
Baep.ndi, 112. Vendemos apar.lamentos de 100 • 200 m2 «m
inicio d. construção. V.r no lo-cal da obra e tratar com CONS-
TRUTORA TUIUTI ITDA. Av. Ba-
rao d. T.fé, 7, 3.» andar. Te.
lefones ns. 23-8676 * 43-3959,

. -CRECI 30. ¦

JA COM ESTRUTURA
PRONTA - Flamengo,
Rua Marquês de Abran-
tes, 178. Vista panorâ
mica! Sala, 2 ou 3 quar-

.tos, 1 ou 2 banheiros,
copa, cozinha, depen
dências completas e ga-
ragem. Todos os aparta-
mentos de frente. Facha-
da em pastilhas. Salão
de festas. Edifício Pres-
tige, em certrro de ter-
reno ajardinado. A me-
lhor oferta no bairrol
Veja hoje mesmo, ou
diariamente, até 22 hp-
ras, inclusive domingos,
ou na Av. Rio Branco,
156, s/ 801. Telefones:
52-8774,s52-7494,
23-2793 e 32-3813. -
Júlio Bogoricin. — CRE
Cl 95.
PRECISO vários eps. vazio ou
alugado pare Clientes sem desp.
pera VSA. de coni. 3 qts., em
toda Zona Sul - Detalhe 23-1214
- CRECI 644 - VEL060.

BOTAFOGO - Vista pa
ra o mar. Com financia
mento após as chaves.
Vendemos . apartamen
tos de 1 sala, 1 quanto,
banheiro, cozinha, área
de serviço, quarto e ba-
nheiro de empregada.
Edifício sobre pilotis
com garagem. Para rá
pidà entrega pois a obra
já está com a estrutura
pronta. Mensalidades de
apenas: NCr$ 250,00 -
Com entrada de: NCr$
1 300,00. -Construção
com a garantia da SO-
CICO. — Ver. no local à
Av. Venceslaü Brás, 14
.junto a. Av. Pasteur)
diariamente até as, 22
Ks. Ou em nossos, escri
tórios à Av. Rio Branco,
156, grupo 801, "tels.
52-8774, 22*2793 .....
32-3813 e 52-7494 -
JÚLIO BOGORICIN -
CRECI 95.
BOTAFOGO - Vendo ótim_ casa
de avenida ne Rua São. João Ba*
tista, 98 ,casa 7, 2 qts,, sala,
área, 20 milhões à vh',_, ou 30
com 50% de entrada. Tratar'Cate-
te, 310-302. Adx. Freire. Tels.
25-1264ou 45-2.09. CRECI 1285.
BOTAFOGO - Rua S. Clemente,
279. Vendem-ie aps. c. sa'ão, 3
quart. c! armários, 3 banhs. -so-
ciais, . c_:pa-csz,, dep. emp.

AVENIDA ATLÂNTICA - Ap. de
frente com 60%"financ, em 30
meses. No Posto 4 ótimo ap, c/
2 salai, varanda, 4 quartos «/
arm. emb., 2 banheiros sendo 1
em mármore, . collnha, quarto e
dep. empr. garagem. Ocupado
c/ contr. vencido. Preço NCr$
200 000,00 c/ NCrS 120 000,00
financiado «hi 30 meses. CIVIA
— Trv. Ouvidor 17 (Div. de Ven-
das 2,o andar). Tal, 22-1848 do
8,30 às 18,00 horas. (Sindicaliza-
do — Corr. Resp.^P, Pisa — CRE-
Cl -40). .
AFASTAMENTO c| hall, qt„ sala.
separado, cozinha,, banheiro, área,
c| tanque, nôvo_ Vendo Rue Si*
queira Campss, 143, bloco "F".
Ver com Sr. José, escritório, blo*
co F. - Inf. Rua Quitanda, 20,
sl 306. Tel. 31-0823. 1
AVENIDA ATLÂNTICA, 2 736 -
Vende-se magnífico, ap. de hall,
2 salas em L, 3 qts. (um deles
duplo}, banh., coz., dep. emp.,
área c| tanque.' Creço 72.000, c|
30.000 de entr. e o saldo em 30
prest. de 1.400, sem iuros. Alu*
gado si centr. Venda exclusiva.
— "Waldemar Donato. Tels. ...
43-8000 e .43-8700. CRECI 5.
ATENÇÃO - Posto 4 - Frente,
4 pj and. sala e qt. reparado,
banh., coz. 28 000 financ. Imob,
Santcs - CRECI 248. - - -•

COPACABANA - Ven-
demos em Rua transver-
sal, ótimos aptos, em
edifício sobre pjlofis, c/
sala/ 2 qtos., banheiro,
cozinha, área c/ tanque
e demaisdepds;comple-
tas' dè empregada. En-
trega em 15 meses. Fi-
nanciamenío total da
construção em 10 anos
após'"r.abite"-_;e". Infor-
macões na PREDIAL
AQUARELA - Rua Mexi
co, 1 í - 12.° andar. -
Tels.: 52-3612 e'42-6874
— Primeira Classe no Ra-
mo Imobiliário. Corretor
responsável S. SABAH
CRECI 258.

1 206.

IPANEMA - Incorporação CIVIA,
(estrutura já terminada e em
alvenaria) à Rua Barão da Tor*
r» 5Í1 (quase esq, de Garcia
D'Avila) comtrucão da Cia. Pe*
derneiras, em terreno . de 1 000
m2 ótimos aps. c/ 186.00 m2 •
246,00m2, construídos c| duas sa.
tas, 3 e 4 quartos </ arm. emb.,
2 banh., cor.- ar.a 2 quartos *
d.p. empreg., garag.m ptivativa.
CIVIA - Trv. Ouvidor 17 (Div.
d. Vendas 2.° andar). Telefona
«22-1848 do 8,30 . is 18 horas.
(Sindiealixado - Corrp. Resp. P.
Plia - CRECI 640). .. 

'.~. 
....

IPANEMA - Vende-se na RuaGo-
mes Carneiro, 86 ap. c/- sala, 3
grandes quartos, banheiro social,
coz., área, dep. completas de «mp.
Ver no local cem o porteiro Jor*
ge, das 14 is 18 horas.

IPANEMA- Vise. Piraiá, 28|603
prepr. vende ap. c| sala, 2 qts.,
deps. compls. gar. 80m2. Estado
de novo. Entrega Ifned; Ver pert.
José "--NCrS 60 000,00, fin. Tr.
27-8704 - Sr. Augusto.
IPANEMA — Vendo ap. com sa-
Ia, quarto/ banh., coz., erea com
tanque.' Todas as peças de frente.
Entrega, livre. Aceito troca por
ap. de 2 quartos. Ver hoje de 8
ás 12 e 16 às 22 heras com por-
tetro na R. Mcntenccro,- 146, ep.
307 Milton Mãgalllios - CRECI
80. Tol. 22-6128, dss 13 às 18h.

tLEBLON — Vwid. ap. vazio, qt.,
sala sep., banh., «zinha, írea c/
tanque. Inf. tel. 36-2581 — Creci
196.

RESIDÊNCIA para entrou, d.so.
cupada — No Bairro Jardim Vise,
de Albuquerque otimi rasidon-
cia am tetr.no d. 15,50 x 31,70
constando de: hall, 3 salas, tol-
leio, 4 quartas c/ arm. emb., 2
banh. em côr, topa, cozinha, la-
var.di.ria, 2 quartos e dep. empr,
garagem e abrigo para 2 carros.
Pr.ço NCrS 250 000,00 d 60%
facilitado em 18 meses. CIVIA

Trv. Ouvidor 17 (Div. d. Ve-
cas 2.0-indar). Te1.*22.1848 d.
8,30 is 18 horas. (Sindicalizado.Corr. Resp. P. Piia - CRECI
640).

TIJUCA - Vondo aps. de 1, 2
e 3 qts. Preço a partir de 23
mil, a 55 mil, cl 50% dc sinal. _,. „„„ „„
Ia. locação. 32-9449. CRECI n.°l„°."______.
.80. I.L.INS - Vdo. casa R. Verna Ma.

LINS - BOCA DO MATO
APARTAMENTO 101, vazio, ven.
de-se, Rua Baronesa de Uruguaia-
na, 160, Uns de Vasconcelos, c)
2 quartos espaçoíos e demais de-
pendências. Ver direto 9 às 17
horas. Tratar Rua da Quitanda,
30 - 2.» andar, sala 209. Tel.
52-2899 e 23-8871, c| Antônio -
CRECI 400.
CASA — Vendo-se vazia, assobra*
dada, toda reformada, pronta pa*
ra habitar, com 6 quartos • 3 **.
Ias, terreno deli x 80, *erv»
para comércio, indústria òu resi*
dência. Vor na Rua Horiclito
Graça n.° 58, com o vigia Sove-
rino. E;ta rua comoca na Rua
Lins de Vasconcelos n.° 513. Tra-
tar com proprietário, Sr. Cordeiro.
Tol. 62-9853 das 12 is 14 ou daa
17 is 20 horas. Preço NCrS ....

vista.

TERRENO 12x30 - Vendo com 'Jalhaes.. 5o, sala, 3 qts., dops.
planta aprovada, pró... Saenz «te. 35 mil Entr. 15! rest. 36 me-
Pena. Tratar: tel. 32-9450..- Mai- ses. 52-3457 - C. 730.
reles. CRECI 264. '.IUNS — Entt.nuo s.u imivol p>.
TERRENO-- Rua Barão d. Mes- ra vender a MEU,O AFFONSO *
quita, esquina Ferreira Pontes, CIA. LTDA. - Segurança, Efiei.
336 m2 c/ projeto aprovado p/ êncii e Tranqüilidade. Tratar na
24 aps. Todos d. frenle. Vor «Rua Constança Barbos», 125, 1.°
Iratar. c/ Antônio Nonato Vieira
. Cia, Rua Quitanda, 20 sala 101
- 31-0804 a 31-0994 - Cteci 232.

SALA, 3 quartos e garagem —
NCtS 70 000, com" 50% d. sinal,
saldo 3 anos, na Av. General
San Martin (alugado). .— FRAN
CISCO TORRES - Tels: 46-4110
o 52-4133 - (CRECI 26)

TIJUCA — Ap. vazio, frento, com
2 qts., sl., coz., banh. om côr.
Vendo>_e, Rua Antônio Pinto da
Mota, 80, ap. 104, esq. R. Barão
de Itapagipo — Preço NCrS ....
37 000,00, entr. NCrS 12 000,00.
prert. a/j. Vtr c/ porteiro. Tratar
Antônio Nonato Vieira e Cia.
Ltda., Rua da Quitanda, 20 sala
101, Tels. 31-0894 ou 31-0994 -
Cr.ci 232.

andar. T.ls. 29-2092 • 49-3261,
ou na Av. Princesa Isabel, 323r
grupo 1 209. Tel. 36.2767, Copi-
cabana — Creci 1 206.
LÍNS - Vdo. ap. .02 da Rua 20
de Março, 22, c| sala, 2 qts.,
banh., coz., área, frente. Financ.
pela Cx. Econ. Preço 25 mil. —
Ver no local e tratar corr. Lou»
reiro. Tel. 32-9400. CRECI 413.

GÁVEA - J. BOTÂNICO
CASA pronta vazia </ 2 qts.,
sala, coz. banh. Mais 1 alicerço
para outra. Vende-se na Rua
Mozait. Preço 18 mil. Int. 8 mil
prest. 150 s/i. Ver a tratar no
Jardim America, eom FRANCISCO
XAVIER IMÓVEIS LTDA., na Rua
Jornalirta Geraldo Rocha, 205.
Tels. 91-2333, 30-5489 e 30-7558.
(CRECI 1273-J-305).

TIJUCA- Vendo o ap. n. 504
da Rua Uruguai 82 c| 2 qts., sala,
coz., banh., área, dep. de emp.
e garagerfr. NCrS 35 OOO, facilita-
dos ou NCrS 28 000 à. vista, l.a
locação, tratar tel.: 32-2803 -
CRECI 1 020.
TIJUCA — Vendo casa cenfertá-
vel cj financ. do 48 meses. Pre*
ço 90 milh. Monteiro, V. Lima
- CRECI 90. 42-5680 - Rosid.
TIJUCA - Vdo. op. Ia. loc. c|
2 qts., ti., deps. gerag. R. B,
Mesquita.. Tratar tel. 32-3256 -
David - CRECI 1352.
TIJUCA - Preciso de aps. para
cliente^ cadastrados — .'Despesas
por centa do comprador. Tratar
tel. 32-3256 - David - C. 1352.
TIJUCA - R. Conde de Bonfim,

JACAREPAGUÁ

APARTAMENTO vazio, entrega
imediata, Pça.' Soca c| apenas
5500 ent., saldo 40 meses c| 2
qts., sala. coz., banh., varanda,
área. Trt. Cvrlllo Santos Imáveis,
CRECI 717. Tel.: 49-5217.
JACAREPAGUA - Privilegiada
localização c/ preço e ccndlçõe*
p/ venda urgente luxuoso pala-
cetc, área construída 240 m2. —
NCrS 56 mil cl 14 mil ent. s/
15 anos. Ver e tratar na Rua Má-
rio Perc-ira n.° 127 res. 3 cl pro.
Esta rua cemeça. na Rua Cândido
Benicio uma rua após-a Rua Cap.
Meneses - Creci 109. Tel
31-0628.

JACAREPAGUA - Acabado cons.
truir, 3 qts., 2 banheiros, terra-
ços, garagem acabamento luxe, 2
pav. entrada 25 facilitados, saldo

o|a 300m2, vendo. Informações|50x600 — Estrada Tindibe, 600 —
R. da Carioca,
712.

32-901 Creci

TIJUCA — Vende-se ótimo
2 qts., banh. soe, coz., qt

47.7899.

JACAREPAGUA - Lgo. Freg. vdo.
mag. terr. cf 14x42 cj 2 aps. do__ qís., Dann. soe, coz,, qi. o., , - ¦ , , ¦. ¦ imn_

-„.- _.! _,«+. !.._*__ p AAa ví ; s'-f fl*-. caz'í bnh., terr. planorrtó .,_;'p,_z,«;-,í*_u,™ m >» *,_& '&m
Bcíaf. ou Copa — Ocup.
prop. Inf. Ferreira Díe; — CRE

ÉM FRENTE ao Jcquei. Conttru-
cão Gemes do Almeida Fè.rnandoj»
íia 10a. la;e em .centro de terre-
no c/ piscina,'3 qurrlcs, 2
banhs., coz., dep. de emp. Trans-
firo minlia cota, cem tudo pago
até a presente dat.i, por NCrS> 
16 M0;00 em 3 vezes. Tratar c|jT|Jl|CA _ Vende-se casa nova PALACETE - Taquara, luxo. von.
D. Adolia — Tel. 4/-4/I-. ,vazia, entre Tiiuca e Maracanã,! de-se e/ 7 qts., salão, copa-cozi-

com 3 quartos grandes, 2 salas, 2|nha e dependências completas c/

rémérío Dantas. Ótimo preço
... c.nd. Ver R. Araguaia 170. Trt.

.., c;„ «„„„ íxílCVrlilo Santos Imóvcii. CRECIAv. Rio Branco, l|4j7|7. Te|.. .9.52,7, R. Dias daCl 1316
sl 1321 - Tel. 52-3391
Av. Central.

•Cruz, 155 s| 4)0.

LAGOA - Com 500 m2 - am
const. vista espetacular, e. salão,
sala d. iantar, 4 quartos, 2 bahs
demais dependências, urgente.
Entrega am 15 meses. Preço'40
mil a comb. Inf. na PLANEJA
IMOB. Rua Fatmo de Amoedo, 55

Ipan. 27-7596. J269. CRECI
T53.' !_
RESIDÊNCIA cl 3 pavimentos r-
Vende-se, Rua Pitatlninga, 50 -
Gávea, vazia - Ver 9 as 17l).s
Tratar Rua da Quitanda, 30 .
2.» andar, sala 209 - Telefones
52-2899 e 23-8871 - C| Ante-
nio - CRECI 400.

S. CONR. - B. TIJUCA

APARTAMENTO pronto com ha
bite-se recente, financiado 12 anc:
pela COPEG, vende-se, salão, j
qts., 2 banheiros sociais, dop.
empreg. < vaga aut., prédio do
somente. 4 aps., Av. O ogário
Maciel 263, melhor local da.Bar-
ra da Tiiuca, ocasião, proprietá-
rios. R. Uruguaiana,. 55 s| 712
Tel.: 43-1759 e 43-5445.
BARRA DA TIJUCA - Vendo ter-
reno. iardim oceânico, 525 m2. —
Trat. tel. 36-2581 - Creci 196,
fÉRRENO - Vende-se melhor lo-
cal, lote plano, 12' x|37, Bairro
Tijucamar, Rua 4 lote 25, «nter
12 m do-prédio em construção
Proprietário. Tel.: 43-1759 e....
43-5445.

COPACA1ANA. - V.nda-s. apar.
tamento . dei frente com living,
sala,', tros quartos, banheiro, co-
xinha • dependências completas
de empregada. Av, Copacabana
bem ém frente ao Copacabana
Palaca. Tralar «n H. C. COR.
DEIRO GUERRA * CIA. ITDA. Av.
Rio . Branco n. 173, K.o andar
- Tel. 3MÍ9S - CRECI 706.
OPORTUNIDADES —Vendo ótimos
aps, na Av. Atlântica e outras
ruas. Grandes e pequenos.~ Cen*
sulte-nos. Tel.i 56-7053 — Casa no.
va - CRECI 83.

RESIDÊNCIA MANSÃO - Vende-
se, Rua General José Cristino, 40,
S3o Cristóvão, terreno 18,00 por
58,00 vazio. Ver direto 9 às 17hs.
— Tratar Rua da Quitanda, 30 -
2.» andar, sala 209 - Telefonei
52-2899 e 23-8871, e| Antônio.
CRECI. 4CO

ÓTIMO ap. 130 m2, tipo casa, 2
sl*., 3 qts.', 2 banhs soes., jardim,
gr. dep. empreg., sancas, florõe:
etc, viagem? 3643569.
POSTO 6 - Rainha Ellzabeth n.
201, ap. 302, 3 quartos, sala,
banheiro, cepa e cozinha,' dep.
empregada, área. Entrada NCr$
30 000,00. Saldo i combinar. -
Tratar pelo tel. 27-8232 - Sr
Hugo, das ÍOh às' 16h. !

ATLÂNTICA - . Pil.tis,' fachada
mármore, salão, s/ jantar,' eceri-
tório. 3 qts., arm., 2 banhs., copa

coz., dsp,, qaragem.- 200 mil
financ.. Imob. Santos. 36-6631
CRECI 248.
ATENÇÃO - Pôito 5, pilotis, fren
te, vazio, 2 p/ and., 2 selas, 3
qts., arm., 2 banhs., ceps-coz..
clap.. compl,,' garagem, 85, -financ.
Imob. Santos - 36-6631 - CRECI
248.
APARTAMENTO, construção adion-
tada — Vende-se, Avenida Prln-
cesa Iscbel, 272, frente Cop. Ver
direto, 9 às 17hs. Tratar Rua
da O.ultanda, 30 — 2.» andar,
ela 209 - Tel. £2-2899 e 23-8871
- Cl Antônio - CRECI 400.

BARATA RIBpIRC, 105 - Vendo
ap. tala e quarta separado, 20
milhões,, sinal 5 milhões, vazio.
Tratar tel. 56-7542.
BULHÕES DE CARVALHO - Agên-
cia Podara! d» Imóveis. v.nd«-s«
ep. de 2 qts.. teta • depend.
324211 - Cr.ci 781.
COPACABANA — Vende-se ep.
duplex, R. Santa Clara, novo/ NCr$
160,000,00. Tratar lei. -42.9677 -
CRECI 431 - Mota.
COPACABANA - Entragu* s.u
imóvel para vender a MELLO AF-
FONSO t CIA. LTDA. Segurança,
Eficiência • Tranqüilidade. Tratar
na Avenida Princesa Isabel, 323,
grupo 1209. Tel.: 36-2767. Copa-
cabana e Rua Constança Barbrsa
n.o 125, l.« andar, Méier. Tela.
fones: 29-2092 cm 49-3261 - CRE-
Cl n.« 1 206.
COPACABANA - Praça Ssrzede-

PARA entrega vago — Ap., de
frente _ Praça Eugênio Jardim c/
1 sela, 3 quartos, arm. emb., 2
banh., coz, dep. «mpr., nara-
cem. Preço NCrS 73 500,00 c/
fin. 3 anos. CIVIA - Ttv. Ou.
vidor 17 (Div. d. Vendas 2.»
andar). Tel.*22-184l de 8,30 is
18 horas. {Sindícalixado — Corr.
Resp, P: Piza - CRECI «401,

ZONA NORTE

FC. DA BANDEIRA
S.CRISTÓVÃO
APARTAMENTO VAZIO - Ven-
de-se, Rua General Bruce, 445 -
São Cristóvão - Ver ep. SI103.
direto 9 ès 17hs. Tratar Rua da
Quitanda, 30 — 2." andar, sala
209 - Tel. 52-2899 e 23-8871,

Antânio - CRECI 400,

SAO CRISTÓVÃO - Rua Caruzu,
pt. condução. Vdo. ap. vazio, 3
qta., sl., dep. empreg. boa irea
apenas 30000-c/ 10 entr. saldo
cl aluguel. Trat. Rua Jos6 Mau.
rlclo, 101, sl. -£12 - "Penha -
Tel. 30-1336 - Salgado (Creci
1306).
SAO CRISTÓVÃO - Casas, vdo.
ent. partir 3 000 cM-2 e 3 qts.,
sl., coz., banh. compl., área, la-
jes e tacos. Maior Fonseca, 80.
Ver 14 às 17. Dom. 10 às 12.
Orq. Orlando Manfredo — Barão
IgÚBtaml, .86. Tel. 48-0804. -
CRECI 82. _J
SAO CRISTÓVÃO - Excepcional
oportunidade. Vendo casas I, III,
V e VII da. Rua Gen. Almerio do
Mouro 598. Ver no local e tra-
tar na Av. Rio Branco 128, sala
1 105, de 11 às 12 e 16 às 17
horas, ou na ' Rua Gonçalves
Crespo, 181. Nãovse atende por
telefene, ' V

CASA VAZIA -Vende-se na Rua
Haddock L6bo, 137 c/ I. Inter-
mações no local, hoie e amanha,
das 10 as 12 horas e 14 as 17
horas.
RESIDÊNCIA - Vende-se, Rua
Pereira de Siqueira, 51 - Tnu-
ca, terreno 10,50 por 40,00 me-
tros. Serve p| construção - Ver
direto, 9 às 17hs. Tratar Rua d"
Quitanda, 30 — 2.» andar, sal.
209 - Tel. 52-2899 e 23-8871 -
Cl Antânln - CRECI 400. ;
RESIDÊNCIA MANSÃO - Vende
se, Estrada de Maracai, 316. Ca-
choeira Furnas Alto da Boa Vis-
ta, frente a Igreia de Nossa Se-
nhora' de Fátima, vazia, terreno
2 500 m2. Ver 9 às 17hs. Tra-
tar Rua da Quitanda, 30 - 2.°
andar, sala 209. Tel. 52-2899 e
23-8371 - C| Antônio -/CRE-
Cl 400.
RIO COMPRIDO - Residência lu-
xo de 2 pavimentos, c/ paragem.
Av. Paulo de Frontin, 604. Ver
no local cl prop. Entrada 33 s o
restante 60 meses: .

RUA DIAS DA ROCHA, 79 - Ven-
da-se. magnífico apartamento, 901,
andar alto, de frente, novo, ain*
da , n_ío habitado, composto do
sala, 3' dormitórios, 2 bs-nheires
sociais .e todas as demais de-
pendências, garagem etc. preço
NCrS 115.000,00 cem 50a/. à vis- „_. ¦ _ _____ „_..--,-,._,ta e 50% facilitados. Ver no lo- TIJUCA RIO COMPRIDO
cal e tratar na Enir ltda., n. Rua;
Ouvidor, 86, 5.° andar. Tels. .
31-2332 e 31-2322. ORECI 273.

VENDO facilitando as duas boas
c.sas, I e II, da R. Teixeira Ju-
nicr. 411. Tel.. 38-3210.

RUA DIAS DA ROCHA, 79
Vende-se prende epnrtamentc» de
cobertura Duplax, novo, ainda
não habitado, composto de salão,
4 dormitórios, 2, banheiros soei-
ais, flrende. terraço com 50 m2,
e todas as. demais, dependências,
garagem etc. Maravilhosa residên*
cie em rue sossegadíssima, den-
tro de Copacabana. Preço NCr$ .
185 000,00 eom 50% à vista e
50% facilitado.. Ver rvo local e
tratar na £m'r Ltd., ne Rua Ou-
vidor, 86,' 5.° anetar. Tels. ....
31-2332 e 31-2322. CRECI 273.
SUPER LUXO - Cem 300 ml, <|
salão; 4 quartos, 3 banheiros,
dons., na Rua Joaquim Nabuco.
NCrS.230 000. - FRANCISCO
TORRES - Tels: 48-4110 • 524133
- (CRECI 26).
VENDO deis aps. conj. um .em
firial de const. esq, Av. Atlen.
outro pronto para morar. Tra-
tar te!.: 55-4505.

RIO COMPRIDO - Vende-so apa.--
lamento em construção, enlròçtc
proviita para 6 meses, com dst'
quartos, sala, corinha, banheiro,
dep. d. empregada • área. Frac-
NCrS 26 000,00 - Entrada NCr.
12 000 00 ao saldo «nt presta-
çó.s d* NCrS 300,00 Hm iuros.
V.r na Av. Paulo d. Frontin, 607.
ap. 104 - Tratar «m MELLO AF-
FONSO * CIA. LTDA. Rua Cons-
tança Barbosa, 125, 1.» andar. -
Tels.: 29.2092 • 49-3261 - Méier,
ov na Av. Princ.sa Icab.l, 32_,
grupe 1209 - Tol. 36-2767 -
Copacabana - CRECI 206.

SALÃO, 3 quarlos, c| armários
embutidos, 2 banhs., coz., deps.
e garagem, luxo, novo, pronta
entrega • com j 150 m2, na Mara-
cana, pr6>:lmo à Utugual. -
NCtS 77 000 el 50% em 15 anos
-FRANCISCO TORRES. - Tele-
fones: 484110 • 52-4133 - (CRE.
Cl 26)

banheiros, quintal e dependência! garagem etc. Preço 90 000, ent.
de empregada, serve para indús- 40 000. Facilitada. Aceita propôs-
tria na Rua Almirante Cândido
Brasil 319. Tratar no local de 9
às 5 horas.
TIJUCA - Ap.- vazio, fte., To-
bias Moscoso, 331, ss/103.-Vdo.
c. 3 qts., coz., banh. cemp.,
dep emp., boa área. Chaves por
teiro. Org. Orlando Manfredo.
Barão Igustemi, B6. Tel. 48-0804.

-CRECI 82.
TIJUCA — Vende-se boa casa. Rua
Jcsé Higino, 273, próximo a R.
Ccnde Bonfim, terreno 9,50x30,
sobrado, jardim, entrada de auto
m6vol 80 milhões, tratar 26-9943
TIJUCA — Vendo quarto e sala
reparado, banheiro e -cozinha. —
Mabrcs detalhes, tel. -36-7529. -
(Não aceito intermediário).
TIJUCA - Ap. fte. Saieta, sala
2 • ótimos qts., qt. emp. reversl-
vel, deps. garagem no.cond. pi-
Ictis, luxo linda vista. Preço 33
mil flh. 52.8547 e 22-2499 -' Cre-
ci 348. Ribeiro.
TIJUCA - A 100 metros da Pra-
ça Saenz Pena — Vende-s. va-
zío, apartamento de saleta, ça-Ia, 2 quarlos, cozinha, banheiro
área de serviço com tanque •
dependências completas de .m-
nregac'a, na Rua Ccnde de Bon*
fim n. 214, ap.' JJE5. Chav.s
c:m n porteiro'. Tralar em-H. C.
CORDEIRO GUERRA & CIA. LTDA.
Av. Rio Branco n. 173, 14."
andar. Tel. 31-1895 - CRECI .
n. 706. •

ta. Ver Est. Rodrigues Caldas,
693, a trat. tf Antônio Nonata
Vioira e Cia. Rua da Quitanda,
20 sl 101. T.ls. 31-0804 • 31-0994
- Creci 232.
RECREIO DOS BANDEIRANTES-
Vendem-se os lotes 12, quadra
51 — Gleba B e lote 15, qua.
dra 186, gleba A ver direto. —
Tratar Rua da Quitanda. 30 -»
2." andar, sala 209 — Telefone.
52-2899 e 23-8871 - C| Antò-
nio - CRECI 400.
VENDO aps. V. Valqueire em
c_nst. ent. abril 2 qts., sl., dep.
R. Aricanga, 119. Est. prop. m|
dcl. à tarde 22-7476 — Ferrar
- C. 865.

VFNDO um apartamento 1 Rua
Olímpio de Aiovedo, 71, ap. 202,
3 qtos,. armário embutido, sala,
cczlnha. banheiro, dependências
de empregada, super sinteco —
p'ntura o tcl. de frente. Di-eto
c| o' proprietário. .1. 91*182 l'-_
17.000,00, Jacarepagu..

VENDO casa centro terreno, 3
q!;., varanda etc. NCr$ 30 000,00,
10 000,00 entrada, restante »
cembinar cí o proprietário: Tel.
18-1766 - Sr. NACIP.E. _,
VENDE-SE: Jacarepaguá — Casa
de campo com pequena granja, 2
quartos, salão', copa, cozinha, ba-
nheiro, garagem, toda avaranda-

 da, água, luz, telefone pedido
VAZIO 2 qts., si„ banh., ccp., CETEL - 3 galpões, capacidade

5 000 ôvss, casa caseiro, terreno
4 0Ã0 metros quadrados, muitas.
árvores frut., entrega imediata.
Ver e tratar: Rua Jordão, 615.

coz., dsp. emp.. cc-rnpl. 4 por
and., garagem própria, 1 a. loca-
cão nóvo. Peças gde. sint. pren-
to p! morar. Francisco Xavier, 387
ap. 603 -. Ent. 10-000, peq. p_r-
íe a comb. fin. 10 anos forma
aluguel. Ver local 23-1214
Creci 644 - VELOSO. 
VENDE-SE terreno com proieto 18
aps. Itaipu, 62-70. Preço 70 000.
Facilita-se. - Tratar com proprie-
tário, 12 às 14h. - 25-9664.

ANDARAÍ - GRAJAÚ -
VILA ISABEL
APARTAMENTO VILA ISABEL -
Cc-ériura espetacular. Saia, 3 qts.,
2 banhs., dep.-etnpr. compl., ter-
raç. e garagem; Obra em alve-
naria a cargo de BERTHOLDCT PI-
RIM & CIA., Rua J:r_e Rudge,
153. Entr. 12 mil novos. Saldo a
combinar. Inf. OCEANO IMÓVEIS
- Tels.: 22-9690 e 42-7602 (du-
rante as 24 heras). CRECI 943 -
Ccrr. r.to. A. Has:..

Esta rua começa na Estrada do
Cafundá, 1 188. Preço NCrS ....;
60.000,00 com 50%, j

CENTRAL

APARTAMENTOS - 1 vazio e 7
c| contratos findos, Inquil. no»
tifiçados, vendo R. 24 de Maio,
485, Riachuelo: de 2 quartos, sl.,
dep. completas, e de 1 qto. •
sl. separ., coz., banh., área com
tanque. Entrada de mármore,
frente, ¦ pastilhas. Ver c| zelador

|nf. 32.35?4.

ABOLIÇÃO - Ap. 202, Rua Breu.
lio Muniz 111, 2 quartos, sala,
varanda, cozinha, banheiro e ga.
ragem por escritura. Ver de se-
gunda a sábado. Chaves com por-
teiro. Tratar tel.: 32-3431.

APARTAMENTO - Vende-se, d,
quartos, sala, varanda,- de esme*
rada construção, em Edificio de
3 andares, com 3 apartamentos,
sem r.ondcmlnio. NCrS 36 000, com
18 de entrada, restante em 3
anos a combinar, ver e tratar na
Rua Costa Pereira, 117-A ap. 301,
próximo da Praça Saens Pena,

ACEITO CAIXA - Vendo «íato.
404, vazio, R. Uruguai, 259, sl., isÃLA • 1 eu 2 quartos, n» Utu-
2 quattos, depends. amplas e guai, 375, pi entr. .m 60 dias.
completas. Ver c[ zelador, Inf. Financiamento em 51 meses. -
32-3594.  ARY BRITTO S/A. Infs: «AN.
ATENÇÃO RIO COMPRIDO. Ven- CISCO TORRES - Tes: 4M110
de-se grande apto. vazló, na t... a 52-4133 - (CRECI26).
Bará» de P.tropolls, 152, ap. 48.,jT|JUCA _ v__d_-._ .errén» me-
direto com » ptoprlet.rlo,  iM_ }JxU2. Enhada de 5 000 e

o salde em prestações de NCrS
400,00, sem juros. Ver na Rua
Olegério Mariana, lei* 34, • tra-
tar am Mello Affonso t Cia. Ltda.
na Rua Constança Barbosa, 125,
..• andar, Míier. Telefones!....
29-2092 e 49-3261. Cteci 1206

ATENÇÃO — Tiiuca - Vendemos
excelente ap.tipo casa c| 3 quer-
tos, 2 salas, copa, despensa, em-
pia-ccz., banh. e demais dep. c|
grande éfea • noa fundos podendo
ser construída c| apenas NCrS
15000 de ent. ê o saldo em 40
prest. de NCrS 578,00. Ver no lo-
cal diariamente na Rua Amaral,
81 das 14 às 17h e tratar na
Curvelo S. A. Tels.: 32-7711 e
52-6285 - CRECI 1268. 
AMORA Imóveis, vende grande
ap. vazio c/ 3 qts. cl armários
embutidos, 2 salas, mais depcias.
o garagem, ds fentt, do luxo e

. próximo à Praça Soens Pena, por
VENI.E-.E — De frente, 2 qu.rtcs.íóã mii cl -0í. financiado. Inf.:
.1 sala e mais dependências, -125-3196 e 32-3115 - CRECI 178.

_._"« „.""_».._;. A™i:'.ni.nVÍ' .„"^° Correia, 15-A. Vende-se ao. íf000-„V,»i.„. 1'l'sr Ru» Sa .r_jCOB ERTURA ,,_ |_c____, __|,,
oer-luxo Tra á- no .o__Y ,U'|t.rre., de quarto, banh. e kltch. f,1««. ™'lf,; C°"J ,° 5?f5,»;_.««â 4 qts., * banhs. 1 cldu-p.r..x_. ,..„,. n.i lu.s. '5 280.00 de sinal e 36 prest. de!lár^0„.r. N'"°r'- Te,s' 27-90l2|'cha, 2 qts. emp., c.pa-e_z„ deps.

caragsn. enorme terraço, Ení. £0
r.ifl. 52-8547 « 22-2499 - CRECI
3-18 - RIBEIRO.

BOTAFOGO - R. Clarisse lndiO|2;a,00 sem iuros. Alugado semi___Z-_?I2-do Brasn, 26, ap. 302, vazio cileontr. Venda exclusiva Waldemar:,„...... ,-»,—_.,2_._._•:,..J-a.,a-_,Vê.'do P=r Nc,i Denoto. Tels. 43-8CC0 e 43-8700.ilPANEMA — LEBLON
25000,00 ou NCrS 15000 de si- - CRECI 5.
nal e-NCr$ 15000,00 em 30 fnei rnMPPtMr..—^T.—TiT_^__;•es .[ Juros. Chave, no ap. 202.|Í°MPRArMO.?. <"_... '_'" 

_Tratar tel.: 30-1116.
CASA — Vende-se, com 3 quar-tos, sala éj dependências, vazia.
Rua Paulo Barreto 110. Chave no
n.° 108. Preço: NCr$ 50 000, sl-
nal 30,000 e saldo a combinar,
37-4300.

Aps. prontos, desocupados «u
com contr. vencido, d. I • 2
salas, 2.3 quartos. CIVIA —
Trv. Ouvidor 17 (Div. de Ven.
das 2.» andar). T.l.*22-1848 d.
8,30 às 18 horas. (Sindicalizado.- Corr. Resp. P. Piza - CRECI
640).

AVENIDA ATAULFO DE PAIVA -
Para entrega vago ep. c/ I sala,
2 quartos, arm. «mb., banh. em
câr, cozinha, área. Preçoi NCr$
37 000,00. CIVIA - Trav. Ouvi- rio d. Ubi n.» 118, c/ 4 cl prop.

TIJUCA — Vendom-M os lote:
ns. 39 • 41 da Rua Bom Pastor,
ns. 199-203, medindo »,50xllm. -
Entrada NCrS 6 000,00 (factllta-so
• entrada e o saldo em presta-
(õ.s de NCrS 150,00 s.m iuros).
Tratar am MELLO AFFONSO &
CIA. ITDA., na Rua Constança
Barbosa n. 125,1.° andar - Ta-
lefones: 29-2092 e 49-S261 eu na
Av. Princesa Isabel, 323, _:u,i
1 209. Tel. 36-2767 — Copacabana
- CRECI 1 206.

CASA NOVA E VAZIA com tr.s
qt.., sala, coi., banh., luxo, en*
Irada p/ auto. Preço de NCrS ..
40 000,00 .nt. NCrS 20 000,00,
pr.st. NCrS 400. V«r na Rua Ba-

dor 17 (Div. de Vendas, 2.0 an-
dar). Tel. 22-1848 de 8,30 às
18,00 horas. (Sindicalizado Corr.
Resp. P. Piza - Creci 640).

Trat. Antônio Nonato Vieira
Cia. Rui da Quitanda n.° 20, tala
101. Tel.fon.s: 314)804, 31-0994
- Creti 232.

TIJUCA — Pronto pata construir
— Armlas lotas de terreno. Rua
Dona D.lfina n.» 12. Para casas
de sala, 2 ou 3 quartos, 2 ba-
nheiros, quintal e garagem,

APARTAMENTO Cobertura, sem
entrada. NCr$ 2 mil mensais, Ta.
locação. Ed.. •/ pilotis,, hall,- li

ving, 3 qts., 2 terraços, banh.
completo, cep/coz., W.C. criada,
garagem. Ver R. Paula Brito, 691
r.p. C-01 - c| port. Tratar SYL-
VIO 42-9315 - 57-9506 - ....
27-4575.
GRAJAU' - V.nd.-s. .xcel.nte
casa 'de 2 pavimentos, com tr_s
quartos, 2 salas, copa, cozinha,
2 banheiros sociais, varanda, ga<
ragem • demais dependências —
Ver na Rua Maatlm n.» 189. Pro-
co: NCtS 47 000,00 - Entrada da
NCrS 20 000,00 e o saldo em
prestações de NCrS 7SO.O0. Tratar
em ./IELLO AFFOMÍO * CIA.
LTDA:, na Rua Constança Batbosa,
n.° 125,. 1.° andar. M.i.r — To-
lefones: 29-2092 a 49-3261 ou na
Av. Princesa Isabal n.» 323, sru
po I 209 - Tel.: 36-2767 - Co-
_____!_____ - CRECI 1 206.
GRAJAU - V. ap, de frente c/
2 qts.,-st. etc. na RuS B. de Bom
Retiro (alugado e ]i req. na Jus-
tlça). Aceito Volks ou sitio cl
ent. Trat. p/ tels. 30-1807 e
30-9645, Sr. Mesquita.
GRAJAU - Vdo. 2 aps. e| 2
qts., sl., dep. emp. Ac. Caixe e|
sinal 4 000 - Trato' Doeum. —
Tratar tel. 32-3256 — David -
CRECI; 1352. - ^__
GRAJAU - Vdo. ap. vazio C|
3 qts., sl., saleta, coz., banh.,
copa, dep. empg., varanda. Ape-
na» NCrS 10000. Ent.. Saldo p|
Caixa. Trt. Cyrillo Santos Imo-
veis. CRECI 717. Tel.: 49:5217.
RESIDÊNCIA de luxo - Graiaú -
Vende-se de 2 pavimentos. Rus
Moarim. Tels. 22-5432 ou 48-7535.
Tralar com o proprietário.
VILA ISABEL - Entregue seu
imóvel para vender _ a . MELIO
AFFCNSO • CIA. LTDA. S.guran,

lar na Av. 13 d. Maio, 13, sala
1312. T.ls. 22-6435 • 22-0058.

. Tta-lça, Eficiência . Tranqüilidade

APARTAMENTO - Vende-se a R.
Castro Alves, 172, ep. 201 -
Tratar à Rua Getúlio, 147.

ATENÇÃO - Riachuelo. Vdo. 'case

de cômodos, tendo 1.° pavt., 2 eps
c| 2 qts., sl„ dep. comp. 2.o pvt., 6
qts., salão, coz., bh. Renda atual
NCrS 735,00. Ver R. Paes da An-
drade, 77. Trt. Cyrillo .Santos
Imóveis. CRECI 717. Tel.: 49-5217.

BENTO RIBEIRO - Vendem-se .1
casas novas num terreno d» .0
x 45, serve para morar ou ren.
dar. Tratar na Rua Pach.ee d;
Rocha n.» 562 das 7 is 12 e H
às 20 horas.

CASCADURA - Vdo. casa medes-
ta »m rua calçada e condução cl
2 qls., sl„ coz., banh,, área, va-
zia. Ent. 2 500 p/ 120. Trt. Est.
Vicente de Carvalho, 599-B.
CASA - Rua Bela Vista, 198, c|
6 — 2 quartos, aala, cozinha,
banheiro, quintal. Vendo, pr.ci-
sando conserto. Chave p| favor
c| 4. Preço 12 000 sendo 50.»
à vista, sb_o combinar. Inf. Rus
da Quitanda, 20, i| 306. Telefene
31-0823. _.
CASCADURA - M. B. IMÓVEIS
vende casa c| 3 qts., í salas.,
cqt., banh. ele. «1 t 000 de
ent. saldo a eemb. Tralar ne
Rua Silva Gemas n. 2, sl. 20*
- CRECI RJ 15, em frente *-
ponte de Caseadura.
CACHAMBI - Casa vazia. Vdo.
3 qts., sala,- coz.; banh., terr. de
10x75. Miguel Ângelo, 478. Org.
Orlando Manfredo. Barin Iguale-
mi, 86. Tel. 480804 - CRECI 82.
CASCADURA - Vendt-se, terreno
Vila. Avenide ErnSnl Círdeso. Pre-
ço NCrS 7 000,00, entrada NCrí
2 500.30. Restante cembinar, tele-
foner. 29-7779.\Sr. Hélio.
CASCADURA - GUARAMIRANGA

255 - 275 - Esq. Suburb.
9141 — Vdo. aps., sd., 2 va-
zios, c| 2 qts., si., coz., banh.
compl., iree. 1 cl ent. p/ carro.
Ent, a partir 3 700. Ver 14 às
17. Dom. 10 às 12. Org. Orlando -
Manfredo, Barão Igualem!, 86. —
rc___il_.§9i___-___t___-Ci_H •-
ENCANTADO - V. casa, va_7_, 2
qts., sala, ccz., banh., írea, tan*
que. Rua Pornambuco, 1 192, c.si

TIJUCA — Casas de vila — Tipo
ap. sala, 2 qts., quintal. Rua
Barão d. Ubi, 443, iunto i Rua .
Haddock lobo, base d. NCrí '_•_________!_.¦

\m, . kii-i .11 .¦¦ w iieiii|.iim.n« Mw_. .--- .—..._- . ¦

Ttalar na Rua Constança Barhosa 3. Entr. 6 mil fac, rest._ 228 men-
sal. 52-3457 - CRECI 730.
ENGENHO NOVO - Casas — Velo.
Vise. Itabaiana, 148, 1 fte. c/
gar., 1 e 2 qts., sl., coz., banh.,
ent. partir 4 000, prest. 100, :/

19 000,00, altamente facilitado, IVENDO facilitando, no melhor imos. Ver das 14 às 17 hs. Dom.
aceita.se oferta 1 vista. Tr.tarlpcnto da R. Visconde de Sta. 0 as 12 hs. Org. Orlando Man.

Av. 13 de Maio, 13, salallsabel, 4, baas propriedades. - fredo. Barão Iguatemi, 86. Tel.

...<¦ 125, l.o andar. Tels. 29-2092
• 49-3261 ou na Avenida Prince-
sa Isabel n * 323, grupo 1 209.
Tel. 36-2767 — Copacabana -

13 de Maio,
1321, tais. 224435 • 22-0058. »Tel. 38-3210. 1480804 - CRECI 82.

.... 
..,,,.. 

- - 
. 
¦¦'¦¦ ¦ _,„:i,- .



2 - CLASSIFICADOS — Jornal do Brasil, 3."-feira, 9-L68 IMÓVEIS - COMPRA E VENDA ® IMÓVEIS - ALUGUEL
ENGENHO DE DENTRO Entro-

\guo sou imo vol para vondor a
»A';o!lo Affonco a Cia, Ltda., segu-
rança, eficiência o Tranquilidado.
Tratar na Rua Constança Barbosa,
125, l.o andar. Tols.: 29.2092 o
49-3261 ou na Av. Princesa Isa*
boi, 323, grupo I 209. T.I.:
36-2767. Copacabana. Criei 1 206
«NCANTADO - "Terr. 

17,40 x
:20m. Monteiro da luz, 134. Vdo.
c/ 4 . C. S30O enl., rest. prest.¦Vor local. Org. Orlando Man-
frerio. Barão Iguatemi, 86. Tel.
.48-0804 _ CRECI 82.

AREA 2 345 m2 - Vendo, Esta
ção da Penha. Preço 90 000,00,
cem projefo para 83 aps. Aceilo
Ircca. Rua Tflperoá, c/ Estrada do
Caia. Proprietário, tels. 37-1200
e 37-3428.

MEIER — Vende-se ótimos apar-
lamentos, com 2 quartos, coxinha,
banheiro a área. A vista cj 30%
de desconto. Preço NCr$ ...
20 300,00. Entrada NCrS 7 000,00
* o saldo em prestações de NCrS
300,00 sem iuros. Ver na Rua
Aristides Cairo n.° 203 («sta rua
«meja no Jardim do AUter).
Tratar em Mello Affonso A Cia.
ltda., na Rua Constança Barbosa
n >125, l.o andar. Tais.: '..
29-2092 .. 49-3261, ou na Av
Prin cosa Isabel n. 323, grupo 1 209
— Tel,: 36*2767 — Copacabana,
Croci 1 206.

APARTAMENTO de luxo cl 3
qts., salão, c/ sancas o floroes,
copa, coz. 2 banhs, Vonde-so na
Rui Manoel Cicoro. Preço 18 mil
à vista. Vor o tratar com FRAN*
CISCO XAVIER IMÓVEIS ITDA,
na Av. Brás do Pina, 96, lo|a —
Ponha. Tels. 30-5489, 30-7558 •
91-2335 - (CRECI 1273 - J-305),

MEIER - CACHAMBI - Vende-se
apartamento vazio, com 2 quar*
tos, sala, coiinha, banheiro com*
pleto • iroa . — Entrada: NCt.
6 500,00 • o saldo em prestações
do NCrS 250,00 sem juros. Ver
ra Rua São Joaquim n. 7fl, apar-
lamento 101. Tratar em Mello
Affonso a Cia. Lida., na Rua
Constança Barbosa, 125, 1.° and.,
Méior. Tels.: 29-2092 • 49-3261
eu na Av. Princesa Isabel, 323,
Sr, 1209. Tel. 36-3767. - Co-
pacabana. Creci 1206.
MEIER — Entregue seu imóvel pa-
ra vender a Mello Affonso & Cia,
lida. Segurança, Eficiência •
Tranqüilidade. Tratar na Rua Cons-
tança Barbosa 125, 1,° andar —
Méior. Tols.: 29-2092 • 49-3261,
cu na Avenida Princosa Isabel,
323, grupo I 209, Tel.: 36-2767 -
Copacabana. Creci 1 206.
MEIER — Cachambl, v. ap. sala, 2
qls., um amplo, sal., coz., área,
tanque, gar. Entrego vazio. Enlr.
7 mil fac. rest. 217 mensal. Cai-
xa. 52-3457 - C. 730.
MADUREIRA - Entregue seu imó.
vel para vender a MELLO AF.
FONSO • CIA. LTDA. Segurança,
Eficiência • Tranqüilidade. Tra-
tar na Rua Constança Barbosa,
125, 1.» andar. Tels.: Í9-2092 e
49-3261 ou na Av. Princesa Isa-
bel n.° 323, grupo .1 209 -
Tel.: 36-2767 — Copacabana, Cre-
ci. 1 206.
MEIER — Vendem-se lotes junti
nhos da Rua Dias da Cruz, bem
no coração do Méier, medindo
9 x 44 m. Enlrada NCrS 4 000,00
«o saldo am prestações de NCr$
K00.00. Ver na Rua Paulo Silva
Araújo, esquina da Rua Almiran^
le Calheiros da Graça, 103. -
Tralar om MELLO AFFONSO <
CIA. LTDA., na Rua Constança
Barbosa, 125, 1,° and., Méior.
Telefones 29-2092 o 49-3261, ou
na Av. Princesa Isabel, 323, gru-
pó 1209. Tel. 36-2767 - Copa-
«abana - CRECI 1 206.

AREA industrial, vdo. 6 000 m de
frente-p/ a Variante Río-Petrópo
lis. Trat, Trav. Brandura, 516 —
- L. do Bicão, Vitalino 91-0195
diariamente, . . ¦'• ___\\
ATENÇÃO - V. da Penha, vdo.
terr. 12x30 dc frente para è Av.
Brás de Pina, iunlo ao n.° 1 430.
Trat, Trav. Brandura, 516 '— L.
do Bicão, Vitalino. 91-0195, diò-
riamente. ¦__  „__
ATENÇÃO - V. da Penha, vdo. 2
casas de 2 qls.. sl., coz., terr.
9x25, ent. 4 000 p. 150. Trat. -
Trav. Brandura, 516 — L. do BI*
cão. Vitalino 91-0195 diariamente.
ATENÇÃO — Olaria vdo. 2 casas
de qt. s., coz., banh., terr. lOx
30, ent. 5 000 pret. 200. Tratar
Trav. Brandura, 51Ó — Largo do
Bicão — V. da Penha. Tel.: í
9Í-0195 - Vitalino.

RAMOS (Centro) — Ótimo «p. va.
zio 2 qts., sí., boa área jt. tô-
da condução. Vd. apenas 25 000
cj 10 entr., prest. c[ aluguel -
Trat, Rua José Maurício, 10] íl.
212 - Penha. (Creci 1306) -
Salgado.
VILA DA PENHA vdo. casa p/terminar c/ 2 qts., sl., coz., cop.
banh.^ área, hall de ent, p/ ter-
raço, terreno 8x13 c/ sistema.
Ent. 7 mil pl 200. Trat. Est. Vi-
cente de Carvalho, 599-B.
VAZ LOBO - Largo. Vendo ap.
cj 2 qts,, sl., coz,, banh., área
etc. Entr, vazia (próprio). NCr$
7O00 de entr. saldo NCr$ 250.
Tratar Av. Brás de Pina, 110, loja
R - Penha - Tel. 30-0739 - Cre.
ci 1176 - Alzeir.

SEU APARTAMENTO
PRÓPRIO FINANCIADO

EM 15MS PELO BNH

VILA DA PENHA £ V. JARDIM DA
PENHA — Compro e pago à-vls-
ta uma rei. construção recente. —
Aceito rua particular ou vila. —
Tel. 31-0626.
VIGÁRIO GERAL - Vendo orna
vila de 11 casas. Rua Gregório
de Matos, 170.

AUXILIAR e RIO DOURO

ATENÇÃO — Bonsucesso vdo.
sa d; qt. s., coz,, banh. em côr
ent. 7 000, prest. 150. Trat. Trav,
Brandura, 516 — largo do Bicão
- V. da Penha - Tol. 91-0195 -
Vitalino.
BONSUCESSO - Vdo. na Rua
Cardoso de Morais, ótimo ap. va
zio cl 2 qts., sl„ coz., banh.,
área etc. Ent. 10 mil p. 300
Trat. Av. Brás de Pina, 849.
Tel.: 30-3062. •
BRÁS DE PINA - Casa vazia -
Laie, 2 qts., sl., coz,, banh., va-
randa, jardim, terraço, sancas,
florões etc. NCr$ 6 000 de entr.
saldo 50 meses s| juros. Tratar
Av. Brás de Pina, 110, lo|a R -
Penha. Tel. 30-0739. - Creci
1176 - Alzeir.
BOM ap. 3 qts,, sala, dep. ven-
do vazio, 35 milh., 15 à vista,
resto 36" meses. R, Filomena Nu-
nes, 189Í301 - Chav. 302 - T.
22-0764.
CASA por automóvel, vdo. 2 ca-
sas de qt., sl., coz., banh,, vda.,
terr. 10x98, enl. 12 000 p. 300
também aceito carro como parte
de pagamento. Trat. Trav. Bran-
dura, 516 - L. do Bicão, Vitali-

— 91-0195, diariamente, (x

MEIER LINS - Vendo casa
de sala, 2 quartos, varanda, co-
zinha e banheiro, copa cxt. en-
trada pi carro. Tudo de fino aca-
tamento. Ver na Rua Aquidabã
n. 222, casa 23. - Preço a com.
binar.
MARECHAL HERMES - Vendo fin-
do, ap. vazio, entr. 5 mil, prest.
200, total 13 mil. Ver Rua Fran-
clica Hime, 145, bloco 9, ap.
504. Tel. 43-3878. CRECI 430.
MEIER — R. Magalhães Couto,
784, c| 26. Com 3 qts., salão,
garagem, dep. emp., 2 pavimen.
tos. Faso acabam. Tratar cl Sr.
Batista. 29-5645. Fac. com NCrS
10 000,00.
MEIER — Vendo urgente ótima
essa de 2 aps. (térreo c sobrado)
Independentes, todo conforto em
«mbos, centro terreno, ent. de
carro etc. por preço baratíssimo,
motivo imperioso e inadiável, p|
NCr$ 50000,00 à vista (são 2
easas), vale NCrS 75 000,00, Rua
Wonório 377, Todos os Santos —
Proprietário residente desocupa
rápido. Tel. 49-5381.
MEIER - R. Salvador Pires, 45.
Terr. 19x20, c/ 350 m2 de Vila,
Apenas 5 000 de ent. Facilitado
a 60 prest. 200,00. Ver no lo-
cal, c/ Luiz. Ate àç 14' horas. N.
Absalão - CRECI 1 085. Av. N.
Iorque, 71, tel. 30-5724.
MEIER — Cachambl. Financiados
pela Caixa Econômica em 15
anos p/ entrega em 6 meses ven-
damos amplos apts. de sala, 2
quartos, banheiro social, cozinha,
quarto e WC empregada e area
serviço c/ tanque. Magnífico play«jround e area p/ automóveis.
Construção da CONSTRUTORA
PRESIDENTE S. A. Ver no Io.
cal. Rua Vasco da Gama, 121 (es.
quina da Av. Suburbana) e 1ra<
tar diretamente c/ proprietário.
Ri» México, 119, grupo 902, •
111, grupo 2 005. ¦ .

CASAS vazias tenho p| vender
em Brás Pina e Jardim América
c| 2 qta.—e-qt. e si. jt. condução
apenas 3 000 entr. prest. c| alu-
guel.' Trai. Rua José Maurício,
101 ti. 212 - Penha (Creci 1306
Salgado). ________
CASAS - APS - VILAS - Mes-
mo alugados, de Bonsucesso a
Vigário Geral, compra para ser-
vir nossos clientes. Tratar N. Ab-
salão. - CRECI 1 085. Av.' N,
Iorque, 71, tel. 30-5724 — Bon-
sucesso.

ACARI - Vendo ap. vazio. 2
qls., s. c. b. 2 var. Entr. 5 000,
p. 200,00. Tratar Av. M. Edgar
Romero, 433-A. CRECI 1354.
Diariamente. . ;,
A. BEBIANO - Vende Vaz Lflbo,
ap. 2 qts., sl., cor., banh., área
grande todo independente, tipo
casa térreo. Ent. 6 500, prest 200
s/i. Ver Rua Tarira, 204, ap.
101. Chaves na caia da frente,
Tratar R, SSo JoSo Gualberto, 14*
B. Lg. Bicão, V. Penha — Ag.
Bebiano Imóveis — CRECI 787,
APARTAMENTO - Vendo, Vila
Kosmos. Ver à Ru» Av. Meriti,
1 247, ap. 202, sala, quarto, coz.,
bonh. em côr, boa área, com sen*
cas e florões, vazio a combinar c/
4 mil. saldo 150. Trat. Rua dos
Romeiros, 106, s/ 306 — Penha cl
Martins. CRECI 1 176. Alzelr.

CAMPO GRANDE
- GUARATIBA

ATENÇÃO — Iraiá vdo. casa de
2 qt,, sl., coz., banh., garagem,
varela., copa, terr. de esquina de
12x50, ent. 12 000 p. 300. Trat.
Trav. Brandura, 5Í6 — L. do Bi-
São - Vilalino - 91-0195 - dià
riamente'.
IRAJA' — Çisplatina, vdo., terre-
no 8x34 c/ barraco, sl., qt„ coz.,
banh,, igua e luz, cond. èr porta.
Trat. Av. Brás de Pina, 849 ei
proprietário..
IRAJA - Pertinho do Cemitério,
vendo linha casa de -altos c bai*
xos, 3 qts., sl;, coz., copa, banh.
em câr, ent. 12 000, prest. 200.
Trat. Rua S. João Gualberto, 14-
B, V. Penha - Lg. Bicão — CRE-
Cl 787.
INHAÚMA - Casa vazia, qt., sl„
coz., banh., área c/ tanque. Vdo.
R. Pereira Pihto, 103 ei 2, chaves
c/ 1, fim João Ribeiro. Ver lo-
cal. Org. Orlando Manfredo. Ba-
rão Iguatemi, 86. Tel. 48-0804 —
CRECI 82.

DUPLEX vazio c/ 3 qts. 2 salas,
coz. banh. « area, Preso 22 mil.
Ent. 6 mil, prest. 200 s/j. V.r .
tratar no Jardim América, com
fKANCISCO XAVIER IMÓVEIS
LTDA., na Rua Jornalista Ge-
raldo Rocha, 205. Tels. 91.2335,
30.5489 • 30.7558 (CRECI 1273.
J-305). '
HIGIENOPOLIS - Aps. novo* la.
locação, c/ 1 e 2 qts., sala, co-
pa, cor. banh. varanda e area
c/ tanque. Vende-se na Rua Mal.
lei ns. 80 . 92. Preço 20 mil.
Ent. 6 mil, prest. 200 »/j. Ver
e tratar no local ou com FRAN-
CISCO XAVIER IMÓVEIS LTDA,
Av. Brás de Pina 96, loia — Pe.
nha. Tels. 30-5489, 30-7558 i
91.2335. (CRECI 1273 - J-305).
HIGIENOPOLIS - Vendo ap. 2
qts. gr., 1 saião, todas dep. gr.
Preço do momento 22 000. Entr,
9 000, prest. 250,00 no melhor
ponto. Trat, Rua Uranos, 1170,
ap. 101 — Ramos — Sr. Joa*
qüim.
JARDIM AMERICA - Vdo. 2 ca
tas vazias c/ sl,, qt., coz., frente
livre p/ construção. Ent. 6 mil
prest. 250. Trat. Av. Brás de Pi
na, 849. Tel. 30-3062..
JARDIM/AMERICA - Bem .local:
zadõ vdo. casa da sl., qt., coz..
banh., área, terreno p/ construir
ent. 2 500 p. 125. Trat. Avenida
Brás de Pina, 849, Tel.: 30-3062,
JARDIM AMERICA - Aps. novos
c/ 1 • 2 qts., sala, coz. banh.
e area c/ tanque. Vende.se nas
Ruas Antônio da Silva, Otávio
Mangabeira • Ministro Artur
Costa. Ent. 3 mil, prest. 150 i/j.
Ver e tratar no Jardim America,
com FRANCISCO XAVIER IMO-
VEIS LTDA., na Rua Jornalista
Gualdo Rocha, 205. Tels. 91-2335
- 30-5489 - 30-7558. (CRECI
1273 - J-305.

MEIER — Vende-se ap. novo' va
zio, sala, 2 qts., copa-coz., ba<
nheiro, área serviço, w.c. empr.,
quintal, janelas gradeadas. Ver
diariamente Rua Venceslau, 14.
casa 84, «p. 102 — Tratar Rua
Bela Vista, 42. Condições a «m-
binar.
ÓTIMA CASA para família nume^
tosa. 4 quartos. 2 salas, 2 ba-
nheiros, área, quarto de emprega-
^a, cozinha e copa americana,
«om 12 milhões, entrada facili-
Wda. Aceilo oferla a visla ou
Jroco por casa em Jãcarepaguá
Ver Rua Leopoldina Bastos, 96
J-l.e rua particular, começa na
çarao de Bom Retiro '
PASSO o contrato ou alugo uma
casa na Rua Dr. José Tomaz n.o
800 casa 15, Pavuna (Coophab).Tralar na Av. Santa Cruz, 794 -'Realengo.

PIEDADE - Vdo. casa vazia, sl„
S;.^.b- var- Enl- 4 000, prest,150,00, Tr. Av. M. Edgar Rome.
{__: 433-A - CRECI 1354.
RICARDO DE ALBUQUERQUE -
Vende-se uma casa em constru
«o, com 2 quarlos, sala, cozi.
una, banheiro e quintal, em ter
reno de 10x26m. Entrada NCrS
3 500,00 • o saldo »m prestaçõesdo NCrS 150,00, sem juros - Ver
na Rua 30, Parque Ançhieta, lote
26 • tratar em MELLO AFFONSO
* Cia. Ltda., na Rua Constança
Barbosa n. 125. l.o ,nd0r. Melar.
Tels.: 29-2092 • 49-3261, ou na
Av. Princesa Isabel n, -323, gru.
J». 1 209 - T.I.: 36-2767 - Ce.
pacabana - CRECI 1 206.

lEOtoLDINA
ATENÇÃO - Vista Alegre -
Vonde-se casa nova • vazia, c| qt.,»1„ c, b., mais ume planta apre.
vada p| outra casa na frente. Emfarr.no 11 x 25, Rua Paratinga
n. 401, quase na Praça. V.r .tralar c| Antônio Nonato Vieira CCia. R. Quitanda, 20, s| 101,
3141994 8 3141804 - CRECI 232
APARTAMENTOS novos na Praçado Carmo - Vende-s. e/ 2 qts•ala, cepa, coz. banh. ¦ area | eitanque, adificio d. luxo ei fa-
«hada.m pastilhas, ./ pllolii, naRu; Tomás Lopes, 175. Ent. 5mil, prest. 250 j/|. Ver • tra-
í?;."» 1°"' ou com FRANCISCO
XAVIER IMÓVEIS LTDA., na Av.Bris d. Pina, 96, loia - Penha.
Tels. 30-5489, 30-7558 • 91-2335
(CRECI 1273.J-305).
ATENÇÃO PROPRIET/UIOS. -
Quer vendar o sau imóvel. PretK¦amos para clientes, d. casas .«gs. com 1, 2 » 3 -qts. Condi.«es a combinar. Negocio rapi-*•¦ ANTÔNIO NONATO VIEIRA* CIA. 20 anos de tradição. Rua
Quitanda, 20,' sl. 101 - 314994» 31-0804 - (CRECI 2321. ,.: (X
ATENÇÃO - Benfica - Vdo. ap.de 2 qts., 2 salas etc. Vazio c/
$*?' •»•• Inf-Av. B. de Pina,
.93.5 - T. 30.4383 - Creci 1132,
ATENÇÃO - Vdo.'2 eps. dá"_<|ts., sala e 2 casas de 1 e 2«Its., sala. Entr. p/ carro, vazioem 90 dias. Rua Pascal, 490 -
Jnf. 30-4383 - Creci 1132 - Ar,tur.

JARDIM AMÉRICA - Vendo bela
casa vazia, em centro de terreno.
Ver Rua Debussl, 384. .Entr. 8,
prest. 250. Total 20 mil. Telefone
43-3878. CRECI 430.
JARDIM AMERICA - Vdo. casa
vazia, 2 q. i. c. b. Terr. 10x25.
Entr. 5000, p." 150,00. Tr. Av.
M. Edgar Roryero, 433-A. CRECI
1354.
OLARIA - Est. Engenho da Pe-
dra, junto a estação casa c/ 2
qts,, sl., mais dep. ter. 9x26 pre-
co NCrS 35 000,00 ei 50%, ent,
Tratar no n.° 7Ó7 da mesma rua
ou tel. 30-5906.

ROCHA MIRANDA - Vendo ca-
sa vazia, 2 quortos tala, cl ba-
nheiro, quintal. Ent. 4 000, p.
150,00. Trat. Av. M. Edgar fio-
mero n. 433-A - CRECI 1 354.
ROCHA MIRANDA - Honório Gur-
gel — Vende-se ótimas casas no-
vas, vazios c| 2 qts. e 1 qt, sala,
coz., banh. comp .e quintais,
jto. • condução e comércio. Ver
Rua Jurubeiba 144 — Ent. 3 500,
prest. 150,00, Tratar Av. João Ri-
beiro 50 s. 202 - Pilares - CRE-
Cl 1 337 - Wálter.

EDIFÍCIO NOVA IGUAÇU
Rua Marechal Floriano Peixoto, 1480 - em fronte á estação de' Nova Iguaçu

MENSALIDADES-A PARTIR DE'
ncr$ 150,00, SEM SINAL E SEM
PARCELAS INTERMEDIÁRIAS.

INFORMAÇÕES E VENDAS EM'NOVA IGUAÇU - NO LOCAL
- OU NA AVENIDA RIO BRANCO, 151 - 6. ANDAR - GB

TEL. 31-1635, 31-1047 e 31-1055

zona rural indústria procura área
na Guanabara

ATENÇÃO CAMPO GRANDE -
Vendo ótima casa vazia, próxi-
mo, - da estação de lage, muito
comércio escola e condução, 4 mil
à vista, Saltar na -Est. Rio do
A 991, seguir Rua Proietoda, 1,
n.° 295. Sr. João Felipe. Telefo-
ne 43-3878. CRECI 430.
VÊNDÊ-SE — Uma casa na antiga
Estrada Rio-São Paulo, Km 40,
c/ 1 salão, uma sala, 2 quartos,
1 banheiro dc luxo, um banheiro
modesto, copa, toda de azulejo,
cozinha de aVulejo e saio de jr.n-
tar. Construção nova e tem nos
fundos do terreno um apartamen-
to para terminar, c/ 3 quartot
o garagem em ¦ baixo e em cimo,
uma sala, quarto, banheiro, va-
randa. Entrada NCrS ó 000,00 e
o restante em prestações do NCr$
250,00. Preso total NCrí 20 000,00.
Tratar na Rua Fernandes Mari-
nho n.° 113 - Osvaldo Cruz.

Empresa industrial procura área para
instalação de uma indústria, de preferên-
cia.em. um raio de dois quilômetros do
Km 0 da via Presidente Dutra. Área dese-
jada deve ter pelo menos 9 mil metros
quadrados, podendo ter até 20 mil metros
quadrados de terreno.

Informações pelo teletone 42-4092,
Sr. Marcelo Porto. (P
CENTRO

SANTA CRUZ
SEPETIBA

SEPETIBA - Vendo lotes prox.
praia, não é posse, sem entrada
e em 10 anos. Estrad. Piai 1 210,
trt. Av. Rio Branco 9, sala 331.
Tel.: 23-5177.

LOJAS

CENTRO

ROCHA MIRANDA - A 500 mts.
da estação. Vendo 2 resid., va
zias, c/ 1 e 2 qts., sl., dep.
Prc;o das 2, 3 800 de ent. e 60
prests. inferior ao aluguel de
200. Ver na Rua Tenente Pinto
Duarte, 148, quase esq. Largo do
Sapê. C/ Amaral. N. Absalão —
CRECI 1085. Av. N. Iorque, 71
gr. 301. 'Tel. 30-5724.
TERRENO - Vende-se esquina 340
m2 todo murado. Rua Antônio
Braune — Vicente Carvalho. Tra-
tar tel.^30-1315.
TOMAS COELHO - Vdo. cosa
vazia, 2 q. s. c b. vor. Entr.
6 000, p. 150,00. Tr. Av. M.
Edgar Romero n. 433-A. CRECI
1354. ~ Salim — Diariamente.
TOMAS COELHO - Vendo casa
va2ia, 1 qt., s. c. b. v. quin-
tol. Ent.' 2 500. p. 110,00. Tr.
Av, M. Edgor Romaro 433-A, —
CRECI 1354 - Dioriomente.
TOMAS COELHO - Vendo o lote
n.° 8 do loteamento sito na £s-
trada Velha da Pavuna, 1963, e|
NCtS 1.500,00 de entrada e NCrí
100,00 mensal. Sr. Alecrino. Tel.
22-0008. CRECI 1 072.
VILAR DOS TELES - Frente p/Automóvel Clube, vdo. proprieda-
de c/ bar • copa, féria 2 mil,
tudo isto pl apenas 3 500 de ent.
p/ 200. Trot. Est. Vicente de Car-
valho, 599-B.

CENTRO — Lojas na Uruguaiana,
esq. c| Pres. Vargas, de frente,
quase pronta c| pagto, grandémen-
te facit. Ver no loca!, Tratar com
Santos Bahdur Inc. e Venda de
Imóveis Ltda., Av. Rio Branco n.
185 gr. 1 813 - Tels. 32-1810 e
52-7316 - CRECI 21.

IMÓVEIS - ALUGUEL
ZONA CENTRO

CENTRO

ALUGAM-SE quarlos, nas Ruas
UnlSo n.° 30, livramento 151
Lavradio 159.
ALUGA-SE quarto completamente
Independente. Rua do Senado n.
322. NCrS 77,00. Sem cozinha
ALUGA-SE um quarto em cosa
de família, vazio — Rua Augusto
Severo, 220, ep. 444 na parte
da manhã.
ALUGA-SE um quarto mobiliado
para dois senhores que trabalhem
fora. Av. Pres. Vargao, 2007 —
Ap. 200Ü.
ALUGA-SE um quarto para duas
mocos trabalhem fora. Av. Go-
mes Freire, 589, centro. Telefone
42-3844.
AlUGA-SE - Quarto e sala, a ca-
sei ou 2 mojes. Rue Conselheiro
Josino, 15, Cruz Vermelha.
ALUGA-SE — Vaga a "rapar, com
refeição. Rua Buenos Aires, 184,
2. andar. Centro.
ASSINO fiança na hora. R. Ca-
rioca, £3-1.° and, (comerciante

e prop. dt vários Imóveis) 8 às
20h. Não cobro nada adiantado.
Recados 48-0194 - 46-8855 -
22-2271.
ALUGO ep, 1109 frente, sl„ qt.
con|„ coz., banh. 200,00 - Ver
Ubeldino Amaral, 41 — Telefone
57-3319.
ALUGA-SE grande sela, cozinha,
banheiro, área independente em
case de família, 100,00, Rua do
Monte, 59, sobrado, Saúde.
ALUGO - Centro, 40,00, 1 quartl-
nho mobiliado roupa cama, casa
família, rapar modesto. Rua Ma.
chado Coelho, 112 — D. Nair.
ALUGO quarto tipo op. indepen-
dente, para cavalheiro, 70,00 —
Rua Monte Alegre, 224, com z««
lador. Bairro Fátima. Centro.

CENTRO - Atugo-se ap. 1 103.
Ruo Riachuelo, 247, quarto, sala
separado* e outros dependencidi.
Vor no local, chaves c/ porteiro.Trotar Av. Pres. Vargas, 542 s/
1*13. Tel. 43-3113.

ALUGA-SE np. conj. com tel., p,vro temp. na Praio de Botafogo,
340, ap. 628. Chaves com o por-teiro Antônio, p. favor.
ALUGA-SE sobrado com 8 

"cômó-
dos e damaii dependências, servindo paríi residência ou comer-cio. R. Voluntários do PÉIrio301. Aluguei NCr$ 800,00. Te.

CENTRO - Alugo qt. mobiliado
c| banh., WC, independentes, a
senhor, rapar ou moça que tra-
balhem fora. NCrS 60,00 — Rua
Riachuelo 319 ap. 102, térreo.
CENTRO — Aluga-se um quarto a
moça ou senhora que trabalhe
fora. Casa de. família. Tratar c/
D. Dolvo. Rua S. Cláudio, 59'-
Estácio.
CENTRO — Vaga alugo uma mo-
biliada p/ rapaz solteiro. Rua
Aroredo Coutinho, 38 ap. 301
(ao lado da Casa da Moeda).

ALUGA-SE — Um qtnrto de fun-dos. Ver e tratar Ruo Marquõ.
de Abronles, 191/303. Botafogo
BOTAFOGO - Alugo op. 103.Rua Passogem, 117. Chave op.101. Solo. qt. sep., banh., copa,
eoz., 2 areos. 350. Trslar tel.28-1492.
BOTAFOGO - Aluga-se aparta"
monto de 3 quartos e 1 sala,
com parlo mobiliado e demais
dependências. Boso NCr$ 500,00
nmii taxas. Tratar 42-5773. —
CRECI 468, com José Augusto.

CENTRO — Aluoam-se vários quar-
tos a família de respeito, poden-
do lavar e corinhar. Informações.
Tels. 52-1801 e 22-1479. - Rua
São José, 90, ar. 1 010,
CENTRO — Alugo-se na Rua Ria
chuelo n.o 119 ap. 914, c/ sala,
quarto conjugado, coz, e banheiro,
chaves c/ porteiro, e tratar na
União Imobiliária Ltda. Av. Erasmo
Broga n.o 299 gr. 302, tel. 52-5008

CRECI-J-301 - Ferreira 814,
CENTRO — Alugo qf7 o rapar
trabalhe fora. Rua do Riachuelo,
319 op. 102,
CENTRO — Alugo-se nportamento
de sala, quarto, cozinha, banhei-
ro t área com tanque. Rua An-
órè Cavalcante 'n.° 8, ap. 305
Tratar na Av. Henrique Vaiada-

n. 158.

CENTRO — Alugam-se ótimas va
gas, senhores óu rapazes, com cu
sem pensão. Preço módico. Av.
Passos, 57. Tel. 43-0516. diária-
mervte.

ALUGO 2 vagas para repares —
NCrS 25,00 - Alfândega, 189

Vendo sala e boxe
PÍ carro. Av. Píisíos esq. Pres
Vargas. Tratar c/ Décio — Tel.
43-0519 - CRECI 42.

ZONA SUL
LOJA COPACABANA - Com 120
m2 — Mua Barata Ribeiro, 14-A,
c/_ tel., fôr.a e água. Ótimo ne-
gócio para renda. Preço 90 000,00,
Tratar tels. 37-1200 õ 37-3428.
VENDE-SE - lo|a - Botafogo -
Voluntários da Pátria, 415, va-
ria, ótimo ponto. Ver e tratar
R. Voluntários da Pátria; 365, tel
26-3058.

VISTA ALEGRE - lindo bairro
vdo. otlma resid. de luxo e/ va-
randa,.sl„ 3 qts., cop., coz., b„
garagem, terreno 10x30, murado,
Ent. 10 mil pl 300. Trat. Est
Vicente de Carvalho. 599-B.
VAZ LOBO - Vdo. 2 eps. na Est.
V. Carvalho, ei 2 qts., sl., coz.,
banh,, dep. emp., area, os dois
ent. 22 mll.p/ 358, Trat. Av. Brás
de Pina, 849. Tel. 30-3062.

OLARIA — Casa vazia junto a es-
tação Est. Engenho da Pedra, 767
ler. 10x40, preço NCrS 20 000,00
à vista. Tratar no local, Tel.: .
30-5906.
OLARIA — Vendo 2 casos vazios

Rua Bariri, ent. 9000, saldo
300 sj furos. Aceito proposta à
visto. Rua Uranos, 999 sobrado,

OLARIA - Caso de lage. Ent,
vazia,' terr. 10x22. Vdo. R. leo-
poldina Rego, 4B8 e Paranhos,
776, fte., c/ 6 500, 2 qts., sl„
coz., banh., id. Ver local. Org.
Orlando Manfredo. Barão Igua te-
ml, 86. Tel. 48-0804 - CRECI 82.
FENHA - Perto do Variante, yen-
do casa varia, em^centro de terr.
12x10, com duas frentes. Ver o
Rua do Couto, 354, sala, quarto,coz., e quintal, com apenas 6 mil
do ent., prest. 200.. Tratar Rua dos
Romeiros, 106. sola 306. Penha,
cl- Martins. CRECI 1 176.
PRAÇA DO CARMO - Vdo. ótU
mo ap. cl 2 qts., sl„ eoz., banh.,
área, ent. 12 mil, prest. a combi-
nar. Trat. Est. Vicente de Carva-
lho, 599-B;
PRAÇA DO CARMO - Vdo. casa
de faje c/ base p/ ap. enruru;
calçada c/ 2 qts., sl., b., erea,
ent. 4 500 p/ 150. Trat. Est.' Vi-
cente do Carvalho, 599-B.
PENHA - Vdo. linda residência
no Bairro Dourado, esta vazia, c/
sl„ 2 qts., cop., coz., banh., área,
garagem, iardim etc. Ent. 12 mil
p. 300. Trat. Av. Brás de Pina,
849 - Tol, 30-3062,

VILA KOSMO vdo. espetacular
casa cl varanda, sl„ 3 qts., cop.
cor,, banh, em cores e garagem.
Ent. 12 mil p/ 300. Trat. Av.
Brás de Pina, 849. Tel.; 30-3062.
VISTA ALEGRE - Ap. vazio ti
3 qts., sala, copa, cor. banh. e
area t/ tanqut. V.nd.-se na Et.
trada da Água Grande. Ent, 7
mil, prest. 250 sem parcelas. Ver
• .tratar com FRANCISCO XA.
VIER IMÓVEIS LTDA., na Av.
Bris d. Pina; 96, leia - Penha,
T.ls. 30-5489, 30-7551 • 9L2335
(CRECI 1273-J-305).
VISTA ALEGRE - Vdo. ap. qt„
s., c, b., a. cômodos gdes. com
trução de le. .Ent. 11000, prest,
200. Ver Rua São Félix, 40, ap.
201. T. R. Lucas Rodrigues, 6,

305 - Lucas. C. 1 139.
VICENTE DE CARVALHO - Vdo.
casa qt., *., o, b., v,, quintal,
laje, comércio e condução, ver
Av. Meriti, 2444, ent. 10 000 -
Total 20 000, prest. 250, a||. T.
R. Lucas Rodrigues, 6, t|305 —
Lucas - C. 1 139.
VENDE-SE - 2 casas |untas ou
separados, 2 qts., sl„ coz., áree.
Rua Honório de Almeida, 52 fdos.
aps. 10] e 102. Trat. local, fdos.
Joce Patrocínio, — Irojá.
VENDE-SE - Uma casa, com 2
quartos, tl„ coz.; banh., varanda,
2 áreas tipo Brasília, de lage,
com entrada para carro, com uma
ent. de NCrS 3 000,00, prest. deNCr$ 150,00. Tratar Rua São Pe.
dro n.o 11, sais 7. São Joio Meriti. CRECI SSJ20.,

LOJAS - Preço fixo,
quase prontas. No pon-
to mais comercial de Bo-
tafogo. Rua Voluntários
da Pátria, 212. Ao lado
do Disco e em frente às
Casas da Banha. Cons-
trução de Ribenboim En
genharia. Mensalidades
de NCr$ 450,00.' Mais
detalhes no local até 18
horas, inclusive domin^
go, ou na Av. Rio Bran-
co, 156, s| 801. Tels.:
52-7494,32-3813
52-8774 e 22-2793. JU-
LIO BOGORICIN - CRE-
Cl 95.
rONA NORTE
LOJA R. S, Francisco Xavier, 378
com 320 m2. Vendo e recebi ou-
tro Imóvel, Tel.: 38-4726.

NO CENTRO DO CEN-
TRO — Salas comerciais
com banheiro privativo— ou andares corridos

Praça MONTE CASTE-
LO, 18 (entre URU-
GUAIANA e ANDRA-
DAS). Apenas 6 unida-
des por pavimento com
garagem no subsolo. —
Construção com a ga-
rantia de H. MENDLO-
WICZ. Entrada de- ...
NCr$ 1 380,00 e men-
salidades de NCr$ ...
212,00. - Informações
diariamente no local
das 8 às 20 horas, ou à
Av. Rio Branco, 156, sl
801 - JÚLIO BOGÒRI-
CIN - Creci 95 -tels.:
52-8774, 52-7494, .
32-3813 e 22-2793.

PETRÓPOLIS - Vende-se confort.
resid. para pessoa tratamento. —
Terreno lóxó7 e 180m2 de cens-
Irucão. Preço NCr$ 55 000,00 me.
todo o vista. Tratar Coronel Vef
ga, 185.
PETRÓPOLIS - Ed. Centenário,
Rua 16 de Março,.234, ap. 1203,
Entr. NCr$ 18 000,00. Chaves
e| pcrteiTo. 32-6926 ou 26-1644
à noite.
PETRÓPOLIS - Vendo na Estra-
da União Indústria, sítio c| ...,
39 000m2. Todo plontado — Ca
sa com sala, 3 quartos e casa
de caseiro, água enconada. NCr$
15 000. MILTON MAGALHÃES -
CRECI 80. Tel. 22-6128 - De 12
às 18 horas.

TERESÓPOUS
- FRIBURGO
FRIBURGO - Vende-se um ap.
novo, bonito de frente. Rua Par-
tugol, 14, ep. 201 - No Rio in-
formaçõo. Tel. 45-2097.
FRIBURGO - Ótimo terreno Spi-
nelli. Vendo tratar R. S. Pedro
n. 105 — Duas Pedros-Friburgo.

VENDO urgente conjunto 3 salas
de frente, na Rua Franklin Roose-
velt. Procurar Srta. Flora. Tel,
31-1128, das 10 às 12 horas.

ZONA SUL
AVENIDA N. S. DE COPACA.
BANA - Quase am frente ao ci.
n.ma Roxy. V.ndemes t/ fr.n.
ta para Av. N. S. d. Copacaba-
ni, magnífico conjunto d* salas
com área d» ISOrn ocupando
melo andar. Sinal de 50% • o
saldo grand.mont» facilitado. In.
formaeõe. .m: ORLANDO MA.
CEDO - Av. Rio Branco, 156,
gr. 2318. T.ls. 32.7164, 374128
ou 32-0510. Creci 128.
ATENÇÃO pago com 5% ao cor-
retor que vender-me 2 sls„ c| 2
b. etc. vazias. Rua Hilário de
Gouveia, 66, gr. 516 — Telefo-
ne 57-6B09 proprietário.

DIVERSOS
CONSULTÓRIO DENTÁRIO - Ven-
do a sociedade de- um montado,
situado na Rua Mareante 1 s/
201 - CocoÜ - Ilha do Gover-
nador. Procurar c/ Dr. Nilzo -no
local as terças e quintas das 16
às 19-horas. Valor NCrS 2 700,00' visto. (X

LOJA — Passo o contrato, vazia,
cm frente a Praça de Cascadura,
olimo ponto comercial. Ver • Ira-: 1—
tar à Rua Cerquei» Daltro, 16,; CAXIAS

ESTADO DO RIO

TERESOPOLIS - Vendo ap. l.a
locação, sala, 3 quartos, garagem.
Rua Gonçelo de Castro, 38, ep.
405, tem elevador. Ver com por-
teiro. base 28 000, sendo 50%
facilitados. Trotar Rio tel. 56-6996
horário comercial, Abram.
TERESOPOLIS - Rara oportunida.
de, vendo linda casa na Várzea,
belíssimo jardim medindo 25x83,
entrega imediata parcialmente mo-
biliada, NCrS 70, sendo 40 à
vista e 30 em um »no. Tratar R.
Arthur Araripe n.° 1, ap. 401 —
Rio ou em Teres. loji "D'el Rey"
em frente a padaria do alto —
Vale a pena ver.
VENDO área 800 000m2 para in-
dústria, agricultura ou lotearhen-
to, a margem da Est. Rio-Teresó-
polis"— Parada Modelo. Inf. tel.
49-4199 - 2a„ 4a. e 6a. à noite,

ALUGUEL??? - Fiador irrecusa-
vel nroprielari* na Zona Sul c]
escritura para apartamentos e
casas. Ni» cobramos taxas — R.
Senador Dantas n.° 117, 19.»
tala 1 028, A qualquar .hora.
ALUGA-SE um ótimo quarto mo-
bilíado para casal ou fspazes,
com ou sem comida. Rua Maia
Lacerda, n. 273. Tel. 42-2997. -
Estação.

AtUGAM-SE aptos, sendo um por
andar, três quartos, salão e dem.
dep. Nio" tem condomínio. Rua
São Roberto, 41 - 101 - 201.
Chaves no°301.

ALUGA-SE um quarto a 3 ou 4
rapazes. Rua Washington Luiz,
16 ap. 403 — Centro,
ALUGA-SE vaga
Riachuelo, 224.

a rapazes. Rua

ALUGUEIS? Fornecemos fiaderes
irrecusáveis para locação de ca-
sas • apartamentos. Rua Álvaro
Alvim, 33, «ala 706. Cln.nhdia.

ALUGA-SE ep. sala e quarto
conjugado. Dependências com-
pletas.. Aluguel 90 mil mais ta-
xas. Ladeira do Faria, 169.
AV HENRIQUE VALADARES n.°
142, ap., sl., 1 — Aluga-se com
aala c quarto. Aluguel NCr$ ...
250,00 • toxos. Trotor Administro-
dora Duvivier S/A. Rua Álvaro
Alvim n." 31, 8.» andar.

CENTRO — Santo Cristo - Alu-
ga-se ap. sala, 2 quartos, cozi-
nha, banheiro, área com tanque.
Rua da União, 28, ap. 202.

ESTÁCIO - Alugo-se qts. e vo-
géis, e pnssa*se contrato ou aceí-
Ia-se sócio. Rua Miguel de Frias
n.o 13.
FIADOR — Proprietários e co
merctanfei Irrecusáveis para ca
sas, apartamento e loja. — Te-
mos, com vários imóveis. Solu*
çío em 24 horas. Rua 7 da 5e-
lembro n.° 176 (1.° andar), sa
la 10. (Das 8 às 18 horas).

BOTAFOGO - Alugatr-se 2 vo"
gnj a rapazes fino trato. 1, ,.
45,00, outra, 44,00. Nõo forneço
roupa cama. Tratar 26-0320.
BOTAFOGO - Alugo op. 319 -
Praia de Bolofogo, 360, solo, 2
qts., dep. emp. NCrS 330,00 e
taxas;- Chaves na portaria. Tratar
Org. Romano — Av. Pres. Var-
B°8, 290 s| 712 - CRECI 1 006,
BOTAFOGO - Aluga-se Praia d".
Botafogo, 356, sp. 102, ótimo ap.
de frente, conjugado. Alurjuel
NCr$ 220,00 móis taxas. Ver no
Iccal das 9 às 12 hcra3, Tralar
no "ACIR" ADMINISTRAÇÃO
Tel. 32-9738.

ALUGA-SE apartamento sala con-
lugada, banheiro e cozinho, naRuo Sa Ferreira, 228, ap. 315 -
Tralar para ver por tel. 47-1606
'om-o Sr. França. Aluguel NCrS220,00, com fiador." 
ALUGA-SE ap. cTT qts., 2 sis."terraço, 2 banha., coz., dep. emp.- andar, Rua Conselheiro La-
íínMÍDr9»; 7rc!^r 

"ÍM7TniõbÜt4ri«
MONTREAL - Rua Senador Dan-
f32,.Ò2769.S"73UTt,I'!Í2-05£6

BOTAFOGO - Alugam-se vários
quartos a famílias de respeito,
podendo lavar e cozinhar. Infor-
mações tels. 52-1801 e 22-1479— R.'a São José, 90, gr. 1 010,
BOTAFOGO - Em lindo coso, c/
tel. — Aluga-se ótimo quarto a
uma senhora c/ ou %/ ref., uni-
ca inq. Tel. 46-6675.
BOTAFOGO - Alugo-se casa c/

olão, 4 quortos, dependêncios
completas, grande área. Rua Con.
de Irajá, 183 - Ver hoie 14 às

FIADOR — Aluguel para apto
• lojas em qualquer bairro —
Assembléia n. 45, sala 902
Telefone 31-0973.
HOTEL — Alugo-se quortos s
apartamentos. Rua Monte Alegre,
6, esquina'Riachuelo 213 — Tel.
32-1220.

QUARTO, direito lavar, cozinhar,
depósito ou desconto folha. Rua
Pedro Ernesto, 102 — Tratar Ro-
mos R. Paula Freitas, 88.
QUARTOS E SALAS - Alugo-se
para 3 moças, pode cozinhar. Uni.
ca inquilina. Rua dos Inválidos,
10 sob., independente.

QUARTO - Aluga-se, pode la-
var e cozinhar, 40,00, depósito
2 meses. Rua Pedro Alves, 40 —
Saúde.

SALA e quartos grande indepen-
dente, aluga-se para ou sói:
moças únicas inquilinas. Ruo Pe-
dro 1.°, AA sob. Praça Tiraden-
tes.

ZONA SUL

BOTAFOGO - Aluga-se sola de
frenie, NCrS 150.QO (cento e cin-
quenta cruzeiros novos), Rua Al-
varo Ramos, 466 a casa! sem fi>
Ihos^ que trabalhe fora.
BOTAFOGO — Moça morando só
procura outra qu. trabalhe fora
para dividir despesas do aparta-
mento. Tratar ni Praia do Bota-
fogo li. 356 — apt. 945. Blo-
co B.
BOTAFOGO — Alugam-se vagas pa-
ra rapaz, em casa de família, com
referência, tol. 26-5341.
BOTAFOGO - Aluga-se. quarto'.a
um rapaz de respeito. Telefone
46-8913.

^LiJG^.-SE "P- * Rua "inlma Ul-rich, 91 «p. 809, quorto c sola.Choves porteiro. Tel.; .22-3468.
ALUGA-SE um quarto em casa.de família para um -lenhor Tra-
{>! Pe]o telefone 37-4529 das 10as 2 horas.
ALUGA-SE qto. p| casal cfdi:reito a lovor e cozinhar na R.Silve Cattro n. ¦ 36 —''Copac.
ALUGO — Temporada curta oulonga, ap. mobiliado, 2 s|s, 2
qls., dep. arm. emb. o.-ea c(
ÜHtü!^_Je!_w_gelod eiro^ _57-3225
ALUGAM-SE 2 vag"'as"a mflçaí
que trabalhem fora, únicas in-
quilinasV Tratar na Av. pradoJúnior -n, J50-B — loja.
ALUGA-SE na Rua Toneleros 'n.
239, apart. 402, fundo;, salão
42 m2, 3 qts., arm. «mbs., 3banh., dep. Chave cj porleiroNCrS 780,00, fones 43-7382 ou25.327JK  
APARTAMENTO - CopãT"36~^
1 001, 2 p| andar, lado sombra,
prédio novo, de frente, 3 qts,£sala, saleta, 2 banh:. soe, coz.f
c| aquec, área c| ianque, dep.
compl. telefone, vaga garagem,contrato 1 ono, NCrS 850,00 mair.
taxas, chav. c| port. Tralar Tel.
43-2025.
ALUGAMOS seu ap, p. têmpora.
do ou contrato administramos —
Fercol Imob. R. Sta. Gera, 33,
sl. 1 206 - 37-6366.
ALUGUEIS? Fornecemos fiador»
irrocusavois pira locação do ca.
sas • apartamentos. Av. N. S.:
de Copacabana, 1 017, sala 90lí
ALUGA-SE - Temporada - Mo.
biliado, 1 sl., 2 qts., dependên-
cias completas, tel., garagem. Ver
R, Constante Ramos 136-702,

porteiro.
ATENÇÃO PROPRIETÁRIOS - Pre"-
cisamos de aps. rnobiliados na'
Zona Sul, a fim de «tendsr tu~
rislas. Pagamos bem. Basflló it
Cia., leis. 37-1133 e 56-7542.
ALUGA-SE - Vaga para moca en>
Copacabana. Tratar pelo telefone
52-2224.

BOTAFOGO - Alufio-se qto. gde
mcb. cl varanda anexo, banh., di
reito coz.. tel. qcl. pi casal de
trato. - Tel .36-7425.
BOTAFOGO - Aluga-se ap. de
frente, esquina, sala, 3 quarlos,
armários embutidos, sinteco, cozi-
nha, quarto e banheiro de em
pregada. Rua Dna. Mariana, 1721
ap. 40J — Chaves com o portei-- Informações tel, 22-8554.
BOTAFOGO — Passe-se o contra-
to de aluguel de um ap. de co>
bertura cl 3 qts., 2 sls„ banhei'
ro, dependências de frente com
grande varanda, slntecado. Alu-
guel NCrS 450,00 mais taxas -
Ver diariamente das-14 às 17 h

Rua das Palmeiras, 93, ap
803.
ÓTIMO - Quarto, Praia de Bo-
tafogo, rapaz/môça," tel, 46-7983,

LEME - COPACABANA

GLÓRIA - S. TERESA

ALUGAM-SE apartamentos e quar-
tos. Hotel Bela Vista, B minutos
Largo d» Carioca, residencial e
familiar, diárias com refeições ao
alcance. Rua Mauá, 5 — Santa
Teresa — Bondes Paul» Matos —
Tel. 42-9346.

ARARUAMA
- CABO FRIO

ARARUAMA - Vandese uma
casa grande d» laje, 3 qts., 1
solo, varando, dep. Tel. 32-7541.

Financia.
ARARUAMA — Lotes e pequenas
sítios, firma proprietária vende
diretomente, perto do Motel Com-
plrvg Jardim Araruama, km 93,
a NCr$ 21,00, sem entrada, sem
juros, sem correção, podendo fl-
nanciar casas e bangalôs de ve-
raneio. Informações - Telefones
52-1801 e 22-1479. Ru* São José
90, grupo 1 010.

RAMAL DE
MANGARATIBA -
ANGRA DOS REIS

LOJA vazia, nova, vendo R. Cl..
de Bonfim, 904-3A, esquina, area
58m2, Ver c/ zelador. Inf. tel.
32-3594.
LOJA e residência na R. Souza
Barros, 15, Eng. Nòfo. Com
qts., sala e loia com 150m2
Tratar com Guilherme, 29-5645
H. comercial. 70 000,00.
LOJA montada, prédio próprio.Vende-se, 70% financiados, Rua
Baronesa n. 625-M — Praça Sí-— Jacarepa gui.
LOJA — Vendo ou aluga c| o.
sem maquinas e instalações com
pletas p| confecção roupas e c
tel. 29. Area 135 m2. Ver c;
relador, prédio, R. 24 de Maio,
485-A - Ríachv.ilo. Inf. 32-3594.
LOJA — fasse. contrato c| força
ligada e , telefone, nróximo à
Praça da Bandeira c| 150 ni2.
Tel,: 28-5026 - Ferreiro.
MEIER - Vendo loja c| 127m2
c| iirau. R. Dias da Cruz, 335-K.
Tratar cl Décio - Tel. 43-0519 -
Creci 42.

PRAÇA DO CARMO, vdo, casa em
rua calçada, perto de condução,
c/ 2 qts., sl., coz., banh., írea,
ent. 8 mil p/ 200. Trat. Av Brás
dè Pina: 849. Tel.' 30-3062.

PENHA - Centro, Vendo casa
vazia de qt„ sl„ coz., barh. i
terreno. NCrS 6 000 de entr. sal-do NCr$ 200 mensais s| juros. -
Tratar Av. Brás dè Pina, 110 Io.
ia R - Penha. Tel. 30-0739 -
Creci 1176 - Alzeir.

APARTAMENTO no centro 5 daPraça do Carmo, vazio cl 2 quar-tos, sala, quarto e banheiro deempregada. Preço 23 c| 10 o sal-oo bem facilitado i| juros. TratarR. Vicente 'Salvador, 
16 - Tel.

30-2418 - Próx. ao mesmo.
ATENÇÃO CORDOVIL - Vdo.'casa vazia, qt„ 4., c. b. e mais
Sui£ qt' *•' c-' iWntal. Ent.3000, prest.. 150 total 18000 -
ver Rua Oliveira Melo, 36 - T¦R. Lucas Rodrigues, -6 il 305 —
iucos - C. I 139.
ATENÇÃO - V. do Penha, vdo.luxuosa casa de 2 qts.. coz., banh.,
portas de ferro grade» nas iane-Ias, seneos e florões ent. 8 000b. 300. Trat. Trov. Brondura, 516L. do Bicão. Vitalino - 91-0195diariamente. . .

PENHA — Vdo'. caso em terr.
12x40, de 2 qts., sl., coz., banh.,
vda., entrada 8 000 p. 200. Trat.
Trav. Brandura; 516 - L. do Bi
cão - Vitalino. 91-0195. diária-
mente.

PENHA — Ótimo ap. vazio todo
de frente ei 2 qts., sala, saleta,
pto. condução, apenas 20 000 c'8000 entr, prest. c| aluguel. -
Trat. Rua José Maurício, 101 i|212 — Penha - Creci 130ò -
Salgado.

CASA - I. do Gov. Freguesia, c,2 qts., 2 salas etc. local planoc| terreno nos fundo», próx. da
preu e do ônibus, NCr$ 9000 deent. rest. como aluguel »/j. Entr.v«zi». Tel. 96-1988 - 96-1810.

PENHA pt. Av. Brasil casos va-
zias cj 4 qts., sl., var. e uma
de qt. e sl. independente». Vd,
tudo por 

'45 
000 </ 10 000 entr.

prest. c/ aluguel. Trat. Rua José
Maurício, 101 »| 212 - Penha -
(Creci 1306) - Salgado.
PRAÇA DO CARMO -Vendo ap.
vezio çom 2 qts., »l., banheiro,
coz., area 10m2, som condoml-
nio, 1 por andar, de frente. En-trada 6 mil - Men»«l 200. Ver
no local. Rua Antônio do Carmo,
44 ap. 201 - Inf., e Vendas Av.Democráticos, 792 «|'203 — CRE-Cl 1 194 - l.a R„ Rufino.
fo j~ P- Srande rfo frente,I.° andar, tipo casa com gara-gem. 2 quartos, sola, coz., banh ,varanda e érea perto da praia. -Enlr. 8 000,00, prest. 300,00. Trat.Rua Euclides Farias, 7, sala. 4.
RAMOS - Jt. estação, 

"ótimo
terr. 12x70 - Vdo. barato. Trat.Rua José Maurício, 101 sl. 212

gado,
Penha (Creci 1306) Sal.

ILHAS

GOVERNADOR

ATENÇÃO - Vendo casas, ter.«nos e apartamento» no Jardim
Guanabara, Tel. 22-2393 de 7 às12h. Hermes (CRECI 168)
ATENÇÃO PROPRIETÁRIOS. -
Quer vender e «ou imóvel'preci-
simos para cliente» de cisas e«?».. com 1, 2 e 3 qts., condi.
V" í_..t0Pb!n,r- Negóci» rapi.do. ANTÔNIO NONATO VIEI.* - C!A- M ""' d* tradiçã*
r. Xüf. Q»"»nda, .20, sala 101,31-0104, a 314)994. (CRECI 232)

(X

IlHA DO GOVERNADOR - Ter-reno Uria. Ven<l*» na *.|.da Bica. Preço 16 mil. Ent. 6"•"'IÇÜftaJH «A- V,r • ?"»«
VH,_" .*•> "• A». Br.» d, PI.
SS'o% 'íK.T. '"*•• Telefone.Fiasse* "*»***¦
ILHA - Ap. 2 quartos edif. p|.
COPEG - Tel. 47-7899.
ILHA DO GOVERNADOR - Ter-renos e! 600 m2, Freguesia, Den-dí. Preços a partir de 8 mil no-vos financlodos. Vale a pena -
Tratar, ci OCEANO IMÓVEIS -
Tels.: 22-9690 e 42-7602 (duran-te as 24 horas). CRECI 943. Corr.resp. A. Haase.
J*RO'M IPITANGA - PRAIA DAR0SA - Ru» da Princesa, 267 -ap. 10», vaiio, com 2 nts„ »1„
íffi «ínÍ:.* saragem. - PreçoNÇr$ 23 000 ent. NCrS 6 000,0o
pr.st. NCrS 300, «/|. Ver com o
&?"!•"•• I.'.,,,r Anlínlo Nonato

314)994 - Craci 232,

RIO COMPRIDO - Loia vazia.
Vdo. Aristides lobo, 246, c/ 2
banhs,, tal., força, 5,30 x 30,20,
Iunto Igo. Rio Comprido. Não há
desap. Choves Org. Orlando.Men-
fredo. Barão Iguatemi, 86 — Tel.
484)804 - CRECI 82.

ANGRA DOS REIS - Arraial do
Frade — Vende-se grande/ área,
cem 6 150 m., de frente, de
praia, ótima para fazer uma ci-
dade. Tel. 42-6836.CAXIAS -. Centro. Vendo casa

vazio dc laje, 2 qts., sl„ coz,,
banh., varanda, área etc. NCrS OUTRAS CIDADES2 000 de entr. saldo a comb. Ver WW,KM» «-IUMVCS
Rua Itabira, 1035 ç| Hélio. Esta
Rua fica junto ao Hospital do
SASE - Inf. Tel. 30-0739 - Cre-
ci 1176 - Alzeir.
CAXIAS — Bairro Cavaleiros |t.
condução. Vd. casas vazias ape-
nas 6 000 c| 1 500 entr. prest.
c| aluguel. Trat. Rua José M^url-
cio, 101, sl. 212 - Penha (Cre-
ci 1306). Salgado.
CASAS — Caxias, novas, quarto
e sala. táqueodos, cozinha e ba-
nheiro c/ azulejos, boa érea com
tanque, luz e águo. Ônibus e fei-
ra à porta. Enlrada: 1 milhão de
cruzeiros antigos e prestações de
150. Praça Floriano, 55 grupo 301- Cinelandia. Tel. 32-6264, Ca-
valcante - Creci RJ-287.

NOVA IGUAÇU
- NILÓPOLIS

MARICÁ - Praia - Vendem-se
melhores lotes, frente para ocea-
no e lagoa * de Maricá, a partir
da NCrS 300,00 em prestações
de NCr$ 7,50. Inf. Eudes Imó-
veis. Av. Almirante Barroso, 72,
saio 305. Tel.: 32-1477 - (CRE.
Cl 870).
PRAIA SAQUAREMAi- lot. d.
12 x 30, desde NCrS 1000,00
em 60 mese». Tratar tel. 23-7560
ou Rua México, 111 gr. 1 303, —
Creci 1129.
VENDE-SE érea de 10 000 m2 em
Magé, terreno plano • condução
à porta. Aceita-se material de
construção em pagamento.. Base
NCrS 2 000,00. Tratar na Rua 7,
Quadra 18 casa 15 — Guadalupe.

ATENÇÃO NIIÚPPUS - Vendo
ótima casa varia, próximo da
estação, entr. 2 mil, orestaçõos
100, total 6.500. Ver «ua Coronel
Azevedo Júnior, 275. Sr. Artur,
Tel. 43-3878. CRECI 430.

TENHO — Loja em final de cons-
trução n»'Av. 28 de setembro,
troco por ire» em Jãcarepaguá,
acertando diferença, tel. 42-4S99.
Angel Estevez - CRECI 367.

DIVERSOS 7
PASSA-SE um» loje em- Nilópolis
Trator na Av. Mlrandela, n.« 487
na elfoiotorla com o Sr. João,

ESCRITÓRIOS E
CONSULTÓRIOS

CENTRO
ANDAR INTEIRO - (Quatro uni
dades independentes) — Vende-se
em zona central em edifício nô-
vo. Base NCr* 7OÇOO.00 - Eotu-
da-se proposta. Rua Gal. Celdw»ll
n. 187 - 3,o - Tol».: 23-3809 -
43-4211 - Sr. Antônio
AVENIDA RIO BRANCO - Da
frente Centre — Vendemos oti.
m» conjunto d. 4 ulo, «tapa.
tado, il diviso.» em laurandá,* aparelho» da ar refrigerado,
. aparelho» telefônico» »/ ra-
mai» Interne» — Ótimo preço e
condieõe» d» pagamento bem fa.
cllitado. Informações em: ORLAN-
DO MACEDO - Av. Ri» Branco,
156, «/ 2J18. Tel». 32-7164,
32-6128 eu 32-0310. Creci 128..
COBERTURA comercial mais 5 pa-vimenlos área 1 272 m2. Vendo
facilitado 10 anos trafar com Luiz- Av. Bartolomeu Mitre, 405/
203, esq. R, João de Berros, ho-
rário 8 às 10 — Pago comissão
corretor CRECI.
CENTRO - Escritório - Av. Tre.
ze de Maio, 45. O ponto Ideal
para o seu negócio. Grupos de
saleta, grande sala e banheiro
privativo. Somente 6 unidades
por andar, servidas por 3 moder-
nos elevadores. Excelente acaba*
mento. Pogomento focilltsdo. Ver

ATENÇÃO — Nova Iguaçu, vendo
case de' luxo, nove de laie, vazia,
Om centro de terr. 10x30, tala, 2
qts., 2 varandas, copa, coz., banh.
social em côr verde, ent.1 pl carro,
Ru» Oervazio, c/ 7 mil, o saldo
em prest. de 300. Trat. Rue do»
Romeiros, 106, >l 306 ei Martins.
Creci 1 176 - Alzeir Penha.
CASA NOVA IGUAÇU -^ Vendo
3 qls., sale, coz., banh., taq..
laie, água e luz. Terreno 24.x 30

Condução diret» Praça Mauá,
Entr. 2500, saldo 150 pl rriês,
Tratar todos os dias de 9 às 17h,
Praça, da liberdade, 6, sala 406

N, Iguaçu com Cardoso —
CCINV111. V

ESTRADA RIO-FRIBURGO, Km 14.
Sitio 11 116 m2. Preço NCrS..
7 000,00, facilito parte. Rua Dou-
tor' Joviniano, 180, tél. Cetel
90-1377.

NILÓPOLIS - Vende-se, casa na
Rua .Virgílio Rodrigues Oliveira,
143. Tratar no local.

JACAREPAGUA - Vendo ..próx.
ao Autódromo sftió c/ essa de
laie c\ sl., banh. e coz. 3 000m2

Tratar c| Décio 43-0519 - Cre-
ci 42. . -•'

NOVA IGUAÇU - Vendo R. Po.
ralba, depois 10 m prédio 1 140,
na Posse, 2 últ. lotes 10x30, um
de esq., e| luz, esgoto, água, òni-
bus na porta, NCr$ 1 800,00 cada
fac. pag. Tratar 37.4537. ~

PETRÓPOLIS-
CORREIAS - ITAIPAVA

APARTAMENTOS todo» tamanho».
No centro, local de grande valo-
rlzação. Entrega Imediata. Entrada
3 000 e o» reitíntes em 18 mese»
As bases o comprador é quem
foz. Ver na R. Washington Luis
103 (chaves sala 101). Tratar pro-
prietário, tels:: 3759 a 2865.
FAZENDA INGLESA - Estrada
Contorno km 5A, Vendo casinhas
para veraneio, prontas, barato, —
32-6926 ou 26-1644, a noite.
PETRÓPOLIS - Vendo ou troco
ap. 3 qls., sala, etc. final de
construção. Taquara, por NCr$,.
19 000.00. Rue Mem de Si n.o
139 - Niterói.

SÍTIOS,
CHÁCARAS,
FAZENDAS

ASSINO fiinçn no dia, Comerei
ante e prop. de vários Imóveis
Trat. R. Carioca, 53-1.° and. Não
cobro: nada adiantado (8 às 20h)

Recados 48-0194-'^ 46-8855.

CATETE — Aluga-se apartamento
coniugado. Rua do Catete, 310 ap,
! 204' Chaves com o porteiro.
CATETE — Alugo.se em Io. loco
ção k Rua Andrade Pertence n
46, ap. 302 cj 2 quartos, sola e
área de serviço. NCrS 380,00
Tralor 45-4862 - Sr. Evaristo

ALUGA-SE - Sto. Teresa - Ex-
calente apartamento, com 2 quar-
tos, sala, dependências de em-
pregada, tmpla varanda em volta
do ap., próprio para casal do es-
trangeiros, ns Rua Cardeal S. le-
me, 86 ap. 101. Tratar.com a
proprietária.
ALUGO quorto p| casal ou mo-
ças, banhos quentes, lavar e co-
zinhar. Ru» Beniemim Constant,
124, c| 3. Tel. 42-7479.
GLORIA — Aluga-se um¦,quarlo
modesto, pequeno, mob, r. cama,
b. quentes, a um rapaz que tra-
balho fora. 70,00. Tel,: 32-7712,
GLORIA — Aluga-»» 1 quarto a
uma ou duas mocas que trabalhem
fora. Tratar Rua Hemienegildo de
Barros, 36 ap. 102.
GLORIA — Vage para moça que
trabalhe fora, com café da ma-
nhã, NCrS 100 mensais, quarto
confortável. Tel.: 45-7560.
GLORIA — Aluga-se apartamento
da frente para o mar, com sala,
3 quartos, cozinha, banheiro com-
pleto, dependências p/ emprega-
dos etc, Augusto Severo, 30Ó.
Chaves- com o porteiro. Tratar peto
lei, 23-8788 com Sr. Marques Pe-
reira. Preço NCrS 500,00, mais Im-
postes e taxas.
STA. TERESA - Aluga-se ap., fren.
te, sala, quarto, sep., depend.
completas. Rua Monte Alegre, 35Ó

p. 301, chaves com o porteiro,

CATETE - Aluga-se o ap. 1208,
R. Catete, 274, ent. 2 Dezembro,

o, 2 qts. e dep., 380,00. Cha-
ve c[ porteiro.
CATETE - Quarlo para 2 e 3
rapazes de fino trato,. com; re-
feições Rua, Artur flernardea,
46.
FLAMENGO - Aluga-se R. 2 de
Dezembro, 26 — 602 cl sala, 2
qts., banh. compl., cozinha, deps.
sinteco. NCrS 315,00. Tel.. 
43-0415. r
FIADOR - Aluguel? - Resolvo
cj fiader proprietário t| imo*
vais na OB — Assembléia n. 45
si 902 - 31-0973.

FLAMENGO y Rapaz para divi
dir despesa, apto. de quarto i
sala' conjugados, perto praia —
frente, Rua Dois de Dezembro
73-701 - Atende-se d» ]8h30m
em diante.

ALUGO ap. qt., sl„ kit. por
CrS 230, R. Sainl Romain, 480-
612 — Tratar Sebastião Lyra -
22-0977 das 9 às 11 e 13 às 18,
ALUGAM-SE aptos, por tempo
rada, rnobiliados com todos per
tences de copa-coiinha, roupa de
cama etc. Temos 200 aptos, a
sua escolha de todos tamanhos
e do Posto 1 ao 6 - IMOBUIA-
RIA BASILIO t\ CIA. Rua Bara.
ta Ribairo, 87, sala 202.. Tal»,
fones 56-7542 . 37-1133
ÃLÜGÁM-SE aps. rnobiliados, 1,
2, e 3 qts., geladeira, utensílios,
roupas de cama, temporada curta

ALUGA-SE-- Apartamento de mui*
to bom gosto, na Av. Copacaba-
na, 1^039 ap. 903 com 3 qls.,
]. salnp; copa, cozinha e depen-
ciências de empregftda.
ALUGO um quarto peq. com bn*«
nheiro anexo, a. rapaz ou moca
que trab. fora, pedem-se ref. —*
Rua Borota Ribeiro, 264, ap. 101,
ALUGO peq. quarto mob. par*
temporada ou não, 100,00, so pl
senhora; refeições a combinar, á
pequeno mas em bom ambiente-
Av. Copacabana, 5S3, ap. 60B„
ALUGO ap. quarto-sola sep., óti-
mo, frente, R. Joaquim Nabuco,
91, ap. 507, tel. Aluguel 500 —
contrato fiador. Tralar telefone:
56-4185.

COPACABANA — Alugo opto. d«
frente, sala e qto. separados, Ver.
R. Henrique Osvaldo n. 3, ap.»
407, cj porteiro. Tratar 56-5718.'.
COPACABANA - Aluga-se o
apto. 1008 da Rua Sá Ferreira
n. 228, conjugado c/ cozinha tK.-
banheiro completos. Aluguel..,,%'
NCrS 230,00, controlo de um ano,,
c/ fiador. Chaves no opto. 102
no local. Tratar c/ Marcial pelo
tel. 31-0973, das 10 às 13h ou
à noite pelo tel. 26-3144.
COPACABANA - Aluga-se opto.
I 202, R. Gustavo Sampaio, A4B

Coniugodo, NCrS 2'50,00. Fone
43-3669.
COPACABANA - Aluga-se na Ru»
Toneleros n.° 257 ap. 201, c/;'
sala, 3 qts., banh., dep. e garage,
todo pint.ido, c/ sinteco, chaves
c/ porteiro, tratar na União Imo-
biliária Ltda. Av. Erasmo Braga;
299 gr. 302, tel. 52-5008 - J-301',

Ferreira 814.
COPACABANA - Aluga-ie no Ru»'
Figueiredo Magalhães n.° 6 ap'.

ou longa. Temos ótimos aps. a .es-;06, entrada pelo portão n.° 5
colho. BASIMAR LTDA. Barata Ri-do Rua Domingos Ferreiro, c/ 2
beiro, 90, sala 203. Tels. 36.1622:salas, 3 qts,, 2 banheiros sociais.

36-2972 - CRECI 123.
AILTON — Alug. aps. mobílie-
des — 1, 2 o 3 quartos, tempo-
radas curtas ou longas. B. Ribeí-
ro 90/210 - 56-0943 e 57-7599.
ALÜGAM-SE aps. rnobiliados p!
temporada curta ou longa, ADM,
BOLÍVAR - Av. Copacabana .
605, sala 1 004. T.l. 36-5S65.
ALUGAM-SE aps. de 1, 2 o 3
qts. mob. c| geladeira e uten-
sílios p[ temporada curta e longa
— Viana — Ronald de Carvalho,
266J902, tel. 37-5037.

çrende cozinha, dep. «mpl, chffc ' ¦
ves no local, aluguel NCr$ 700,00
e tralar na Av. Erasmo Braga*
299' gr. 302, tel. 52-5008 - J-301
- Ferreira 814.
COPACABANA - Aluga-se um'
pequeno quarto, senhora ou cava---
iheiro. Lad. Tabajaras, 20/204.

FLAMENGO — Aluga-se em casa
de família quarto para duas mò
cas, mobiliado a roupa de cama.
Rua Paissandu n,° 310. Fpnc
25-3104.
FLAMENGO - Sen. Vergueiro,
203, «pto. 705 - Alugo coniu
gado -grande, frente, pintura,
óleo, parsiana, mobiliado, gela-
deira, sinteco. Ver local de 14
Js 18 horas. Tel. 45-4805. - Dr.
Neves.

VAGA — Aluga-se para 1 maça
q. trab. fora e lenha pouca coi
sa. Trat. Benjamim Constant, 64
D. Benedita.

CATETE - FLAMENGO
ALUGO ap. no Flamengo. Exijo

1 mês depósito. Dispenso fia-
dor. Trat. R. Mig. Couto, 27-4.°
and. Taxa 20,00. Não cobro na.
da adiantado. Çreci 743.
ALUGA-SE — Vagas para maças,
apartamento nâvo, informação!
tei.,45-7702. Ru» Pedro Américo,
110 ap. 508 - Catete.

A 50 Km DE B. HOR„ pró», e
Rodovia B. Horlzonte-S. Paulo, e
a 2 km da Estação Ferroviária —
Vendo 96 hectares de terra de
cultura, tem 8 000 m3 de lenho,
área de 50 000 m2, em argila de
primeira, duas nascentes de água
e rede elétrica, preço, trinta e
cinco milhões. Mais detalhe» com
o proprietário na Rua João Lira,
209 ap. 302, de 14 ia 17 horas,
até dia 10 deste. ,

ALUGO vage * moça qt. de duas
50,00, mob., café r| cama. Amb.
familiar. R. Pedro Américo, 276
- Tel. 254936 - Catete.

PRAIA DO ANIL -. Mauá.'Atsn
Çao. Vendo lindo sítio na beira
da praia, c| 4 876 m2. Preso: 12
mil novos, financiados,' à vista, f
mil novos. Inf. cl OCEANO IMO
VEIS 2i Tels.: 22-9690 e 42-7602
(durante as 24 horas). CRECI 943,
Corr. Resp. A.' Haase,

ALUGO — Rua Catete, temp. cur
ta ou longa, ep. sl., qto. sep.,
banh., qult. cl. móveis, gelad. -
380,00 mês adlínt. Tel. 57-2802.
ALUGA-SE Rua Barão do. Fiam,,
sala, 3 qts., dep. efnp. NCrS ..
600,00, ci garagem. Tele. 45-1285
e 52-3732.
ÃLUGA-SE bom quarto mobilia-
do para dois rapazes que doem
referência». Rua Sen. Vergueiro
n.° 197, ap. 603.

ALUGO um quarto s| movei»,
para casal que trabalhe fora
ou duos mâjaí. flu» BtrSo de
Guaratiba, 45 — Catete. '
AMPLO, areiado, de frente, 2 p|
andar, p. praia, 3 qts., 2 salões,
sem garagem, NCrS 600,00.- Sena-
dor Vergueiro, 250Í302. Telefone
28-2458 - Ver c| porteiro.
ALUGA-SE uma vaga pare rapa-
zes, com refeição completa. Rua
Bento Lisboa, 89, cas» 13 - Ca
tele.

FLAMENGO - Aluga-se Praia do
Flamengo, 12, op. 915, ótimo ap.
tcdo pintado. Aluguel NCr$
250,00 *mais ' taxas. Ver no local
e tratar na "ACIR" ADAMNISTRA.
ÇAO. Tel. 32-9738. 
PRAIA DO FLAMENGO, 314, ap.
20, elufi.vse ricamente mobiliado,
de 2 quartos, sala, cozinha, quar-
to empregada. Tel. Cyrene —
25-7692. Chaves no np. 17.
QUARTO — Alugo mob., moça dis
tinta. Rua São Salvador, 84 ap.
602, Flamengo. Ver das 20 às 22
horas, diariamente, i
QUARTO excelente
to. Tel. 36-1312.

Sr. distin*

QUARTO com banheiro privativo
e com 'pensão, aluga-se a moça.
Rua Silveira Martins (Catete) -
Tel.: 25-4117 - D.Mirtis.
RUI BARBOSA, 560, opto. 601,
mobiliado, 2 laias, 2 quartos,
garagem, frente.' Chave» porteiro.
Trator .32-6926.
SENHORA morando s6, no Fia-
mengo, aluga parte seu aparta-
mento a outra que trabalhe fora.
NCrS 120,00. Tel.: 36-5204.

ALUGA-SE ap. conjugado, amplo,
ótima vista para o mar. Bem
mobiliado, roupa e utensílios —
Rua Belfort Roxo, 58 — Chaves
no ap. 1407.
ALUGO op. R. Barato Ribeiro n.
200. Exiio 1 mês depósito. Dis-
penso fiador. Trat. R. Mig. Cou-
Io, 27-4.° ond. Taxa 20,00 (não
cobro nada adiantado); Creci 743
AVENIDA ATLÂNTICA - Alugo
ap, luxuosamente mobiliado, três
qls., 2 salas, Tel, 37-4329.
ALUGA-SE 1 quarto, banheiro
anexo a raoaz ou moça distinta,
NCrS 120,00, Rua Hilário de Gou-
veia, 74, «d. 704.
ATLÂNTICA, 2 536, op. 303
Aluyn-se ap. salão, 3 qts., 2
banhs. social, ceps, coz., arm.
emb., luz indireta, pintado a óleo
ele. Ver no local, tratar pelo tel.
23-9409.
ALUGA-SE op. 202. R. Sto. Cio-
ro, 175 c/ qt. e solo coni. com
sinteco, kitch. banh. compl. e boa
óreo coberta. NCrS 280,00 mais
taxas. Serve pl fins comerciais. —
Chaves port. Trator 22-7502 -
22-9719.

COPACABANA — Aluga-s» ou-
vende-se ap. novo, sala, q., coz.*
sep., sem interm., Av. Prado'Jú-
nior, 281, op. 1 009. Tel. 37-8450,
COPACABANA - Alugo qto. mo-
biliado p! 2 moças ou casal, Rea
Professor Gastão Baiana, 90, ap,.
604.
COPACABANA — Ruo Borota Ri-
beiro, 418, ap, 816. Sala e quar-'
to conjugados amplos. Aluguel:"
de NCrS 270,00 mais toxos. Com
fiador ou depósito. Chaves com
porteiro. Tratar na Av. Erasmo
Braga n.° 255, grupo 901, das
8,30 às 18 horas. ¦•;
COPACABANA - Temporodo_ ou.
não alugo dois aptos., fina»'
rrente mobiliado, quadra praia, I
frente, vista pt mar. Preço ..
NCrS 500,00 e 450,00. Av. Pra-
do' Júnior n. 63 - 1 103.  _-.
DESEJA «lugar seu «pio. por
toniporada? — Temot inquilino!"
idônaos. Av. N. S. Copacaban
na n. 374, sl 304. Tel:?.37.935«3
FIADORES para apartamento:, te«.v,
mes irrecusáveis. Tratar diária--.,
mente 37-7382 até 21 horas.

ALUGA-SE uma vaga paro moço
que trabalhe fora. Tratar de 2as,
às 6as- feiras" das Bh em diante,
Anita Garibaldi, 901204.
ALUGA-SE ap. 1 quarto, 1 solo.
banheiro completo, cozinha, todo
de frente à Rua Boliv*.-, 27, op.
203 - Tratar 52-6570 —Menezes.

VAOA — Aluga-sa para moc»
tm casa de familla. Flamengo. —
Tel. )»5.0517.

ALUGAMOS ops. mebiliodos por
temp. c| todos pertences de 1,
2 ou mais qt. temos dezenas a
s| escolho em Cop. e Leblon. T,
57-8972 c/ Raul. e Ferolle 8, Cia.
a Rua Duvivier, 99 sl. 204.

LARANJ. - C VELHO

AlUGA-SE casa ne Rua. Conse-
Iheiro Lampreia ri. 580 — Cos-
me Velho, salão,'3 qt»., »rm,
emb., 3 banh., dep., iardim
garagem, le. locação - Fones:
43-7382 e 25-3275. Ver no locel
c| proprietário pl manhã.

perro; yo-^iz. _fi
ALUGA-SE o op. 606 do Av.
Roinha Elizabete, 85, e| quarto
e sal separados, coz. e banh.
Fiador idôneo. Chave na porto-
rio. 45-3402. (X

LARANJEIRAS - Alugo quarto
mobiliado p/ mòja que trabalhe
fora, tel. 25-5009.
QUARTO - laran|elras — Alu-
go ótimo ponto peq. c( banheiro
único a inqullinofa — 100,00
Inf. 25-0492 - D. Vera.

BOTAFOGO - URCA

SITIO - li 000 m2, na Estrad,
de Friburgo ei hora de Niterói
local em franco progresso com
cooperativa organizada, escolas e
armazéns. Preço: NCrS 2420,00
com NCrS 130,00 de entrada <
prest. de NCrS 50,00 mensais -
Inf. e vende, Av. Rio Brinco, 120,
s. 1220. Tel. 32-9211 - Creci
1255.
VENDE-SE - Um sitio entre San.
te Cruz • Itaguaf, c/ 86000 m2

ei 3 casas, 700 laranjeiras,
multa fruta, cl NCrS 6 000,00 e
o restante cm prestações de NCrS
250,00. Tratar na Rua Fernandes
Marinho n.° 113 — Osvaldo Cruz

Guanabara.

PETRÓPOLIS (Carangola) - Espe-
tacutar residência a 10 min. do
centro, moblliada, var. 2 sis., 3
qts.r copa, coz., dep. emp. ga*

. , „-„,.. ,.,rag«m, pintura oteo, cochtira, es-e tratar no locol ou na BERSAMitabulo, terreno 37000 m2. AceitoS;A - Av. Rio Branco, 151-18.» troca aps. GB. Inf. 
"25-6756 

eenoar. TeJ. 31-2329 e 31.2390 - 22-8885. Décio Leal Imévei». CRE-

IMÓVEIS
DIVERSOS

AVALIO imóveis grátis s/ com
promisso. Aceito p/ venda vilas,
edifs., aps. Também compro. Org.
Orlando Manfredo. Tel. 48-0804 -
CRECI 82.

Creci J402. 'Cl, 958.

VASSOURAS — Vende-se casa com
,2 qts., 

'«I., coz. e dependências,
ivazie. Tm. tel.: 287309.

ÃLUGA-SE — Vagas para ropozes
do comércio, c/ boas'referências.
Rua Silveira Martins, 164 ap. 403
- Catete.

ALUGA-SE 1 quarto independon-
te a casal ou 2 moças que Ira-
balhem fora a Rua Álvaro. Ra-
mos n. 155 c] 19 - Botafogo.

ALUGA-SE vaga » Sr. de respon-
sabilldade em ap. familiar. Largo
do Machado n.° 11, ap. 904
ALUGA-SE ótimo quarto, mobi
liado, ótimo local, única inqui-
Una. R. 2 Dezembro, 140 ap,
502.
ALUGA-SE etc. ou res. epto,
406, R. Catete rt. 310, kitch.
le. loc. linleco etc. Chave» c
port. Tret. 32-7323. - Bco.
Araújo. '
AlUGO v»g» mobilied» em ep,
a ' uma moça educada, que, tra-
balhe fora, tratar Largo do Ma
chado, 39, 1.° and., ap. 2.
ALUGAM-SE vagas com refeições.
Tratar durante a semana na Rua
do Catete, n. 75, sobrado.
ALUGAM-SE um quarto • vagas
a pessoas que trabalhem fora.
Rua Paissandu 264 c| 2.
ALUGA-SE o »p. 403 - R. Sil-
veira Martins, 32, sala, quarto
grande, cozinha, dep. empregada
Aluguel 320,00 ei taxas. Telefo
ne .46-2343.
CATETE - Aluga-se ap. 1011 do
prédio situado à Rua do Catete,
214 cl sala e quarto, cozinha e
banheiro. Ver e| o porleiro no
local. Tralar na Av. Frjnklln Re*
osevelt, 126, sala 906 - Sr. Elço
ou. Antônio.

ALUGA-SE ap. quartos, sala,
dep. criada. Rua Arnaldo Quin-
leio, 56, ap. 401 - Chaves no
301 — Botafogo.
ALUGA-SE • uma vaga em casa
de família par» moça que tre-
balhe fora. Exigem-se referências

Rua Assl» Bueno, 9, ap. 208
Botafogo,

ALUGO - Vaga rapaz, documen-
los, referências. R. Voluntários da
Pátria, 136-A ei 3^
ALUGO ep. P. de Botafogo, 356
- Exl|o 1 mês depósito. Dlspen-
so fiador. Trat. R. Mig. Couto,
27-4.0 and. Taxa 20,00 (Não co-
bro nado adiantado). — Creci
743. v
ALUGA-SE «p. 2 qts.,- demais dep.
Rua Mirando Valverde, 106, ap.
202. Trator Sr, Roul ou D. Alice,
22-7440, de 14 ás 18 hsros.
ALUGA-SE 1 vaga o moça em
caso de família à Rua Humaitá,
229, ap. 907. » 
ALUGA-SE ap. Rua Soo Clcmen-
ta, 164, ap. 704, todo atopetodo,

ampla sala, 2 qts., cozinha,
cj axuleijo até o teto, e geladel-
ra e armérios, demais dep, —
Instalação telefone breve — Alu-
guel NCrS 500,00 - Chave c|
porteiro. Tratar Rua Acre, 77, sa-
Ia 704, as 4a. e 6a. das 15 és
16,30 - Sr. Abidso.

ALUGAMOS eps. mob. p/ tem
porada curta ou longa de 1, 2,
3 qts. Fone: 57-1264 - Bor. Ri-
beiro, 96-212,

ALUGO TEMPORADA - Ap. mo-
biliado quarto e sala separados,
benheiro completo, kitch c| gelo-
deira, móveis e utens. vudo lim-
po e em bom estado, a 100 me-
tros da praia c| linda vista pi
o mar. Ver c| porleiro. Av. Co-

FIADOR — Proprietários • «£<'
merciantts Irrecusáveis . para ca-\
sas, apartamento e loja. — Te-
mos, com vários imóveis. 5-'i>-.
ção om 24 horas. Rua 7 do S»-:
lembro n.° 176 (1.° andir), si-,
!i IP. (D«s 8 às 18 horas). __ .
FIADOR — Aluguel — R.solva
c| fiador proprietário tj imo»,
veis na GB — Assembléia n. Ai
s| 902 - 31-0973.
LEME - Aluga-se à R. General
Ribeiro Costa, 38, ap. 502 sl.,
qt. sep., demais dep. Tratar Av„-
Rio Branco, 138, 14." ond. Tel.:
45-6517. ' :•'
MOÇA aceita 2 companheiras qua
trabalhem fora p| dividir despe-
sas, 80,00. Av. Copocabon», 427,
ap. 306. -
MOÇA morando só procura ou-
tra,para morar Junta na Rua Mi-
nistro Viveiros de Castro n.°
15 - 404. ¦
PEQUENA familio aluga quarto,
confortável, vista para o-mar, pe-
ra 2 senhores ou rapazes. Café"
matinal e,__roüpa lavada. Tratar»'
27-6005. ;'"''
PROCURA-SE um rapaz par» só-,
cio de um apto. na Rua Ronald
de Carvalho n. 250|704, da» IO»
às 14 horas^  ' 

 
'

QUARTO - Posto. Dois — Alug»,
amp-o, frente, mob., c| varando-:.
a srs. distintos, trab. fora, ref.
Inf. 57-3015. .
QUARTO e vsga para moça edu-';- ¦¦-,- ,,,, ,.vv T,-f,- esdn, ambiente familiar. Telefo*'

pacabana, 1141, ap. 1006. Tratar J^, 3'7.867flÉ -r
p| tel.' 56-6531.
;,-,-.r-rs~- . . ,——~rr QUARTO mobil. em ap. de rapaz,.
ALUGO vagas de frente o ¦ quer- ,, de 9nbarilo. Constante'
tinho a rapazes distintos, arrui- i36j803. .
enla familiar. Bolivor, 61, p. 7031  —

Copacabana. QUARTO modesto — Alugo bara-
to. pode lavar e cozinhar, Saint

ALUGA-SE - Ótimo quarto, mo:r.cman, IOO, começa no Sá Fer-
biliodo, para 2 moças ou 2 cava-j ,.e;r3.  

' -
l_heircs.de. respeito, V_er_ e tratar SENn0^ procuril jJSjJ p_ mc- I
Av. Atiântica, 1 896, 3." and.
Pâ ,oi3Í
ALUGÁMOS por temporada aps.'
inebs. de 1 ou mais quartos.
Av. N. S. Copacabana, 374 -
s! 304 - Tel. 37-9358.
ALUGA-SE quorto mobiliado per-
to da praia, 2 ou 3 rapazes
R. Duvivier. 24. op. 402.
ALUGA-SE ap. temporada, mob.
c| telefone e oelodeire, frente p.
Av. Atlântica. Tralar 36-7486 -
37-5162.
ALUGA-SE uma vaga porá uma
moça ou sra. em ap. familiar.
Tel. 57-4929 .- ttu» Figueiredo
Magalhães.
ALUGO - Rua Santo Clara, 308|
602, quarto, sala sep., coz. e
banh. Chaves port. Inf. telefone
37-7115.
ALUGO vaga pj moças ap. cen-
fortávcl com direitos. 130 000 c|
café da manhã. Tel. 3Ó-2167.
ALUGA-SE uma vaga a rapaz que
trabalhe fora. Ambiente familiar
60 mil. R. Duvivier, 28, ap. 10,

Copacabana.

rar Juntas, quarto grande e con
fortável c| direitos. Av. Copa.
cabana n," 1256 ap. 301, .
TÉMPORATjA - Curta ou longo.
Alugamos de 1, 2 ou 3 quartes,
mobiliado. Alvorada, Av, Copaca-.,
bana, 731, 2.° and. tels. 57-1427
e 57-5793 - CRECI 1 032.
TEMPORADA - Alugo-se na Ru».
Barata Ribeiro, 450, ap. Iodo me*
biliodo, e/ qt., sl., coz., bonh., «¦
talefone. Trotar na* Imobilrári»
MONTREAL, Ru» Senador Dentas.;
117 sl 1731, tels. 524)556 •;
32-0269.
TEMPORADA - Alugo-se na Av. •
N, S. de Copacabano, 387 ep.
mobiliado, c/ telefone, o«'adeira,
TV, atapetado e tbdo conforto,
c/ qt., sl., banh., em cores. Tra-
tar na Imobiliária MONTREAL, Pu»
Senador Dentas, 117 s/ 1 731, tels.
52-0556 e 320269.

.--V

TEMPORADA - Temos-
apts. rnobiliados, pron-.
tos para morar, em Cor,:
pacabana, Ipanema, Le-

ALUGViC I quarto paro r_>%^ efc_ |mobi|iária' 
'¦

com ou sem refeições. Rua Fer-
nondo Mendos, 28, ap. 301.
APARTAMENTO - Sala, quarto,
separados, coz., banh., dependên-
cias emp., à Rua Figueiredo Ma*
galhães, 870. Chaves e| porteiro
Agnaldo.

Montreal, à Rua Senador'.
Dantas, 117- s/ 1.731
- tels.: 52-0565 e •
32-0269.
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TEMPORADA — SI., qt. «ep., coz.
banh., área, mob., gel. utens. —
Frente, pró*, praia. Ver port.
R. Constante Ramo), £3, ap.
1004.
TEMPORADA CARNAVAL
Copacabana pelo mês de feve*
rciro apartamento de alto luxo
completamente mobiliado com
telefone, garagem e 'empregada
— Ofertai para Dr. Rogério. Rua
Alcindo Guanabara, 17, grupo
1511 - Tel. 42-0787.
TEMPORADA, 30 dias, ap. compl.
mobilidade um por andar, telefo
ne, »r condicionado, Tv, geladei-
ra etc. Alugo para turista estran
Çelro 1 500 NCr$ ap. Inteiro, me-
tòde 900 NCrS. — Telefonar ....
37-3891.
VAGA — Para rapai, quarto gran-
de e arejado, 60 mil. Av. Co-
pacabana,. I 256 ap. 301.
VAGAS para' duas môçns que
trabalhem fora i NCrS 70,00
Rua Raul Pompeia, 152 - 205.

IPANEMA - LEBLON
ALUGUEIS? Forn.cemoi fiador»
irrecusáveis para locação de ca*
sas' * apartamentos. Av. N. S. de
Copacabana, 1 017, íala 901.
ALUGO ap. no Leblon. Exilo 1
mês depósito. Dispenso fiador.
Trat R. Mig. Couro, 27-4.° and.
Taxa 20,00 — Não cobro nada
adiantado. Creci 743.
ALUGO ap. 201, Rua Juqule, 63.
Jcdo 2.° and.j salão, 3 qts., arms.
«mbs., lustres, tapetes, ar refr..
tal. banh., copa, coz., deps. NCrí
800,00. Ver qualquer hora e tra-
tar Av. Rio Branco, 151, s| 1 505,
Tel. 31-1321 - (CRECI 840).
ALUGUEIS? Fornecemos fiadoret
irrecusáveis para locação d* ca-
¦at • apartamentos, Av, N. S.
de Copacabana, 1 017, «ala 901,
IPANEMA - Alugo Rua Nasci
mento Silva, 85, ap. 202 de sa-
la, varanda, dois quartos, cozi-
tth», banheiro, irea serviço, quar-
to e banheiro empregada. Tel.:
«¦3934. '
IPANEMA - • Alugo ótimo ep.
3 qts., 2 sls., varanda, arma-
rios embutidos, boa area servi-
ço. Base NCr$ 750,00. Pruden-
le de Morais n. 1 388-A.
IPANEMA - Aluga-se o ap. 504,
cia Rua Prudente de Morais, 814
com telefono, hall, 2 salas, 2
qts. (ou 1 sala e 3 qts), Iardim
Inverno, banheiro t demais de-
pendências. Tratar tel. 26-5573;
depois das 12 horas.
IPANEMA - Apto. mob. temp.
curta ou longa, ótimo com te*
Ufene, 3 quartos, grand. saia a
tlr-p. compl. Rua fiarão da Tôr-
re n. 125 — apto. 301. Telefo-
n. 47-6300.
LEBLON — Aluga-se excelente
quarto para moça. Tratar 25-0943.

LEBLON — Quarto grd., mob. —
Alugo a quem trab, ou estude.
Tel. 37-5917, Sr. Dioníslo. Rua
Des. «fredo Russel, 1601304.
LEBLON — Aluga-sa ap. de fren.
te, no melhor ponto do leblon,
com 2 salas, 2 quartos e irea com
dependências de empregada. Av.
Ataulfo de' Paiva, 635 ap. 202.
Tratar no local. (X
LEBLON - Aluga-se ap. 605, Av.
Ataulfo de Paiva, 1 174, c/ 2
qts., 2 laias, coz., banh., dep.
empreg., área serv. Chaves c/
porteiro. Tratar, forte 43-4205.

PROCURO APTO. IPA-
NEAAA, urgente, de 3
qts. ou 2 qts. e sl. gran-
de enlre Rua Joana An
gélica até Av. Epit. Pes-
sôa. Favor telefonar p/
31-0090 c/ Srs. Abreu
ou Takagi. (B

GÁVEA - J. BOTÂNICO
ALUGO ap. na Gávea - Exilo
1 mis depósito. Dispenso fia-
dor. Trat. R. Mig. Couto, 27-4.°
and. Taxa, 20,00 (não cobro na-
do adiantado). Creci 743.
ALUGO ap. no Praça Pio Onze

20. Quarto, sala, depend.,
2 e melo salários min.. e taxas.

ALUGA-SE um kitchnette, area
c[ tanque, caso!. FÍBdor. — Rua
Andarei, 145, inf. no 201, NCr?
150,00.
VILA ISABEL - Aluga-sa na Rua
Dona Maria n.° 48 ap. 103, ap.
de hall, íala, 2 quartos, banhei-
ro scclal, cozinha, dep. de empre-
gada, 2 áreas grandes. Ver no
local e tratar na União Impbillé-
ria Ltda. Av. Erasmo Braga n.°
2W grupo 302,' tels. 52-5008 e
42-4086. Choves, no ap. 202 com
o sindico. J-301, Ferreira 814.
VILA ISABEL — Alugam-se quar-
tos o rapazes. Rua Maxwell, 49.
VILA ISABEL - Aluga-se o.apto
302 da R. Conselheiro Aulran, 13
com sala, 2 qt?., cozinha, ba-
nheiro, dep. completa de em-
pregada. Choves c/ porteiro. Tra-
tar c/ Administradora Sion. Av.
Rio Branco, 156, aala 1 714. Tel
52-5917.

MEIER — Alugo ap. amplo quar-
to, sala, grande cozinha, banheiro
completo. Rua Hermengarda, £03
— Trato-» com Sr. Miguel.

LINS - BOCA DO MATO

LINS VASCONCELOS - Alugo,
Ia. loc, frente, aps. R. Dona
Franclsca, 305, sola, qt. sep.,
banh., coz. iria, 210. Tratar
28-1492.

ALUGO ap. de sala e .quarto se-
parado. Rua' Gomes Carneiro, 130,
ap. 205. Chaves com porteiro.
GÁVEA — Aluga-se na Estrada
da Gívea n.° 644 ap. ?02, c/
sala, 3 qts., banh., coz. e dep.
duas grandes áreas, chaves no
bar Soto, e.tratar na União Imo-
biliíria Ltda. Av. Erasmo Braga,
299, gr. 302, Iel. 52-5008 - CRE-
CIO-301 - Ferreira 814.
GÁVEA — Aluga-se ap. 4 quar-
tos e demais dependências. Tra-
tar no local. Av. Rodrigo Otávio.
231 ap. 204.
JARDIM BOTÂNICO - Aluga-se
parte de casa independente, quar-
to, sala, kltchnete, banh., quintal,
Rua Caio de Melo Franco, 340,
Dróx. Rua Maria Angélica.
LAGOA — Aluga-se ap. térreo,
def. J. Santa Margarida Maria,
íala, 2 quartos, quarto emprega-
da, quintal. NCr$ 400 - Tel
26-7433.
LAGOA — Alugo de frente sala,
dois quartos, dependências. KCr$
450,00 mais taxas. Tratar Av. Epí-
tácio Pessoa, 1 596, ap. 401.
ÓTIMA vaga para moca de res-
peito em cata d-e família, com
café pela manhã e banhos quen-
tes,' bom tratamento. Preço NCr$
100,00. Tratar na Rua Marquês de
São Vicente n.° 154, ap. 304 -
Gívea, parte da manhã.

ZONA NORTE
PÇ. DA BANDEIRA
S. CRISTÓVÃO

ALUGA-SE um quarto a rapazes
casa família. Rua Senador Fur-
lado, 113 c| 18, ap. 201 -
Praça Bandeira.
ALUGUEIS??? Fiadores? Casai e
«ps. 2. Sul e Norte. Indico gr&-
tis. Trat. R. Alcântara Machado,
36/406. Pça. Mauá, tels. 23-3042
e 46-8855 São Cristóvão.
ALUGA-SE 1 quarto na Rua Al.
mirante Baltazar, com direito s
sala e cozinha. Tratar na Rua
Sno Cristóvão, 772.
BARÃO IGUATEMI, 71 - Aluga
se ap. para solteiro ou casal -
Chaves, com porteiro. Tratar
Lowndes Sons. Pres. Vargas, 290
- 2.o. Tel. 23-9525 - CRECI
204.
PRAÇA DA BANDEIRA - Alugo
casa 3 e 5. Rua São Cristóvão,
70. Chave c| 20, sala, qt„ sep.,
banh., coz., 170. Tratar 28-1492.
PflAÇA DA BANDEIRA - Alu-
gam-se 2 ótimos quartos c| ou s|
rtiobílía ep. família distinta. Rua
Campos Sales, 190. Tel. 28-2267.
PE0REGULHO - Alugam-se duas
casas independentes de saio,
quarto, cozinha e quintal, ta*
queadas « com laje à Rua Ju-
pará,v3l5 — Ver no local # tra-
Vttiif- Catumbi, 64 — Preço NCrí
100,00.

SAENS PENA - Aluga-se aala de
frente, independente, sem móveis
para senhora ou casal de meia
idade, se tiver telefone faço di*
ferença no aluguel. Informações
Iel. 46-0049.

SÃO CRISTÓVÃO - Sala de fren
Te, grande, pl 1 rapaz ou. senhor
de respeito, c| ou s moveis. Av,
Pedro II n. 296.

-5AO CRISTÓVÃO - Alugo quar-
9o con|ugado grande, com direi-
tos lotais, para residência ou co-
tnércio. Tratar na Rua. Francisco
Eugênio n.° 120 sobrado. Dona
Célia. .

TIJUCA - R. COMPRIDO
ALUGO fala de frente, com entra-
da independente, água corrente,
móveis e pensão. Prego módico.
Av. Paulo de Frontin 4Ó7-A,'
ALUGA-SE ap. na Conde de Bon
fim 782 ap. 1 cl sala, 3 quartos,
cozinha e demais dependências.
NCr$ 300,00. Chaves com -portei-
fo. Tratar p| 56-1399.
ALUGA-SE ótimo quarto de fren-
te, próximo à Praça Saens Pena,
a pessoas que trabalhem fora. —
Tel. 28-6623.
ALUGA-SE A duas maças que
trabalhem fora, vaga confortável,
65 mil cada. Rua Dr. Pereira San-
los, 35 esq. da Sloper, ap. 701.
Praça Saens Pena.
ALUGO barato metade ap. 2
qts,, modestamente mobil,, casal
sl filhos ou 2 moças c| referên-
cias. Tel. 38-6355.
ALUGAM-SE - Duas casas a NCrS
150,00 ê quartos a NCrS 60, 70
e 100, cf 3 meies de depósito.
Rua Haddock Lobo, 22.
ASSINO fiança na hora — Rua
Carioca, 53-1.° and, (comercían
te* e prop.'de vários imóveis) 8
«s 20)i Não cobro nada adian*
«ado. Recados 480194 — 46-8855
- 22-2271.

QUARTO - Aluga-se completa,
mente independente, lavar e co-
zinhar, c/ tf móvoü. R. Aguiar,
21 ap. 202. L da 2a-Feira. -
Tijuca.
RIO COMPRIDO - Alugam-se
quartos grandes de frente, poden-
do cozinhar • lavar. Tel.t ....
34-9131. /
RIO COMPRIDO - Aluga-se óti-
ma caso, Rua Itapiru, 60ó. Cha-
ves no 792, 1 sala, 3 quartos,
copa e cozinha, banheiro social,
varanda, cuintal.
RIO COMPRIDO - Aluga-se um
quarto © cozinha externos, a ca-
sal distinto, com depósito na Rua
Santa Alexandrina n. 175. Tratar
com o gerente, Sr. Joaquim.
RUA AGUIAR, 55, ap. 107. Em
la. locação, t\ pilotis, jardim,
garagem, sala, 2 quartos e de-
mais dependências. Ver cj por*
teiro e tratar diretamente com
proprietário à Av. Pres. Vargas,
435-9.° s| 901 - Tel. 43-4672.
Aluguel NCr$ 350,00.
SSO FRANCISCO XAVIER, 719,
casa XII. Alugo 2 sls., 3 qls.,
etc. 320,00. Em pintura. - Tel.
23-9252.

TIJUCA - S. PENA - Vaga,
moça educada, amb. familiar,
qt. sinteco, móveis, telefone, p/
ref. tel. 34-5267.
TIJUCA — Aluga-se quarto para
rapazes. Ver e tratar Rua Pinto
Figueiredo, 51, casa 3 — Praça
Saens Pena.
TIJUCA Alugo ap. Rua Carva-
lho Alvim, 618, »p. 202, c| 1 sa-
Ia, 3 qts., banh., coz. Rua Antô-
nio Basllio n.° 149 - 260,00.
TIJUCA - Alugo aps. 201 -
202 - 203 da Rua Pontes Cor-
rela,,260, la. locação, de lsl.,
1 ql. etc. Chaves local. Tralír c|
proprietário. Tel.. 234)024.'

TIJUCA — SaleVa, salão, jardim
inv., 3 qts.,, copa-cozinha com
arm. ^anh. c| rouparia, dep.
:omp!. emp., pint. nova, ainte-

co, aluguel 500. Ver Mariz e
Barros, 470(511 — Chaves portei-
ro. Tratar Assembléia, 45-5.» «n-
dar. \

LINS — Aluga-so casa cf 2 qts.,
sl., banh., coz., < boa area. Tra-
tar R. P6rto Alegre n.o 215 tel.
38.3240.

LINS — Alugn-se casa de qunr-
to e sala e quartos nos fundos
na Rua Carolina Santos, 4B.
LINS VASCONCELOS - Aluga-se
na Rua Coimbé n.o 108 ap. 201,
c/ sitie; 3 qts., copa, cozinha,
banheiro e quintal, chaves no
ap. 101, tralar na União Imobl-
liaria Ltda. Av. Erasmo Braga n.°
299 gr. 302, tel. 52-5008 - CRE-
CI-J-301 - Ferreira 814. \
LINS - Aluga-se «p. 101 — Rua
Aquidabã, 222, c| 4, «ala. 2 qts.,
boa área, demais depends., Cha*
ves 201. Tratar Paulo Braga. Tel.
32-2211 (235). '

MADUREIRA. — Aluga-te na Rua
Alaide, casa térrea, 2 qts., sl..
coz, e quintal. Informa m Rua
Firmlno Fragoso, 270.
MEIER — Aluga-se na Rua Can*
jÓ6, 18, ap. 102, com sala enor-
me, dois quartos, dn': banheiros,
um quarto de empregada, duas
grandes áreas. Preço 280,00 fora
as taxas — Chave no ap. 101
qualquer hora
MEYER - Rua C6nego Tobias, 158
ap. 204, 3 qts., e sala, atrás
do Shopptr-Center. NCr$ 250,00
e taxas. Porteiro ou 36-1873.

MADUREIRA - Alug. ótim. qt.
Indep. c| banh. p| solteiros com
ou sem móveis. Rua Dagmar da
Fonseca, 131 — Trat. 'ceai.'
PIEDADE - NCr$ 200,00 - Casa,
sala, 2 qts., copa, cozinha, área
e jardim. Rua Antônio Vargas,
156, casa-15.
PIEDADE - Aluga-se ap. com 2
quartos, sala e mais dependências.
Rua Meira, 25, final linha 249,
Ver todo semana.
PASSA-SE casa, quarto, sala, dep.
NCri 100,00. Tiator Rua Itinga
154 — Quintino Bocaiuvo.
QUARTO pequeno alugo a moça
ou senhora ió. 50,00 com direi
tos. Rua 24 de Maio, 406, áj>
101. Riachuelo — Cenlral.
QUARTO e sala de frente con*
jugados, aluga-se. Pode lavar e
cozinhar. Rua Agostinho Bar-
balho, 91 — Madureira.
RICARDO DE ALBUQUERQUE -
Aluga-se casa' c/ sl,, qto., cozi-
nha e banheiro, NCr? 80,00, Rua
Itupeva, 93. Chaves no n.° 101
ao lado. - 26-6025, Sr. Miguel.
ROCHA - Alüga-se ap. c| sl., 2
qts., varanda, banh., coz. R. Cotia.
98. i ¦

LEOPOLDINA

LINS — Alugo op. novo, frente.
elevado, c| salão, 2 qts., banh. e
boxe, coz.,, dep. emp., área cj
tanq. Fiador, Rua Pedro Carvalho,
318, ap. 101, c| porteiro Sousa,

JACAREPAGUÁ
AFARTAMENTO 201, novo, com
alntceo. Alune-s» com sala, doía
quartos, cozinha, banh. Entrada
e box p| automóvel. Rua Men
geridas, 65 — .Vila Valqueire.
ASSINO fiança no dia. Comer
cinnte e prop. de váríqj Imó
veis. Trat. R. Carioca, 53-1 .c
and. Não cobro nada adiantado
(8 às 20h) Recados 48-0194 -
46-8855.
AlUGA-SE à Rua André Rocha,
2108, Jacarepaguá, casa de sala,
quarto, cozinha, banheiro. Infor-
mar tel. 42-6638.
ALUGA-SE um apartamento, com
3 quartos e mai» dependências.
Estrada Intendente Magalhães, n
648. Jacarepaguá.
ALUGA-SE — Jacarepaguá — Ca-
sa c| 2 satõei, s). de almoço, co-
pa-coz., 2 banhs. aociais, dep. de
empregados, piscina, gde. iardim
o pomar. Estrada des 3 Rios. 810
- 52-7904. Dr. Cchen.
CASA - Sala, 2 qts. etc. Cen-
tro de terreno, local aprazível.
NCr$ 150,00 - Estr. Bandelran-
tes, 12992 - Km 13. "
CASA sala, 2 qts., banh., cor.,
muita água, lux, ônibus à porta.Cstr. Bandeirantes, 11079, Km
11.

CENTRAL
AlUGA-SE casa. Rua Eliai da
Silva, 341, casa 10. 1 aala, 1 q„
c, b., Quintino — NCrS 105 -
Tel. 28-6213.
ALUGA-SE 6tlma casa 3 quartos,
sala e demais dependências com
sinleco. Entr. de carro. Estr. Hen.
rique de Mello, 1104 — O. Cruz.
ALUGAM-SE vagai para rapazes
que tragam referencia em casa
de família. Tel. 28-3947.
ALUGO 1 vaga para rapar com
refeição. Rua Dr. Pache d* Fa-
ria, 18 — Méier.
ALUGO Ind. casai, aps. do Ro-
cha a Austin, Triagem a Caxias,
1 * 2 qts., de 60, 80, 100, 120 e
140 mil s/ fiador. R. lucídio la-
go, 138, sl. 4. Méier. Até 17h.
ALUGA-SE uma casa com aala,
quarto, cozinha « banheiro. Alu-
guel NCrS 130,00 — Rua Ama-
lia, 221 fundos — Piedade.
ALUGA-SE casa com 1 salas, 2
quartos, cozinha com gás da rua,
banheiro, quintal. Av. Suburba-
na, 7924-F. - Abolição. .
ALUGO qt. Ind. a 2 rapazes ou
casal sem filho. Rua Monte
Paschoal, 67 — Meier — C.
chambl.
ALUGUEL — Fiedores, não peçafavores fornecemos os melhores
Irrecusáveis, R. lucidio Lago 91,- 402 - Meier, GB,

TIJUCA — Aluga-se uma casa com
quartos, 2 salas, iardim gran*

de quintal. Ver a Rus Barão de
Mesquita, 440 - Tel. 43-9474
46-3994.

ANDARAI - GRAJAÚ -
VILA ISABEL
ALUGA-SE — Um apartamento, sa
a, cozinha, banheiro. Rua Alfredo'uiol n.° 105, Gre|au. Tratar

tel., 58-3357, com fiador. .

ALUGA-SE quarto, ótimo, mobi-
liado, 1 rapaz, 70,00; 2 rapazes,
80,00. Unlco inquilino. Telefone
54-3153 - Rio Comarldo.
AlUGA-SE quarto grande a casal
bit pessoas que trabalhe fora.
ftfofessor Gabizo, 94
ALUGA-SE ap. na Rua Amaral n.°
135, ap. 202, c| tala, 2 quartos¦empregada, 2 banheiros.

ALUGO quartos pode lavar e co.
zlnhár, 3 meses de deoóslto -
Rua Conselheiro Paranaguá, 15 —
Comece na Sousa Franco — V.
I sabei.

ALUGO ap. C-01 cobert. terraço
frente, tale, 2 qls., coz., banh.,
qt. empreg. 325,00. Ver José Hi-
Sino, 338. Tel. 574319,
AlUGA-SE ap. 707 da Rua Prof.
Gabizo, 81, com 2 qts. ampla
ea.la, depend. completas de terv,
e empr, • garagem. Trater tel.¦ 43-0282 - Creci 781.
AlUGA-SE - Ótimo ap., 1 sala
com armário embutido, 2 qts.,
banh., coz., área com 2 entradas
ludo . grande. Rue Gonçalves
Crespo, 57, ep. 2 - Tel. 28-3631
— 280,00 fora ai taxas
ALUGAM-SE quartos, bons para
pessoas dt respeito — Não se
aceitam crianças — K. Valparal-
ao, 66 — Tijuca.
ALUGAM-SE 2 excelentes quartosem casa exclusivamente familiar
« casal t| filho. NCrS 90,00 . ..
110,00. R. Navarro, 544, Sob. -
Catumbi.
ALUGA-SE ótima sala para casa!
ou m6ces, grande área c/ tanqíio
jardim e varanda. Ver e tratar
R. Cândido de Oliveira, 38. Tel.
32-1340. .
ALUGA-SE wn ap. de cobertura
quarto, tala, dependências. Rua
Gen. Roca, 575 - C01. Chaves
com porteiro.
ALUGA-SE — Um quarto mobi-
liado para um senhor, 60 mil
irúzeiros novos. Tel. 58-7928 -
Tijuca. ¦ .j
ALUGA-SE - Quarto a rafjazes
eu | moças de respeito que traba-
«bem fora, na Rua Barão de Ita-
pagipe, 302 c/ 6 - Tiiuca.

APARTAMENTO - 2, c/ 2 qts., tl.,
cor., banh.', dep. emp., pint. no-
va, Jorge Rudge, 143, chaves no
ap. 102. Tel. 48-2282, tem casa
c/ 4 quartos. '

ALUGA-SE _ap. de saía quarto
e dependências, grandes como-
dos, NCrS 190,00 - Rue Ande-
ral, 151. ...

ALUGA-SE o ap. 102 da Rua Ca-
riiói n.o 18, 2 qts., dip. • ireas.
Chaves no ep. 101, ver « qual-
quer hora.

ALÜGA-SE quarto para casal ou
pessoa que trabalhe fora, com
direitos. Tratar è Rua Santa lui-
za, 330, ap. 101 - Maracanã.

ALUGO 1 quarto, 1 senhora —
Barão de Mesquita, 740 — sobra-
do - 38-6690.
ALUGA-SE- um quarto. Tratar na
Rua Paula Brito, 134.
ASSINO FIANÇA NA HORA. Co-
merciente e prop, de vários Imó*
veis. Taxa 20,00 (não cobro nada
adiantado. Trat. R. Mig. Couto.
27, 4° and. (8 as 18h30m).
ALUGA-SE - Ap. c/ 2 quartos,sala, cozinha • dependência em.
pregada. Rua Senador Nabuco,
325 ap. 302, tratar tel. 22-2798,
c/ Sr. Daael.

ALUGA-SE - Quarto, cozinha, pe-
queno, 1 ou 2 pessoas que. tra-
balhe fora, NCrS 65,00 e 2 meses
de depósito. Abolição. Rua Mo-
reira n.°.133.
ALUGAM-SE as casas 2 e 3 dã
Rua .Alvares de Azevedo, 37 -
NCrí 150,00 - Ver no local -
Tratar na R. Quitanda, 49, sala
406, entre 10 e 13 horas.
AlUGA-SE pequeno apartamento.
Rua Maríllt n. 43» - M. Her.
mec.
ALUGA-SE apartamento na Rui
Paranaplacaba, 91, ap. 301 —
Piedade com 1 quartos, tal. e
dependências — Chav.s ne 302.
Tratar pelo tel. 29-9104.
AlUGÒ — Ap. gde. em Casca-
dura. Dispenso fiador. Exijo 1 mês
depósito. Trotar R, Mig Couto,
27, 4.° and. - CRECI 743.

ALUGA-SE por NCrS 75, oa ul-
fimos aps ccm fogão a gás e
chuveiro elétrko. Rua Claudino
Barata, 479 - Realengo.
ALUGA-SE quarto grande .• co-
zinha. Tratar Rua Jaguaribe n.°
41, Osvaldo Cruz, final Rua Ma-
ria José.

ALUGA-SE ap. 2 qts., tela.
banheiros. 240,00 mais taxas.
Chaves c| zelador. Rua Uranos
n. 1 245.

ALUGA-SE qt., tl., coz., banh.
R Barão de Jaguari, 181 — NCrS
105,00 - Tratar tel. 43-8586.
PAVUNA — Aluga-se casa, dois
quartos sala cozinha.- Rua Inhu*
mal 186.
PILARES - Aluga-se na Rua Al-
varo Miranda, 347, ap. 203, óti-
mo ap, com 2 qts., sala, cor.,
banh. e varanda.1- Aluguel NCrS
200,00 mais taxas. Ver no local
e tratar na "ACIR" ADMINISTRA-
ÇÃO — Tel. 32-9738. Chaves no
bloco 341, ap. 201, c|vSR. WAN-
DERLEY.

CENTRO — Aluga-se sala comer-
ciai em ótimas condições, Av.
Presidente Vargas n.° 590, sala
1 812, Ed. Lisboa, chaves c/ <
porteiro e tratar na União Imobl
liaria Ltda. Av. Erasmo Braga n.°
299 gr. 302, tel. 52-5008 - CRE-
Cl 814.

VICENTE DE CARVALHO - Alu-
ga-se casa, c/ dois. quartos e de*
pendências. Rua Itapetihínga, 528.
Chaves c/ o vizinho dos fundos.
Tratar Av. Pres. Vargas, 542, tel.
43-3113.

CENTRO AlUGA-SE étlmo andar
Com 4 salas e dep. sanitárias,
T(atar Trav, Ouvidor, 14 com Araú
io.

VICENTE-DE CARVALHO - Alu-
_ -se ap. 302 da Rua Agrário de
Menezes, 139, de sala, 2 qls',
banh., coz., dep. de emp,, chaves
no ap. 202,' tratar na União Imo
biliáriá Ltda. 'Av. Erasmo Braga
299, gr. 302, tel. 52-5008 - CRE
CI-J-301 - Ferreira 814.

COBERTURA COMERCIAI - Alu-
ga-se. NCrS 750,00. Tratar com
Hilton, portaria. Rua Joaquim
Silva, 56 — Lapa.

ILHAS

GOVERNADOR
ASSINO fiança no dia. Comer-
ciahte e~ prop. da vários Imó-
veis. Trat. R. Carioca, 53-1.° and.
Não cobro nada adiantado. (8
k> 

'20). Recados 48.0194 ....
46-8855.
ALUGO - NCr$ 90,00, ap. quar-
to, c/ banheiro, a casal s/ fr
lhos, a 200 mts. da praia. Rua
Amapurus, 361 — • Tauá — Esta
rua ê. prolongamento da R. Capa-
nema, ônibus 326, 328.

CENTRO — Aluga.se sala 805. Rua
da Alfândega, 108, c/ armário,
móveis e Instalação de ar refrige
rado. Tratar Av. Pres. Vargas, 542
s/ 1 613,„tel. 43-3113.

CENTRO — Alugam-se salas co-
merciais, ali na Rua SSo Carlos,
48, c/ Estácio de Sá, ótimo lo-
cal p/ médicos, dentistas, alfaia-
tes, modistas ate. Ver na parte
da .manhã.
EDIFÍCIO AV. CENTRAL - Alu-
go escrit. mob. c| telefone. Tra-
tar pj l 5Có —; Sr. Francisco.
EDIFÍCIO BULLDOG - Alugam
se grupos d* salas na Rua Saci
dura Cabral, 81. Telefone ...
43.8944 .-^_*enée.
GRUPO S>I.ÃS~- Âíugo otlmo pa
ra escritório na Rua da Quitanda,
67. Ver ccm. o porteiro: Sr. Mo-
renha. Traiar. 22-5952.
PROCURA-SE para alugar em 1
só prédio . no total de 2 000 a
3 500 m2 no Centro — Tel. ..
42-0606 ou 42-0512 - D. Enl
d.t 10 is 18 horas. (X

ALUGA-SE apto. pequeno mobi-
liado, 2 meses ou 1 ano. Praia
do Zumbi n. 127-A — I. do
Governador.
ALUGA-SE 1 ap. com 2 quar-
tos, sala • dependências na Rua
Zeferino Galvão n. 100. I. do
Governador — Guarebu.

ALUGAM-SE casas e aps. -
Pina, Bonsucesso e Cordovil de
330, 280, 200, 180, 150, 140 e
120 - Tratar Sr. Chaves — Av,
Antenor Navarro, 99 sob — Tel,
30-7311 - B. Pine.
ASSINO fiança na hora. R. Cario
ca, 53-1." and. (Gonwrciante e
prop. de vários imóveis) 8 às 20h
— Nao cobro nada adiantado. Ra-
cados 48-0194 - 46-8855 ....
?2-2271
ALUGA-SE ap. sala, 2 qts. e de-
pendências, Rua Manuel Cavane-
Ias, 526, ap. 204 - Brás de Pina.
Chaves com porteiro.
ALÜGA-SÉ — Case, sala, quarto e
cozinha. Contrato, fiador. Av. Sio
Félix n.o 710 - Vila d. Penha.'

PAQUETA — Alugo temporada,
casa 3 qts., 1 sl., dep. Tel
27-5491 parte de manhã.

ALUGA*SE uma casa nj um casal
e um quarto p! rapaz, Av. Brás
de Pina n.° 357-F. Exige-se fia
dor.
ALUGA-SE ap. quarto, sala sepa
rado, área cj tanque « coniugado.
Ver • tratar R. Fellsbelo Freire
135 — Ramos.
ALUGO ótimo apartamento em
Brás da Pina, c| 2 quartos, tala,
cozinha etc. Todo de frente, per*
to da estação. Aluguel NCrS ....
220,00, cl ou sem garagem, Av.
Antenor Navarro, 143. Telefone
30-23-15 - Sr. Jo:é.
AlUGA-SE ou vende-se casa, 3
quartos, sala, cozinha, garagem,
quintal e jardim — Rua Antônio
Storlno, 300 — Vila da Ponha,
9 is 11 horas.
ALUGO ótimas casas 2 qts.,, 2
sls. * 1 quarto, 1 st. e demais
depend. Rua Uranos, 1290 c| 1,
1294, ap. 102 - Ver hoje 9 is
13 horas.
ALUGO casa 6 cômodos, garagem
etc. R. André Pinto, 179 - Ra-
mos — Chavet 177 — Alug. ..
250,00 - Trat. 32-6485.
ALUGA-SE casa independente, de
frente de rua, laje,, 2 quarlos,
sal., var,, coz., bann. Jardim area
coberta, pode fazer garagem, onl<
bus Madureira—Ramos (Praia)
NCrS 160,00, 1 mês em depósito
— Ver hoje • amanhã Rua Fer-
nandes leão, 293. Vaz Iftbo..
ALUGA-SE ap. 2 quartos grandes
Rua Sio Leonardo, 462, ap. 202 -
Chavat ap. 101 — Vista Alegre^.imivqs ap. |M| — Tiaio nie^ic,
ÃLÜGA-SE quarto. Rua Areguari
350, ep. 201, Ramos.
ALUGA-SE quarto, sala, cozinhe,
banheiro. Estrade do Quitungo
n.°. 1397 - Vila da Penha.
ALUGA-SE duarto mobiliado a
rapazes. Avenida dos Damocró*
ticos 485' — Bonsucesso — Tal,
30-1491.
AlUGA-SE um quarto e maça ou
rapaz que trabalhe fora. Tratar
Rua Uranoi 851 — Fundo»
case 3.
BONSUCESSO — Aluga-se casa,
3 quartos, dependências. NCrS ..
220. Rua Sirieme, 14 cj 2, pró-
ximo Av. Brasil.
CASA — Aluga-se sala, 2 quar-
tot etc. NCrS' 170,00 - Rua Vol-
ta, 378, fundot. V. J. Penha -
Onlbut 346; taltar Av. Meriti,
1197.
CASAS e aps. Forneço fledor
proprietário Irrecusável, R-ja Ura-
nos n." 1 410, fundo-, — Olaria
HIGIENOPOUS - Alugo aps. de
quarto, sala, cozinha e banheiro.
Rua Francisco Medeiros n.° 180
aps. 203 e 302. NCr? 157,50. Tel.
22-5828. Proprietário.
HIGIENOPOUS - Aluga-se éli-
mo ap. com área grande en*
tradas, 2 quartos etc. Na Rua
Francisco da Silveira n. 21.
JARDIM AMERICA - Aluga-sa
casa, Rua Frant Llzst, 248, fun-

. Telefone 466745, 42-1314.
OLARIA — Aluga-se na Rua An-
tônio Rego 708 ap. 104, chaves
no ap. 201. Tratar com Samuel.
OLARIA - Rua Cte. Abreu, 31
alugo ap. 201, três quartos etc.
Fones 52.1485 - CRECI 9Í5.
OLARIA - Aluga-se ap. 405 de
qt. • sl;, è Rua Noêmia Nu.
nes, 629. Ver local com por-
teiro. Trat. Tel.t 42-9948.
OLARIA - Alugo ap. 202. Noê-
mia Nunes, 563. Ver no tocai e
tratar 23-9087, depois de 14 lio-
ras, segunda-feira.

BENTO RIBEIRO - Aluga-se, qt.,sl., eoz., banh. R. Jubal, 133 -
NCrS 105.00. Tratar tel. 43-8586
CENTRAL - Alugo apartamento
primeira locação, de luxo, aluguel
170 e 210, largo Vicente Carva
lho, Io, fiador, depósito ou des*
conto em falha. Tel. 49-4788. (X
CASCADURA - Aluga-se na Rua
Barão Bananal n.» 358 ep. 101;c/ r • ¦
éree,
KUfl -..iviiu Ul WKTO li." iJVittratar na União Imobiliária ltdaAy. Erasmo Braga n.» 299, gr.302, tel. 52-5008 - CRECI S14

rão Bananal n.° 358 ep. 101;
tala, 2 qls., coz., banh. tse, chavet c/ Sr. Bernardino.

a Caetano de Silva n.° 502,

flADOR - Aluguel - Indico
comerciam, eu proprietário t.
Jmóveisja GB ;- Assembléia 45— t| 902 - 314973.
PRAÇA. SAENS PENA - Ed. Io"
ias. 

'Americanas. AIuga*s* '¦ aparta-
mento n.o 503 c| sala grande,
dolt quartos, cozinha, banheiro
e ; dependências de empregada.
Chaves no local. Aluguel NCrí
315,00.
PRAÇA AFONSO PENA - Alu.
sa-te 'o'.belíssimo apartamento
201. oa Rua Dr. Satamini, 158,
de frente para a praça, com 3
quartos, salão, copa, cozinha de-
mais dependências e garagem —
Chaves com o porteiro. Tratar pe-
Io telefone 22-3504.
PRAÇA SAEhts' PENA - Aluga-se
um quarto a uma moça ou senho-
k qua trabalhe fora. Tratar à
Rua Pare Io, 42, ap. 1001.

CASA , - i GRAJAÚ - AlügiS;
dois pisos, na Rua José do Patroclnio, 178, muito própria pa-ra casa de saúde, colégio, labo-rílório et£„ com as seguintes pe.cas. Primeiro pavimento! 2 ta-loet, 3 quartos, banheiro, cozi-nha, varanda coberta, despensa,
quario e banheiro p/ emprega-
dote. garagem para 3 cerros. Se-
gundo pavimento: 2 talões, 4
quarlos, banh. grande, cozinha,
3uarto 

e banh, porá emprega-os, varanda coberta, derpensa
etc. Ver diariamente das 8 is1.8 horas. Tratar exclusivamente
c,om."'.arclUM Pereira, na Ruado Rosério, 113, 3.», sala 307,tel. 23-8788 (Segunda a quintal.
GRAJAÚ - Aluga-te apto. 614,Av: Eng. Richard, 260. Conlu-
gado, NCrS 180,00. Fone 43-3669.
RUA BOTUCATU N.o 59 AP. 303-Aluga-se'com tala,-2 quartos *dependências. Aluguel NCr$350,00 e-taxas. Tralar Administra-
dora Duvivier S/A.' Rua ÁlvaroAlvim n.» 31, 8. andar.
RUA-VISC. SANTA ISABEl, 219,ap. 402 -Alugamos t| pilotis,Iardim, tala, 2 quartot e demaisdependências. Ver c| porteiro etratar diretamente c| proprletirloa Av. Pres. Vargas, 435-9.0 ,1
2J.' -,J«l-.'«-»672 - Alugue!NCrS 350,00,
V"-A ISABEL - Rua Sousa Fran-coí » ' 1e"'«0i alugamos comsala, 3 quartos, cozinha, banhei-
[° J érea com tanque. AluguelNCrS 280,00 e taxas. Chaves no
í°.cíi- .Tre,ar 'MOBILIÁRIA ZIR.
IS "DA. Rua da Alfândega,"'¦Ji_!•• ,ant)8r, tels. 23-3996 e"-9B77 de Ilh30m às 17h45m.

CASCADURA - Ãhiga-te e apta.Ml da Rua Sidónio Pais n. .1*6 - 3 quartot, tala etc. —
Tratar na Av. Erntnl Ctrdote ».72 - tal. 309 - t\ Dr. Egtdi»-
CASA — Alugo, com tel, égua
e luz em ótima rua. Rua do Abil
". 1' — Antiga Rua J. Jardim
Paraíso, Campo Grande. (X
CASCADURA - Alugo 1 qt. In
dep ai ou 2 rapazát casa de
família. NCr$. 53,00, desc. em
folho ou carta de fiança de pro-
prletário. R. Cindida Bastos, 151
CASA — Alugo magnífica c| tala,
2 quartos e bom quintal. Ver ca-
sa 2 Rua Chaves Pinheiro, 48,
Chavea na cata 1. Tratar 22-5952,
ENCANTADO - Alugo aps., de
quarto • aale, dependências •¦ 2
quartos, tala; copa, cozinha, 2
éreas, banh. em côr, c/ ou t/
garagem. Tel. 22-5828. Proprieta-
rio.
ESTAÇÃO DO RIACHUELO —
Aluga-se 1 ap. tem crianças «om3 quartot, sala, gfs da rua, la.locação, edifício com 4 famílias- Rue Filguelras Uma, 59, fun.
dot, ap. 401 - Até it 17 ho-
ras.
ENCANTADO - Aluga-sa «asa 2
quartot, tala, coí. banh. - Rua
José Dominga», n. 362 - Fds.

VILA ISABEl - R. dos Artis-tas, 225 - Aluga-sa apto. fren-te c| 2 quartos, sala ampla qto.p| empregada. Banheiro de cor,boa cozinha e mais depe.lden-
cias. Elevador Pilotis. Informa-
toes. Tal, 38-7488 - 48-7002.

FIADOR - Proprietários ameretante Irrecusáveis para ca-
tat, apartamento a loja. — Te-
mot, ccm vitlet Iméveit. Solu-
ça» em 24 horas. Rua 7 da S«-
t.mbro n.« 17* «.• andar), ta.
le 10. (Dai 8 >. 18 hortt).
MEIER — Alugo. la. loc, frente
ep. 401. R. Cachambl, 47 -
Chave ap. 303. Sala, 3 qts.,banh., coz., éree. 300. Tratar
28-1492.

PRAÇA DO CARMO - Alugo
ap. ampla sala, 2 quartot, saia,
cozinha, banheiro. Preço NCrS
220,00. Est. Vlcent. de C»;va-
lho, 1490 ep. 201. Chave com
o porteiro. • ' *' '
PENHA CIRCULAR - Aluga-se ap.
103. Rua Eng.o Francellno Mota,
229, dois quartos, tais a depen-
dências. Ver no local; chav.s íio
ap. 102. Tratar Av. Fretldente
Vargas, S42 •/ 1613, telefone
43-3113. .

FREGUESIA - Alugo, veraneio
ou não, casa qt., aala, coz., banh.
Rua Jusslapé 41 — Ilha do Go-
vernador.
ILHA DO GOVERNADOR - Aluga-
se ótimo ap. c/ salão, três quar-
toe e dependências de frente pf
o mar. Ver no local a trator Av.
Presidente. Vargas, 542 t/ 1 613,
Iel. 43-3113.
ILHA DO GOVERNADOR r- Alu.
ga-se apto. 2 quartos, dependên-
cias completas. Rua Brano Gui-
marães, 231, apto. 204. Jardim
Guanabara. Tel. 49-5059.

PAQUETÁ

ZONA RURAL

ALUGA-SE - Sola comercial; 1 118
- Sta. Clara n.o 33, NCrS 140,00.
Tratar c/ proprietário no local,
hoie a partir das 9 horas, tel
37-7995.

CAMPO GRANDE
- GUARATIBA
CAMPO GRANDE - Aluga-se
uma casa nova com égua a luz
c| qt., sala, coz., banh. e área,
R. D n. 85 - Vilo Sin. Rita.

LOJAS
CENTRO

PROCURAMOS sala eu iôgo de
selas de preferência cem fene,
pare contrato comercial. Tratar;
37-8019 com Roberto eu 88-7618
com Afonso.

AlUGA-SE loia na Rua Sacadura
Cabral n.« S3 - Tel. 43-8944 -
Renée, . . ,
ALUGA-SE 1 sobreloja de frente
- Rua 20 de Abril, 8, para es
critório, depósito ou oficina -
As chaves na portaria.
ALÜGA-SE loja em bom ponto
comercial c/ luz e força — Rua
do Rezende, 03 — Chaves no lo-
cal.
ALUGA-SE grande loia bom pon
ta comercial com 1*m da fren.
ta na Rua Ctrlot tampai», 31 -
Traltr nt Rue 20 de Abril, 27.
CENTRO — Comércio. Alwga-se
lo|a 160 m2, Rua Sacadura Ce-
bral, 217. Visitas diariamente 9
às 15 horas, Tralar Lowndes Sons

Pres. Vargas 290. Tel,: 23-9525
CRECI 204.

LOJA'— Passa*se pequena, contra*
to novo, aluguel NCrS 35,00. Rua
Laura de Araújo n.° 89. Estácio.
LOJA CENTRO - Pasta-se o con
trato de uma lo]acl 92m2 e ao-
brado, aluguel barato c| telefo-
ne. Ver e tratar na «ua Pereira
Franco n. 87, das 9 as 12 horas,
LOJA — Ponto espetacular para
qualquer ramo. Alugo S. Luzia-
n.° 799, quase esq. da Av. R:
Branco. Tel. 56-6588. Das 13h.

ZONA SUL
AlUGA-SE i tobrelola em Copa-
cabana com 90 m2, i Rua Fran-
cisco Sé, 31. Tratar pelo tel
57-7370.
ALUGO - Rua Séo Clemente, 98,
lojas 5, 6, 7, 9, cada 15 m2,
NCr$ 210, sem luvas, cont. 5
anos, depósito 3 meses, telefone
56-6339,
LOJA — Copac. esq. Duvivier
Local fabuloso 2,50x7m. Alugo
p/ qualq. ramo menos bar. Tel.
5Ó-Ó588, depois das 13 horas.

ZONA NORTE
ALUGO — Grande loja de esqui-
na, em Brás de Pine, ponto co-
mercial, perto Estação, Av. Ante-
nor Navarro, 143. Tel. 302315 -
Sr. José.
LOJA E SOBRADO - Alugo loja
grande cj força, boas áreas cj
cisternas e sob 9 peças. Junto
ou separado. Para comercio,. In-
dustria, deposito. Catumbi, tocai
não desapropriado. Chaves perto,
Rua Valença, 12-A, de 9 às 11
horas. Tel. 38-4486.
LOJA - Aluga. Rua Ana Néri,
1044 — 180m2. Presta-se para pa-daria, . laboratório, leíterla azule-
jada, proprietário tel. 48-2563
LOJA ALUGA-SE - 1 porta, bem
ponto. Rua Marechal Antônio Sou-
sa, 372 — Jardim América.
LOJA — Praça Saens Pena — Pas-
so contrato, ótimo ponto. Aluguel
NCrS 200,00. Tratar no local -
Camisaria Britânica. Sr. Bira, Ge
neral Roca, 949-A.

PARADA DE LUCAS - Alugo per-to da estaçio cata na Rua Goité,
15 — Tratar para ver telefona -
48-7297.
VILA DA PENHA - Perto do Igo
do Bicão. Alugam.se aptos, di
2 qtos. etc, R. Engenheiro Al
berto Roche, 136. Tel. 52-8836..-
5r. Martins. .. .. .\.<
VIGÁRIO GERAL - Aluge-te 1
casa na Rus Gregério de .'Aatoi
n. 170. Chaves, na. esst 7..

AUXILIAR • RIO DOURO
ALUGA-SE um apto. térreo c.
1 quarto, sala, cozinha t benh.
na Rua' Pedro Teliielra r. '644
- fundos. Vista Alegre, telefo
net 30-5671 - 30-1825, «| Sr.
Azevedo.
ASSINO fiança no dia. Comer-
ciente • prop. de vários imóveis
- Trat. R. Carioca, :S3-1.° and.
Recados 48-0194 - 46-8855 -
22-2271 (Não cobro nada adian-
tado. (8 és 20h).
ALUGA-SE bo* caaa de quarto,
sala e outrei dependências com
lugar para guardar carro. Rua
Ametista), 46 — Rocha Miranda.
ALUGA-SE, - Del Castilho -
Maria dt Graça,, 6limo aparta-
mento. Rua São Gabriel, 1109
- 402. Tel.: 30-1811 - Mar.
Uns. ...
ALUGA-SE casa modesta lugar
alto, aluguel NCrS 90,00, descon-
to em folha. ' Tratar R. Major
Medeiros, 43, Iraja, junto ao
Banco. BEG.
ALUGA-SE casa de sala e qu^to,cozinha e área. Estrada do Sapê,
631, fundos — Rocha Miranda.
Ver 9 às 11 horas.

MEIER — Alugo le. locação ap.
tl., 2 quartos, sinteco, boa érea- 210,00 e taxai. Onibut na
porta Castelo-Mauá. Rua São Joa.
quim, 102, ap. 101 - Walter

ALUGA-SE uma cata — Rua dos
Diamantes n. 1161 - Rocha Ml-
randa, preferencia desconta em
folha.

LOJA — Olaria — Rua Uranos,
346, alugo ótima com moradia,
quartos, tala ate. Melhor pon.to comercial para qualquer ramo

de negócio. Forca ligada. Ver no
local qualquer nora. Tratar Rua
Senhor dot Passos, 49, 1.° andar.
Tel.: 43-4342, 10 ãa 12 '• 16 ét
18 horas.

SOBRADO - Centro — Passo con-
trato de 5 anos de um bom so-
brado no centro com telefone.
Aluguel de NCrS 250,00. Tratar
com Wilson ou Osvaldo, tels.
43-1780 ou 32-4459.
SALA CENTRO - Aluga-se, com
100 m2. reformado, com força,
Tel. 47-6561.
SALA grande de frente para co
mércío ou residência, aluga-se -
Rua Pedro l.o, 44, tob. Praçi
Tiradontei.
SALA — Aluga-se parte sala pa
ra escritório, Rua México, 41, sa
Ia 1108-A. Tel. 52-4263. -
SALA — Aluga-se c| tel. pessoa
pf recados. Rua CBrmo 5ó, 1.° s,l
42-0575 - 120,00 adiantados.
VAGA — Ent escritório para as-
suntos comerciais, ccm telefone
no Rua do Carmo, e outro escrito-
rio na Rua P-ereira Franco (Es-
tácio). NCrS 150,00, cada vaga,
Iralar pelo telefone 28-6033 — c:m
Elisio. . '

ZONA SUL

INDÚSTRIA (Aluguel,
Compra, Venda etc.)

ALUGA-SE sola comercial com
w.c. Av. Copacabana, -435. Tra-
tar 36.1696.
COPACABANA - Aluga-se na Rua
Senta Clara n.° 33, sala 901
comercial, chaves c/ porteiro (
tratar na Av. Erasmo Braga n.o
299 gr. 302, tel. 52-5008 - CRE-
CI-J-301 - Ferreira 814.

AVICULTURA - Galpões - Ven-
dem-se 3 galpões, próprios pa-
ra frangos de corte — Total 350
m2. Material avfcola, comedou-
ros e bebedouros de pressão —
Ver e trajar: Rua Jordão, 615 —
Jacarepaguá — Esta rua começa
na Estrada do Cafundá n. 1188.

ZONA NORTE
PRAÇA DA BANDEIRA - Alu-
gam-se salas para escritório (ca
belclreiros, médicos, dentistas,
despachantes, cursos, alfaiate:, re
presentações (etc). — P.ua do Ma<
toso, 51. Ver no locai. Informa-
ções: Tels.: 52-1801 e 22-1479.
SAIAS NO MEIER - Alugo juntas
ou separadas próprias para curso
datilografia, esc. de motorista
(etc.) Ver e tratar ho|e depois
das 9 horas. Rua Venceslau, 214-F

Sr. lage.

ESTADO DO RIO

NITERÓI -
SÃO GONÇALO
ASSINO fiança no dia. Comerei-
ante e prop. de vários imóveis.
Trat. R. Carioca, 53-1.° and. -
Recados 48-0194 - 46-8855 -
22.2271 (Não cobro nada adian-
lado. (8 às 20h).
ALUGA-SE ap 2 quartos, sola,
copa, e cozinho amplos. Depen-
dència completa p| empregada -
Grande áreb Interna, armário em-
butido, estacionamento privativo

Cara 
auto. Rua Lopes Trovão, 108

loco B, ap. .102 — Icarai —
Niterói. Tratar no local.
VERANEIO - Praia Saco S. Fran
cisco, Niterói — Janeiro, fevereí
ro — Caia 4 qts., Av. Pres. Roo^
sevelt, 91 - Tel. 2-1517.

CAXIAS
ASSINO FIANÇA - Não cobro
nada adiantado. Comerciante e
prop. de vários Imóveis. Indico
grétlt casas a aps. Z. Norte e
Sul a partir de 150, 180, 200,
250. Inf. 23-3042 - 22-2271
R. Alcântara Machado, 36
406 - Praça Maui - 46-8855

NOVA IGUAÇU
- NILÓPOLIS
AlUGA-SE uma casa na R. Fer-
nandet Mendet n. 1 041 — Ni.
lópolit, 2- quartos, sola, cotlnha,
banheiro, pl NCrS 90,00.
ASSINO FIANÇA NA HORA. Trat.
R. Alcântara Machado, 36 s/40ô,
tels. 23-3042 e 46-B855. Indico
grátit casas e aps. Z. Norte e
Sul.

PETROPOLIS -
CORREIAS - ITAIPAVA
ALUGA-SE por 2 ou 3 meses ap.
mcblllado: 2 qts,, 1 sala, qto
emp., garagem, Rua Moreira Fon
seca. Tratar no Rio. Tel. 42-3004.
CASA - PETROPOLIS - Aluga-se
para temporada ou não, ampla
casa mobiliada - à Rua Souza
Franco, 465. Ver no local a Ira-
tar pelo Tel. 22-6958.

DIVERSOS
TERESOPOLIS - Alugam-ta lo|at.
Fellciano Sodré, 396 — Tel. .
37-5181.

ESCRITÓRIOS E
CONSULTÓRIOS

CENTRO
ALUGAM-SE salas pequenos para
comércio. Travessa , do Ouvidor,
36.
AlUGA-SE para fins comerciais,
belo conjunto de salas na Rua An-
íilófio de Carvalho, esquina de
Graça Aranha - Tratar BEIRIZ
COM. E ADM. - Av. Rio Bran
co.. 156, sala 536. Tel. 22-1674.
ASSINO fiança no dia.' Comerei-
anta a prop. da vérios imóveis.
Trat. R. Carioca, 53-1." and. —
Recados 48-0194 - 46-8855 -
22-2271 (Nio cobro nada adian-
tado. (8 às 20h). .
ALUGA-SE sala de. frente a mi-
ça ou rapaz que trabalhe fora.
Rua da Riachuelo, 27, ap. 202.
Tel. 42-9394. .
ALUGO sala comercial de fren-
te, emple, nt Rua da lapa, 120,
sl 110/. Inf. Sr. Guerra. Tel,
22-1715.
ALUGA-SE sala comercial, pinta-da, banh. completo, Rua Almlran-
te Barroso, 6, sala 601, exige-se
fiador.. Chaves portaria. Tratar
CIVIA - Tel. 52.8164 e 45-1687.
AlUGA-SE para consultório ou
escritório pintado novo, Centro,
Evarltto Veiga, 41, ap. 901. Cha-
ves portaria, 47-4023.
ALUGAM-SE salas no Centro —
Rua Miguel Couto, 111, 2.° an-
dar, fiador ou depósito — NCrS
90,00,
ALUGO ótima sala de frente c|
banh. e kitch. Rua da Lapa n.

ÁIUGO 2 casas de qt». s., e. 120. aala 1 005. Infs. 57-1769
b., area com água e lui. Alu-ALUGA-SE - Conjunto de sa.
gutl NCrS 80,00. Ac.lto descon- Ias grandes, frente para a Pra-Ia em folha — Trattr nt Rua (a - Falar cem o porteiro JoséAnstides Caíra n.o 693 - Séo - Av. Almirante Barroso n. 2Joio da Meriti. - 17.* andar.

PETROPOLIS - Aluga-se ou ven
de-se ótimo apartamento mobilia'
do, com telefone, sala, 3 quar-
tos, varandas envidraçadas, cozi-
nha, banheiro e dependência com-
pleta para empregada. Chaves
com o porteiro. Ed. Centenário,
ap. 706. Rue 16 de Março. Tra-
tar no Rio pelo telefone 22-4617
ou 25-2553, com D. Sorah. i
PETROPOLIS - Verão, alugo ap.
mobiliado, sala, quarta, banh.,
coz. ed. novo. Aluguel mensal
350 mil. 45-9610 - Rubens -
CRECI 1 149.
PETROPOLIS - Alugs-se ótimo
apartamento mobiliado,. no Cen-
tro, 2 quartos, tala etc. Inf.: ..
28-2102.
PETROPOLIS - Aluga-se p. tem-
porada, no centro, em cima das
Lojas Americanas, Av. 15 Nov.
436, 10.° end., magnífico apar-
tamento.com seleta, grande salão,
4 qts., 2 banh., coz., érea de
serv. e dep. compl. empr. Tra-
tar 26-3920 com D. Maria.

TERESOPOLIS - Aluaa-se ap. de
quarto e sala sep. c| móveis, p|
2 meies, Ruo Mal. Taumaturgo,
110, ap. 207. Tralar tel. 43-9555
- Rio. .
TERESOPOLIS - Alugo ap., fren.
te p/ jardim, cf play-ground,
mcb., .var., sala, qt., banh.,:coz,,
c/ gelad. Tel. 31-0831.
TERESOPOLIS - Fazenda da. Paz— Aluga-se para o verão ótimo
apartamento mobiliado, com dois
quartos, 1 sala, dependências de
empregada, garagem. Chaves com
b porteiro Sr. Oto. Tratar pelotelefono 57-3343 ou 45-7233 no
Rio — na fazenda tem sauna-pis-
cina, quadra de tênis etc.,' em
Teresópolis tel. 2095, casa 40.

ARARUAMA
- CABO FRIO
ARARUAMA —, Atugam-se aparta-
mentos de veraneio no Motel
Camping Jardim Araruama, com
atrações turísticas (cavalos, char-
relas, barcos, jogos ei:.) — DIá-
ria completa NCrS 25,00. e NCrí
12,00 sem refsiçõüs. — Reservas
52-1801 e 22-1479 - Rua São
José, 90, gruco 1 010,
CABO FRIO - Ogiva - Alugo to-
do verão ou períodos; casa cj

ila, 2 ats., acomodação pl 6 pes-
soas - 47-9690 e 57-7320.

OUTRAS CIDADES
GUARAPARI - -Aluga-se no To-
rium Hotel, por 15 dias, fevereiro,
1 suíte e 2 aps. standard. Infor.
inações - D. Maria. Tel, 32-5809.

ITATIAIA — Alugo p] temp, ou'BAR ei banquinhos inst. nova, fé
1 méi a 3 km dn Pres. Dutra ejtia sem estoque 2 800, entr. 6 000,
7 de Rasende, chalct rústico ti-
po sufsso, mob., cj 5 qrs., sala,
2 b., dep. compl., gr. caraman
chão coberto, abrigo pf carro,
região plana em meio o loteam.
cj casas veraneio. Clima ameno.
Rio, cascata, estr. ótima, condu-
ção è porta. Alug. 500,00 mens.
Tratar tel. 52-5137 - Rio.

IMÓVEIS
DIVERSOS

APARTAMENTO - Guarapari
Centers. 2 quartos, 4 camas, 15
dias - NCr$ 203,00. Tratar tel.
31-0337, Ronald.
CACHAMBU - Aluga-se ou ven
de-se ap. Edif. Ely, quarto, sala,
kitch. e banheiro, mobiliado, com
piscina - Tel. 27-8075.
SÃO LORENÇO -
ap. sala, quarto
28-7390.

Alugam-se 2
i cozinha

Mudanças
28-7649

RÁPIDAS E EFICIENTES

Loia - Av. Central
Passa-se contrato de loja no Ed. Av. Central,

com 52 m.2, completamente instalada e mobilia-
da, telefone, cofres, geladeira, armários e estan-
tes. Tel.: 22-8347 - Barretto.

OPORTUNIDADES
E NEGÓCIOS

ALUGA-SE um galpão grande com
luz,- força • telefone e uma
grande área. Av. Automóvel
Club n. 643.
CERÂMICA DE TIJOLOS - Ven-
do em Mago ¦ Est. do Rio. In<
formações 29-9332. Sr. Marques
GALPÃO industrial e loia - Alu-
ga-se lodo ou parte, de cimento
armado cl 1 200 m2 de área co-
berta- c| força e luz ligado i 150
m, da Av. Brasil — Bonsucesso

Ver à R. João Torquato n.°
257 e tratar c! Jacl a R. México
n.» 70, ij 407. Fone 22-0076 è
36-1004.
GALPÃO NOVO - Alugo c/ fôr-
ça. Rua Viúva Cláudio, 210, Jo-
carf. Inf. tel. 32-1136, c/ Vaz,

BAR - Féria 4 COO sã bebida e
salgadinho, casa lucrativa. Ent.
8 000, boa oportunidade — Rua

uranos 999. Sobrado.

GALPÃO - Vendo e| área cober-
ta de 200 m2, em terreno de 14,50
x 25, zona indust. água, luz. Rua
principal. Ent. 10 000, prest. 500,
sfj. Trat, R. São João Gualberto,
14-B. Lg. Bicão. V. Penha. Creci
787. Ag. Bebiano Imóveis.
GALPÃO EM CAXIAS - Vendo na
Rodovia Washington Luiz, Km 2.
Terreno 800m2, galpão c| 220m2,
luz Irifásica, força 25 HP, 2 es-
critérios c| 50m2, cisterna 50 000
litros, iluminação vapor de mer-
cúrio etc. Ver Rua Ari Barroso,
274. Tratar tel. 32-2608, Sr. Va-
lodüo. ______________
OLARIA - Estr. Engenho da Pe-
dra, Galpão cl 3 200m2, sendo
1 200m2 de irea coberta c| força
e telefone, vazio, preço NCr$
250 000,00, c| NCrS 100 000,00
entr., rest. a combinar, informa'
ções. tel. 30-5906.
VANDE-SE uma «brita de pro-
dutot químicos. Hipoclorito, taní-
tária, muriático e solução de ba
teria, em pleno funcionamento,
com entrega na porta, tando ca-
minha o do entrega, base 25 000
com 10 000 R. Jesi Borges, 443-C
Irajá — Freguesia.

Galpão
Aluga-se centro irea 2 000

m2. Rua do Chichorro, n. 23
— Pode ser visto das 9 às 13
horas. Catumbi.

COMÉRCIO (Aluguel,
Compra, Venda etc.)

ATENÇÃO — Vende-se Mercearia
bem montada sem embargos. Fa-
:ilÍtamos. Ver Av. Anrenor Na-
rerro, 640-A. Braz de Pina. Tra-
lar Tel. 52.1781.
AÇOUGUE - Grajaú - Vendo,
bom movimento - Tel.; 38-1898.
ATENÇÃO - SAPATEIRO - Pai.
s»-;e contrato do um sob me-
dida d. s.nhora. Motivos ou-
troa negócios. Av. Copacabana

435 - s. 706.
AVIARIO - Penha, vde. 200 k.,
60 dz, ovos pj semana cont. novo

lug. 80. Av. B. Pina, 335, lílT
30-4383 — Loçes, tenho outros.
AÇOUGUE - Cordovil. f. 7, cont.
novo, alug. 40,00, pode melhorar.
Av. B. Pina, 335, tel. 30-4383 -
lopes, tenho outros negocies.
ARMAZÉM - V. Alegre, f. 12,
cont. novo, alug. 2 salários, 35
c| 15. Av. B. Pina, 335, tel
30-4383, Lopes, tenho outros ne-
géclcs. . ¦

BOUTIQUE X CARRO - Troco 
"por

qualquer ano ou marca nacional.
Boutfgue em Copacabana, O preçoé barato, só da Instalação. M-
viagem. Tel. 25-4355 — Higino ou
Geraldo.
BAR — Vende-se bar Papo Firme.
Tem residência contrato 5 anos.
Estrada das Pedrinhas, 29, Parque
Santana, São Jcão de Meriti —
Tratar com D. Delsira.
BAR E CAFE', vendo com mora^
dia preço NCr$ 15000,00 entrada
NCr$ 5 000,00 férias NCrS
4 500,00, ver e tratar. Rua 5 de
Maio n.° 476. Caxias - E. do
Rio.
BAR — Vendo-se, contrato 7 anos,
bca residência, aluguel NCrS 25,00
loja grande, para qualquer ne-
gócio. Avenida Nelson Cardoso,
330-A.
BAR — Vende-se Rua Padr. Man
«o, 83. Madureira.

BAR: Fecha i domingos, no Cen-
tro, com telefono, bom contra-
to. Féria 5, entrada a combi-
nar. AJUDAMOS NAS COMPRAS,
So procura lanchonete ou bar,
não deixe de nos procurar. Pra-
ça Floriano 55, Grupo 301 {Cí-
nelêndia) - CORREIA. .
BARES: Esquino, edifício novo,
telef., Iraiá. Féria 4,5 muito lu-
crativa. Entrada a combinar. Te-
mos baras e lanchonetes em di-
versos bairros, cí entradas de A
alé 180. AJUDAMOS NAS COM-
PRAS. Praça Floriano 55, Grupo
301 - CINELÂNDIA - CORREIA,
BAR: Boa instalação, contrato nò-
vo, bom horário, na Saúde. ?&
ria 4, entrada a combinar. —
AJUDAMOS NAS COMPRAS. Pra-
ca Floriano 55 Grupo 301 — Cl
NgLANDIA - CORREIA.
BAR - LANCHONETE: Edifício,
instalação nova, aluguel 100, na
Tijuca. Féria 6, entrada a conr
binar. AJUDAMOS NAS COM-
PRAS. Temos lanchonete! • ba-
res em diversos bairros cj en-
tradas de 4 até 180. Para ven-
der ou comprar não deixe de
nos consultor. Praça Floriano 55,
Grupo 301 - CINELÂNDIA -
CORREIA.
BAR: Linda montagem, esquina,
telef,, Higienãpolis. Féria 6, en-
trada a combinar. AJUDAMOS
NAS COMPRAS. Praça Floriano
55, Grupo 301 (Cinelândia) -
CORREIA.
BAR: Instalação luxo, bom con-
trato, na Penha. Féria 4,5 mal
trabalhada. Entrada a combinar.
AJUDAMOS NAS COMPRAS. Pra-
ça Floriano 55, Grupo 301 (Cl-
NELANDIA) - CORREIA. . -
BAR — Madureira fér. -4 «nt. 7
est. de luxo peq. morad. T.
outro no Méier F. 3 ent. 3,5.
Tr. R. Silvana 107, Piedade —
Salgado.

BAR CAIPIRA - Ipanema - F.
4 -00 só copa, contrato 5 anos,
novo, ai. 150, edifício, instala-
ções novas — Vendemos por 18
dc entrada, outro próx. ao cen<
tro. F. 5 £00 só copa, tudo no
vo, entrada: 18 — Empresto di-
nheiro — R. Conceição, 105, s/
310 - Antônio.
BAR, na Penha, f. 4, tem resi-
dência' e telefone, contrato 5,
nevo, instalações noves, esquina

— Vendemos por 16, entr. 7,
empresto dinheiro — Contibrís
Informa, Rua 6a Conceição H.°
10õ s/ 310 e 312 - Antônio.
BAR - Bonsucesso, F. 5 200 -
Horário curto, contrato 5, novo,
tem telefone, instalações de l.a,
esquina edifício — Vendemos por
16 de entr. — Aiudo na com-
pra — Rua da Conceição, 105,
s/ 310 ,esq. P. Vargas - Antô-
nio. 

empresto algum. A. C, Dias. Av,
Amaral Peixoto, 350, s| 12 — N.
Iguaçu.
BARBEIRO - Vendem-se 9 ca
deiras "americanas" (juntas oi
separados), om bom estado, es
pothos, 2 vitrinas, calxi registra-
dora e perfumaria em geral. Rua
Visconde de Pirajá, 76-A — To
lefon. 27.5984.
BARES/ Caipiras, Lanchonetes,
Açougue» e Quitandas — Temos
em todos bairros cl entradas de
10 até 120 m. alguns tém mora-
dia. T. Av. N. S. da Penha, 68,
3/403, c| Nogueira e Gomes. Os
reis de bons negócios.
BAR TIPO CAIPIRA - Venrlí-ie,
Av. Roma, n. 189, Bonsucesso.
Contrato novo, boa féria, peque-
na moradia. Tralar^ c| próprio,
BAR PARA MONTAR 

"E 
ADEGA -

Passo contrato ou aceito sócio c
2 000 m. Contrato dc 5 anos —
Aluguel 84 em Vaz Lòbo.*T. Av,
M. S. da Penha, 68 s/403.
BAR — Vendo na Praça do Carmo,
Edifício Melo, boa ema p| 2 só-
cios, -féria 3 800. Sinal 5 milhões,
Av. Braz de Pina, 929 loja B.
BARBEARIA — Vendo-se ou alu-
ga-se por motivo do não ter quem
tomo conta. Tratar Rua Barão de
Iquatemi, 51, Praça da Bandeira.
BAR CAIPIRA - -Zona Portuária.
Tem uma mercearia anexa. Féria
13. 70% no caipira, contrato 5
novo tem telefone, instalações e
prédio novo, estoque acima de
de 6 milhões. Vendemos por 35
de entrada empresto dinheiro
Rua da Conceição, 105 s/010
Ahtônio. _________

BAR - Vigário Geral - F.
só bebidas contrato 5 anos, alu-
guel 100. Instalações novas esq.
cosa mal trabalhado. Vendemos
por motivo outros negócios. Con
tibrás Informa — Rua' da Concei-
ção, 105 s/310 e 312 esq. P.
Vargas — Antônio.
BAR CAIPIRA - Na melhorpra
ça de Jacarepaguá. F. 5 só na
copa. Não são do ramo, contrato
5 novo aluguel 120 ótimo esto
que instalações de luxo. Vende
mos por 15 de entrada empresto
dinheiro. Run da Conceição, 105
s/310 — Antônio.
BAR com ótimo apartamento
zio na Praça do Carmo. F. 3 800
só bebidas. Contrato 5 novo, ai.
de tudo 130, instalações de l.a,
boa esquina. Não trabalha o do
no. Vendemos por 9 de entrada
empresto dinheiro. Rua da Con-
ceiçõo, 105 s/310 e 312 esq. P.
Vargas — Antônio.
BÀR no Méier com residência e
telefene. F. 3 800 casa totalmen-
le abandonada por motivo de 1er
duas, instalações novas. Vende
mos por 25, entrada 10, empresto
dinheiro. Rua da Conceição. 105
s/310 e 312 - Antônio
BAR £ CAFE - Engenho Novo,
féria 5 OCO, cont, novo, ótima
copo. Vende-se com 12 000. Tra
tar Oliveiro Campos, Rua Andra-
das, 96, 9." and.
BAR B CAFE - Vende-se, Bonsu-
cesso, féria 6 000, tem bca mo-
radia, contraio novo. Vende-se
com 12 000 dos compradores. —
Tratar Oliveira Campes, Rua dos
Andradas, 96, 9.° and.
BAR CAIPIRA - Tiiuca, féria
5 000, cintrato novo, lo|a de edi-
ficio, aluguel 80,00. Vende-se ccm
pequena entrada. Tratar Oliveiro
Campos, Rua dos Andradas, 96
9.° andar.

CAFE' e bar, no Catele — Féria
6 000, ótimas inst. Vende-se cem
3 000 dos cempradores. Av. Pres.
Varras. 1146 - 9.°, tel. 23-0449
na Confiança, Amadeu QueírÓ7.

BAR B LANCHONETE - Vende-se
centro comercial, féria 18 000,
chopp da Brahma, contrato 7
anos, ajuda-se na compra. Tratar
Oliveira Campos. Rua dos Andra-
das, 96. 9." andar.
BAR E CAFE — Vende-se Centro,
féria ló 000, horário comercial,
chopp da Brahma, Oliveira Cam-
pos, a]uda na compra. Tratar Rua
dos Andradas, 96, 9.° andar.
BAR E LANCHONETE - Centro,
féria 5 000, mal trabalhada, cont.
novo, ótimo local. Vende-se, fi-
nancia-se. Tralar Oliveira Campos,
Rua dos Andradas n.° 96, 9. and.
BAR E CAFE - Ramos, féria
5 000. tem grande moradi», cont.
novo Vende-se com pequena en.
trada'. Tratar Oliveira Campos, An-
draclas, 96, 9° and.
BAR É CAFE — Bonsucesso, hora-
rio comercial, féria 8 000, pré-
dio novo, caia lucrativa. Vende-
se, ajuda-ss na compre. Tratar OII-
veira Campos, Ruo dos Andradas,
96, 9° and.
BAR E CAFE - Junto ao Centro,
féria 12 000, contrato novo, tem
chopp da Brahma. Vende-se com
30 000. Tralar Oliveira Campos,
Rua dos Andradas, 96, 9° andar.
BAR - LANCHONETE - Vende-
se eom instalações modernas, ò
Rua Cardoso de Morais n. 173
Loja A. Tratar no local.
BAR - TIJUCA - Vendo morad.
tel. ref. só bar — mot. doença
- Preço 18, entr. 8. Tr. Rda
Alfândega n. 111, t. 405 - cl
Antônio.
BAR E MERCEARIA - Vendo fa-
zendo grande ferie, contrato de
5 anos. Grande moradia vazia
pouco aluguel. Facilito uma par-
te — Rua José Silva n. 431 —
Pechincha - Jacarepaguá.
BARBEARIA - Vende-se com^ 3
cadeiras, motivo cutro negócio
Vendo pela melhor oferta, Rua
da União n. 14 — Santo Cristo

BAR com moradia, contrato ds
5 anos, vendo por qualquer
preço por motivo de doença.
Av. Mlrandela, 986, Nilópolis.
BAR MERCEARIA - Vendo - Ver
e tralar na Rua Edmundo, 449 -
Pilares - Tel. 49-8897^
BAR OU LANCHONETE - Pos-
uo duas moças e dois rapazes

para trabalhar neste ramo. Pre
tendo alugar um que faça boas
férias de preferência que seja
em S. Cristóvão, Tiiuca, Centro
ou Botafogo, entrevista com Do-
na Célia pelo tel. 32-4002 ou
na Rua Francisco Eugênio_ n. 120,
sobrado — São Cristóvão.

AÇOUGUE - Vende-ie ne Rue
Pacheco da Rocha n, 512. Ben-
ta Ribeira. Instalações novas —
telefone, ótima moradia. Traler

local.
ATENÇAO bar • mercearia com
bom estoque tm bebidas, Contr.
novo,' boa moradia. NCr$, ,,..
1Z 000,00 (/ 6, resto e comb.
Ver • tratar R. Arlstidei Caire.
693, S. J. MeritL '
ALUGA-SE ótimo prédio assobra
dado, e|. gde. terreno, próprio pl
hotel, pensão, hospedaria, etc. —
Rua do Rezende 77 — Chavei e|
Sr. Vazquez no

TERESÓPOLIS
- FRIBURGO
ALUGA-SE aps. novoa cj «ale, 2
qts., 2 banhs., qt. de emp. play-
ground. Melhor ponto Tcresópo-
lis. R. Carmele Dutra, 800 — T.
45-8418.
FRIBURGO - Alugo casa mo-
biliada, com conforto pára a tem-
porada de verão. Tratar telefone
2-5936 - Niterói.
FRIBURGO - Necessito alugar 2
meses ap. mobiliado, 2 qts. e
qt. empregada. Favor telefonar
26r7642 - Luiz.
FRIBURGO - Aluga-se chalé, 1
quarto, 1 sala, coz., banh., va-
randa,. terraço, iardim,' 200,00
mensais. Tel. 36-4951,, Rio.
TERESOPOLIS - Aluga-se bom
apartamento com 2 quartos, sala,
geladeira, D. Teresa ¦»¦ 31-0918
D. Anita - 37-9857.
TERESOPOLIS - Alugo os Vár-
zea. Bairro Bom Retiro, resid.
mob., cenlro ttr.p na Rua Gui-
lhermina, 57, c| 3 qts., 2 s., 2
banh., gar., tem tel., geladeira,
colchões mola. De 15|1 a 1:°|3 -
NCrS 1 400,00. Até 1513 NCr$
1 600,00. Visila» cl caseiro Luis.
Tratar 37-4537.
TERESOPOLIS - Aluga-se ou ven-
de-se aps. prontos. Feliciano So-
dré, 326 - Tel. 37-5181.

ARMAZÉM -. BAR - Ótima copa,
moradia grande, casa boa para
casal / ou dois rapazes — Ruo
Cupertino, 357 — .Quintino —' Fa-
cilita.
ÃVIARIO -; Vendendo 250 kg.,
5 exas. ovos semanal, cont. novo,
alug. 80, vdo. 6 c| 2,5. Av. B.
Pina, 335. Tel. 30-4383 - Lopes.

BAR - Vende-se, Avenida Itaóca
423 — Bonsucesso. ¦___

AMADEU QUEIROZ, vendei bar
e café, no centro comercial. Fé-
ria 10 500, ótimo negócio, venda-
se por divergências, com 38 dos
compradores. Av. Pres. Vargas,
1-146, 9.0, na Confiança, com
Amadeu Queiroz, tel. 434)609.
BAR CAIPIRA, em Copacabana, fé-
ria 20, com chopp da Brahma.
Vende-se com financiamento ptr
57, dos comp^adpres. Av. P.
Vergas, 1146, 9.°, ria Confiança.
Tel. 23-1509, Amadeu Queiroz.
BAR CAFE' — Praça do Carmo,
fr. 9,5, garantida, centr. bom, pré-
dio H. comercial, vendo prr ape-
nas 25 dos compradores, empres-
to dinheiro. R. Etelvina, 3, sobr.
em frente, estação de Olaria. _
BAR CAFE' — Bonsucesso - cl
moradia e tel., fr. 3, h, comer-
ciai, contr. bom, alug. barato,
vendo c\ apenas 7 dos compra-
dores. Ajudo na compra. R.
Etelvina, 3, sobr. em frente es
facão de Olaria. _ .

BAR, ccm refeição, ne Penha -
F. 7 500, lucro livre 1 800, con
troto 5 anos, tem telefone, in$'
talações novas. Horário curto —
Vendemo» por 40. Entrada 15
dos compradores. Rua da Ccn>
ceição, 105, •/ 310 • 312. An-
tônio. .
BAR, VICENTE CARVALHO - F,
4 500. Hor. comercial, tom mo-
radia para casal. Instalações de
luxo, edifício, casa muito' lucrati-
va. Vendemos por 30, entradai
12, empresto dinheiro — Rua da
Conceição. 105 salas 3101312,
esq. P. Vargas. Antônio.

CAFE LANCHONETE - Centro -
F. 7. Chopp da Brahma. Ape-
nas 20 de enlrada dos compra-
dores. FÊNIX, onde o cliente é
orientado1 e não "logado" para
qualquer negócio... Rua Álvaro

. Alvim, 21 - 7.0 - Cinelândia -
' C| Amaro Magalhães.

BAR CAIPIRA São Cristóvão, f.
5, um dono só, contrato na ho-
ra,. tem telefone, Instalações de
luxo. Hor. comercial — Vende
mos por 12 do entrada, empres-
to dinheiro — Rue da Conceição
n.° 105, it 310 - Antônio.

BAR - Bons., F. 4.5, prédio no
vo, esq., cont. novo, alug. 180,
ainda subleea 1 loja, 36, cl 16.
Av. B. Pina, 335, c|- Lopes.
BAR - Ramos, cont. novo, alug.
100, f. 2,5, apenas 10, c| 4, tra-
tar c| Lopes. Av. B. Pina, 335.
Tel. 30-4383, tenho outros.
BAR - V. Penha, f. 5, cont. no-
vo, alug. 130, tem resid. • tel.
vdo. 35 c| 14. Av. B. Pina, 335,
tel. 30-4383 — cl- topes.
BAR CAIPIRA, centro Iraiá, fr.
3 800, esquina, prédio contr. 5,
novo, h. comercial, entr. TO áoz
compradores, empresto dinheiro.
R.' Çtelvina, 3, sobr. em frente
estação de Olaria —.Santos.
BAR, féria 7000. Vende-se, ...
200Ò0 entrada. Empresta-se dl
nheiro ajuda compra. Praça das
Nações, 322, sala 301, c| Maga-
thães.

BAR MISTO - Vendo em Braz de
Pina, ótimo ponto, boa féria»- 3
mil, contrato novo de 5 anos, alu-

BAR CAIPIRA, féria 22 000. Ven-
de-se cj pequena entrada. Em-
presta-se dinheiro aiuda compra.
Praça das Nações, 322, sala 301.

Magalhães. •_
BAR c] refeições, grande moradia.
féria 7 000. Vende-se 16 000 en-
trada. Empresta-se dinheiro _ pj
ajuda compra. Praça das. Noções,

gue'l barato, bom negócio 
' 

psra 322, sala 301^clJWagalhães
iniciante ou casal, com 3 rntj de
ent., o saldo a cembinar. Trat.
Rua dos Romeiros, 106, sala 30ó —
Penha c| Martins.

BAR CAIPIRA contr. novo féria
3 500, entr. 8 000. A. C. Dias.
Av. Amaral Peixoto, 350, i| 12
— .N. Iguaçu.

CAIPIRAS, Bares e Lanchonetes.
Se|am na Zona Sul, Centro ou
Zona Norte, com ontradas e fé-
rias ao alcance de qualquer car-
teira. Só a Org. Cont. Cruzeiro
lhe assegura um bom negócio,
pois além de ter a que mais
vende na Guanabara, é ainda a
que mais tem para lhe mostrar
e onde o cliente manda, quer
seja nos empréstimos, no local
que pretende se estabelecer e
ainda como deseia pagar. Mas co-
mo todo o anúncio é suspeito, in-
ferme-se primeiro. -* Av. 13 de
Maio, 23, salas 5091513, com
Eduardo.

CAFE LANCHONETE - Ramos
F. 9,5. Bom contrato. Aluguel
barato — Apenas 32 de entrada
dos- compradores. FENIX, o que
melhores condições oferece na
compra • venda do seu nego*
cio... Rua Álvaro Alvim, 21 —
7.0 {Li CinelSndie — C| Amara
Magalhães. ¦
CAFE BAR - Bonsucesso — F.
8. Bom contrato, ótima esquina.
Apanaa 25 de enlrada dos com-
pradores.-FENIX, onde o pequeno
e grande capital são atendidos
com a mesma atenção... Rua Al-
varo Alvim, 21 - 7.o - Cine
lândia — C| Amaro Magalhães
CAIPIRAS - BARES - LANCHO.
NETES — Tenho centenas para
vender. Zona Sul com férias
confirmadas de 5-8-15-20 e 30.
Com entradas desde NCrS 10 mil.
Contratos novos em edifícios —
Centro — Caipiras — Lanchone-
Ut com bons preços e horários
curtos — Zona Norte, férias des-
de NCrS 3. Entrada a partir de
NCrS 5 mil, tendo algumas, boas
moradias, próprias para casais e
principiantes. Empresto qual-
quer importância para ajuda das
entradas. Detalhes Carlos Sam-
paio, 106-C (bar) perto Cruz
Vermelha c| Meireles Filho.
CAIPIRA - E. Dentro, f. 8 alug.
baixo, bom contr. com apenas
20 dos compradores, detalhes.
Av. Gomes Freire, 140 - 1.°.
Lopes ou Vilela.
CAIPIRA Botafogo f. 3 só be-
bidas e salçad. com apenas 4
dos compradores, detalhes Av.
Gomes Freire, 140, 1.°. topes
e Vilela.
CAFÉ E BAR V. Isabel c| mo-
radia f. 4,5, boas instalações
com apenas 8 dos compradores
— Av. Gomes Freire, 140, 1-.°
Lopes e Vilela. __^^__________________
CAIPIRA Maracanã f. 4,5 lugar
de futuro, instalações novas,
bom cont. apenas 13 dos com-
pradores — Av. Gomes Freire,
140, 1.° — Lopes e Vilela..

- t

CLINICA DENTARIA - Vendo <|
Inb. de prótese, única no mer
lhor ponto, cm sob. de esqui»
na com 3 salas. Alvará em no.
me de clínica. Aluguel baralo *
ainda recebe. Mov. acima de 2mil novos. Preço 5 mil novos— Ver de seg. a sexfa, das 1-t
as 20 horas. Praça Santos Du«
piont n. 116 — sob. Gávea.
CAFE' LANCHONETE - TIJUCAF. 11. Contrato novo. Vende,
se na ba:e de 90 com apenao
35 de entrada dos compradoresFENIX informa. Rua Alvará
Alvim, 21, 7.o _ Cinelândia. .
Cl Amaro Ma galhães.
CAFE' BAR EM BONSUCESSO"^
F. 4. Pequena moradia. Apenae
10 de entrada dos compradorcuFENIX onde eom pequeno ca-
pitai so compra uma grande casaRua Álvaro Alvim n. 21, 7.»

CinelSndla. C| Amaro Maga»
IhSes.
CAFÉ5 E BAR - Vendo, féria .',
4 500, contraio novo, alg. 60,00,bem monlado, ont. 8 000, prest,200, j||. Braz de Pins, trat. R„-
Sj João Gualberto, 14-B — Lg. Bi.
cão. V. Penha. Ag. Bebiano Imó.
veis. Creci 787.
CAIPIRA - BOTAFOGO - Féria
12 mil em salgadinhos e Chopu
d» Brahma, cont. novo am edift*
cio, vende-se com 38 dos com»
pradores, Rua Senador Dantas n.o
117, sala 616, com Francisco, Pai»
sos e Heitor.
CAIPIRA E LANCHONETE - Ti',
iuça, féria: 12 mil em chopp «
minutas, cont. na escritura, insts*
novas, vende-se com 38 dos com»
pradores. Rua Senador Dantas n,
117, sala óló, com Francisco,
Passos e Heitor,

CAIPIRA - Catete, féria, 11 mil
só em bebidas e salgadinhos,
cent. novo em edifício, vende-so,.
com 35 dos compradores — Ruo
Senador Dantas, 117, sala óló,
com Francisco, Passos e Heitor^
CAIPIRA - MEIER - Féria: 6
mil, cont. e instais, novas em
edifício, vende-se com 18 doa
compradores. Caipira Penha, fé»
ria, 5 mil mal trabalhada, cont,
novo em edifício, vende-se com
10 dos compradores, barei, cai-
piras, ou qualquer outro ramo da
negócio, informamos e vendemoa
os melhores do Estado da Gua-
nabra com ou sem moradia, aju-
da financeira de até 30 por cen-
to das entradas, Org. Crur. Rua
Senador Dantas, 117, sala ólóc/-
Francisco, Passos e Heitor. .»
CASAS COMERCIAIS - Compra*
se livres e também EMBARAÇA-
DAS na Zona Sul - SOLUÇÃO-'MEDI AT A — Av. Copacabana,
n.° 731 Grupo 401 — Atende-se
até 20,30.
CAXIAS — Passo loja de móveis
ampla e de esquina h Av. Du-
que de Caxias, 2Ó4, antes da no-
va rodoviária, ótimo ponto para
Lanchonete, açougue etc. estuda-
se a facilidade.
CAIPIRA — Na Tijuca, cont|bom.
Féria ló. Vende-se com 35 OOO
dos compradores. Tel. 43-0609, ns
Confiança, na Av. Pres. Vargas,
1146, 9.Q c| Amadeu Queiroz.

:AFE' E BAR. no Leblon. Feri»
do 18 com chopp da Brahma;
vende-se ccm entrada de 39 doa
compradores; ccm financiamento»-
Av. Pres. Vargas, 1146, 9.°, tel.
23-0449,- na Confiança, com Ama*
deu Queiroz.

FARMÁCIAS DROGARIAS - Ml-
NERVINO especializado vende*
nos melhores prntoi — 14 Is
17 horas - 22-8801 - Av. *.-
Branco n. 108 — S. 603.
FARMÁCIA NA ZONA SUL -
Vende-se uma com bom movi-
mento. Entrada: NCrS 20 000,00,
saldo em.-3 anos. Tratar só pes.
soalmenté. Marcar hora pelo Te-
lefone: 26-9546.

FARMÁCIA E DROGARIA -
Vende-ie a melhor casa, no me-
lhor ponto, na rua que maio
cresce na Guanabara. 34-4411 —
Carvalho ou Soares.
LANCHONETE - Com bea féria,
caia de grande futuro, vendo,
motivo doença. Contrato novo •
l.lefon», na Rua Duvivi.r, 101 —
Copacabana.

LANCHONETE nova, «ria 12 000,
enlr. 50 000, grande possibilidade
de vender muito mais. A. C'
Dias. Av. Amaral Peixoto, 350, sl
12 - N. Iguaçu. V
LANCHONETE - Vende-se na
Ilha, beira de praia, casa nova
entregue a empregados, fér!»
5 000,00, contrato cinco enos —
Preço 40 000,00 c| 15 000,00 -'
Tratar na Rua Aurellano Lessa n.
97 cj Gouveia ou na Rua Dark«
de Matos n. 116 c| Manueh
MERCADINHO, ótimo negocio. —
Vendo por motivo de doença. -•
T>atar na parte da manhã Rua S,-
João, 101, loja 1. Sr. Osmar -i
Niterói.
MERCEARIA C/ Copa - Vende-sa
bem sortida, boa moradia, bom
movimento, contrato-novo. R. To-
más lopes, 985. Vila da P.nh».
MERC. QUITANDA-- Vendo «|
bom movimento, muita mercadoria
balcão frigorífico, motiva eutra
casa, «ntr. 3 milhões, aeeiti-s»
carro. R. Florantina 196-8, ,iq.
R. Barbosa, Cascadura. __^
MERCEARIA com telefone Cent.
Ramos. Vendo, ent. 3 500, bo»
moradia, aluguel 65,00 — cont.:
novo. Rua Uranos 999, sobrado.
MERCEARIA - Grand. oporluni.
dade, casa bem montada «m óti.
mo ponto, com bom estoque,
vendo 35 milhões. Financiados,
na Rua Senador Vergueiro, 80,
lo|a "D".

MERCEARIA quitanda, f. 6, cont.
novo, alug. 60, cl resid. Av. B.-
Pina, 335, tel. 30-4383 - Lopes

Temos outras casas.
MERCEARIA, ótima residência, fe.
tia 6 000. Vende-se 10000 entra.
às. Praça das Nações, 322, sala
301, cj Magalhães.
MERCEARIA - Vende-se ótimo
ponto, com bom estoque, por
preço barato, com moradia -•
Aceita-se oferta. Tratar: Estrada
do Porto Velho n. 206 - Cordo.

íl c| proprietário.
OFICINA de sapateiro. Vendo cl
moradia Rua Barata Ribeiro, 364-
F. Preço NCrí 7 000,00. Tel. -.
58-5655.
OFICINA VOLKS - Vendo minha
parte, valor de 10 000,00 oü troco
em carro na praça. Av. Sqbur.
bana 927Ó - Tel. 29-6305 - ...:
48-8929 - Mauro.
PENSÃO - CENTRO - R. Sa.
cadura Cabral — legalizada. -¦
Vendo 13 - ent. 6. Tr. n» R.
Alfândega, 111, s. 405 - com
AntSnlo. ;
POSTO DE GASOLINA - Venda
120 mlts. gasolina, 300 hibrif,.
3 000,00 de óleo, localização ex.
eel.nte, «enlr. de 7 anos. Tra-
tar na Rua Lucídie lage n. 91
sala 405 - Tel. 54-48S5 - AM.
DRADE.
POSTO DE GASOLINA vende per"Vi de outros negócios - ej

140 mil; 250 lubrif.; 1 bo.
; 3.500 de óleos enlat.) Gran.
pista; 6 bombas; fer. sup. a

.000; NI • Serve p| 3-ou 4 so.
qua queiram ganhar muita
iro. Contr. » tem 6; alg. nae

i. vendo barato . myite fa-
.....jdo. Maleres detalhes em J.
CASTANHEIRA * CIA. "Rei doe
postas e Garagens". Rue Had.• lôbe, 75. sob. Auxilie téo.

e financeira. 4B9405.

motiva
litr.
xas;
de
38
cios -,
dlnhein
P'!'i
cililad

dode
nica
POSTO DE GASOLINA vendo pf
tratamento de seúde - Multo bem
localizado; 2, boxes; 200 lubrif j

90 mil; Vendo muita ólea
.; fer. sup. .a 22.000; centr.

im 5; «lg. não paga Grande
ida pl 2 sócias. Pr. e entr. a

em J. CASTANHEIRA ft
'Rei dos postes a Gare.

". Rua Haddock lâbo, 75 —
Auxilia técnica a financeira.
48-9405.

litr.
enlat
7 ._
nego
comb.
CIA
gens
sob.
Tel

cada
100 i
enlat.;
cantes;

J.OUO

POSTO DE GASOLINA a garagem
vendo per metivo de viagem ter.

n erterlor • litr. acima ta
mil; 3 boxes; 3.000; ó.ç-e

2.500 a 3.000 de lujnfw
muitas estadias, capaexe.

>|' 70 carres; f.r. sup. a ...
10; podendo fazer o do,:ro.

ado a pcuco tempo. Ot ni»
; Instalações de la.; Nr. •
dhor negócio do ano. Lm

„ adores náo peream esta
(unidade. Pr. Barato e enlr.
itada. Detalhes em J. CASTA.

NHEIRA & CIA. "Rei dos posto»
-agens". R- Haddock Lobo 75
Auxilio técnica a financeiro.

de
ÓO.t
Inaugurad
ponte
O mi
comprad
opor'
faclli'HEI

garag
•9405.

PADARIA - Vende-se, Penha Cir.
cular, féria 15 CT», forno à lenha
tem moradia, ent. 30 000, dos
compradores. Tratar Oliveira Cem.
pos, Rue dos Andradas, 96, 9.°,



4 — CLASSIFICADOS — Jornal «ío Brasil, 3."-f«írí, 9.T-6S í»

GRANDE INVESTIMENTO
Vende-se 2 (dois) dos maiores postos de gasolina,
bar e restaurante da Rodovia Presidente Dutra.

Localizados exatamente ns metade do percurso entre São Paulo

e Rio de Janeiro; grandioso movimento de vendas de combustíveis

e derivados de petróleo. Mais de 300 000 litros mensais, bar e res-

taurantes dos mais modernos nas Rodovias do país, super-renda, pa-
rada de 70 horários de ônibus diariamente, espetacularmente

equipados, tudo do melhor è mais luxuoso possível com todo recurso,

a 100 m da cidade,.luz elétrica da Light. com poderoso grupo gera-
dor de reserva, carro-tanque novíssimolcom capacidade para 15 000.

|ts., tanque misto, páteo dos dois postos inteiramente calçados, mar-

quise de estrutura metálica modemíssima, cj capacidade para abrigo

a 12 ônibus, ótimas residências ahexas, instalações de primeira, tudo

eom 6 meses de uso, estado 100%.

Vendo os dois'postos, um em sentido Rio—São Paulo, outro em

sentido São Paulo—Rio de Janeiro, por não poder estar à cabeceira

do negócio devido a outros afazeres.

Tratar à Rua Carioca n.° 6-5.* andar Sr. Orlando ou pelo tel.: 52-O0Ó5

PADARIA Cascadura, Tr. 11, es-' 
quin», edifício contr. 9, alug. 150,
instalações 6timas, apenas 20 dos
compradores. Ajudo na compra.
R. Etelvina, 3. sobr. em frenle
estação Olaria — Santos.
PADARIA - Vendo em Olaria. -
Preto 160,00. Enlr. 60 000. Fé-
ria 19O00 no baleio. Confràto
novo, 9 anos. Aluguel 150,00,
forno francês. Inst. novas. Trat.
Rua Uranos, 1170, ap. 101
Ramos — Sr. Joaquim. ,
PADARIA, féria 20 000. Vende-se
X0O00 entrada. Empresta-se di*
nheiro ajuda compra. Praça das

.Nações, 322, sala 301, c| Maga
Ihães. _____ ¦ ¦¦
PADARIA, féria 12 000 só balcão.
Vende-se 30 000 entrada. Empres
ta-!e dinheiro, ajuda compra. -
Praça das Nações, 322, «ala 301,
cl Magalhães. 
PADARIA e bar, féria 20000. Ven-
de-se 60 000 entrada. Empresta*
se dinheiro ajuda compra. Praça
das Nações, 322, sala 301, c] Ma
galhães.
PADARIA, esq. for. franc, féria
18 000, entr. 70. A. C. Dias.
Av. Amaral Peixoto, 350, >| 12
— N. Iguaçu.
PADARIA, esq. for. franc. contr.
novo, féria 11 000, tem res. ane
xa. entr. 30 000, facilito algum
aem furos. A. C. Dias. Av, Ama*
ral Peixoto, 350, s| 12 - N. Igua
íu.
PADARIA, féria 12 000. Vende-se
20 000 entrada. Empresta-se di.
nheiro ajuda compra. Praça das
Nações, 322, sale 301, c| Maga-
Ihães.
PADARIAS - Temos cl f. 18 e
20 « ló e 14 e 12, f. francês
muito facilitadas só no Rio Lis-
boa — Av. N. S. da Penha, 68
t/403, Cerqueira.
PADARIA - Féria 10, tudo no
balcão. Preço 80 m. entrada 25
tn. T. Av. N. S. da Penha,
68 s/403 — Cerqueira, Gomes e
Nogueira. \ 
PADARIA — Vendo movimento
NCr$ 10 000,00 por mé» — Ver
«Marquês Sapucaf, n. Á0,
PENSÃO ESPETACULAR - Vendo
pensão que dá de lucro mensal
1800,00 entrada 4 000,00 - Tel.
43*5027, Tomás.- 
PADARIA c| prédio, f. 20 tudo
rio balcão, entrada por tudo 60
m. desmancha 10 sacos de fari*.
nha "por dia.-TV. Av. N. S. da
Ponha, ó8. sl 403.
PADARIA - Bons., f. 18. cont. 7
anos. rest. A, alug. 100, -forno
franc. 180 c! 80. Av. B. Pina,
335, tel. 30-43B3, cl Lopes.

SOBRADO no centro para comer
cio ou res., 2 quartos, sala e
cozinha, transpasso contrato 2
anos. Rua dos Inválidos 10, sob.
SORVETERIA - V.ndo eom fa*
bricacão de 1 400 picolés dià-
tios. Rua do Catete n.» 214.
- loja n. 22.
SALÃO de cabeleireiro — Vendo
um em Marechal Hermes com 30
por cento de entrada para ver e
tratar, Eslrada Água Grande, \A9b
— Vista Alegre — Motivo é ter
outro e nao poder estar à testa
Sr.^Manúel.'-.'"
SALÃO DE CABELEIREIRO - Ca-
tete, loja com 60m2, própria para
ni«alqüej ramo menos bar, 28 mi
lhões com 11 de entrada, feri;
6 milhões, aluguel barato, con
trato novo. Tratar Catete, 310 —
s/302 - Adm. Freire - 25-1264
ou 45-2509 - Creci 1285.
SANTO CRISTO' - Vaiio - Ar-
mazem — 2 pavtos. corridos, la-
ie, 1 200 m2 - Pedro Alves, 70
cl passadeiras rolantes — serve
pj galpão — trapiche — depósi-
to — serraria. Embarque * de-
sembarque fds. E. Ferro. Con-
dições fácil. — Chaves Org. Or-
lando Manfredo — Barão Iguale-
ml n. 86 - Tel. 48-0804 -
CRECI .82.
SALÃO DB CABELEIREIRO.
Vendo urgente bem montado —
Boa freguesia. Rua Mozart 571
— Jardim América.
SANTO CRISTO - Vazio. Vdo
Pedro Alves, 7Q e 74, 3 pavs.
34x35, armazém 9 portes, salas
pj escrit., serve pi galpão, tra-
piche, depósito, serraria, tembar-
que e desembarque fdos. Est.
Ferro. Condições facilt. Chaves.
— Org. Orlando Manfredo. Barão
Igualemi, 8ó. Tel.: 48-0804.
CRECI 82.

ATf TRINTA MILHÕES empresto
sob hipoteca ou retrovenda d»
imóveis. Rua Barata Ribeiro, (2,
ap. 103, tel. 57-0638, Olímpia, (X
A JUROS sob hip. retro, «mpres.
to 12%. 2. Sul— Tiiuca - Petr.
Nit, Compro imov. para randa,
pag, à visto - 22*0764.
CAUTELA DA CAIXA ÈCÓNÒMI-
CA - Penhor da 150,00 d. um
colar da pérolas cultivadas d» 4
fios ouro branco • brilhantes. PS
so. 117 §r. Vendo a cautela por1
200. Ru» Pedro I, 44 - Sob. Pça-NCrS 1 750,00. Tel. 90-1955,

TELEFONES
AINDA HOJE compro • vendo
todas as linhas. Pelos melho-
res preços de acordo com a
Lei. Láiaro. Av. Pres. Vargas
5901806 - Tol*t 23-6302,
ATENÇÃO - Vendo tel. 42, 52
e 27 urgente por motivo mu-
dança e compro -46 pago na hora.
Luiz, 43-0300.
ALUGO OU VENDO a particular
mau telefone - linha 36 a quem
fiser melhor proposta. — Caixa
Postal n. I 752 - ZC . 00 - OB
ATENÇÃO — A vista ou a prazo
temo» em nosso poder para ins-.
talação imediata » pagamento aó
após telefone instalado na sua
casa e no seu nome as linhas 52,
3I, 46, 38, 54, 29, 5?, 30, 45,
23, 47. A vista desde l 500 e a
prazo desde 200 mensais, Mexi-
co 42-1404. 42-564!.

Oficina
mecânica

Cia. Carioca de Indústrias Plásticas
procura oficina especializada na constru
ção de moldes para sopro e injeção de
material plástico.

Ofertas para o Departamento Técni
co, na Rua Senador Alencar, 100 — Tele-
fone 34-8145.. (P

GRUPO ESTOFADO em curvin, sõ*
fá-cima de casal. Custou 750,00
vendo urg. por 240,00 Barata
Ribeiro, n. 387, ap. 209. Facilito
train porte.

ATENÇÃO - Telefones 23/45. -
Compro um ligado. Pago adían-
lido 1700. Náo aceito inUrme.
diários. Tratar Sr. Vítor. Telefo.
ne 43.7274, Rua Uruguaiana, 118,
alé 806\

ATENÇÃO! Compro • vendo tele.
fones- Linhas: 22.32*42.52; 23-
43; 25*45; 2646; 27-47; 28-34*48
54; 2949; 30*31; 36*37-56-57; 38
58; pago hoje mesmo em dinheiro
o maior pret» da Praça, • só re-
cebo depois dos documentos acei*
tos • reconhecidos no Deptrta-JVENDO, compro e troco tels., te>
mento Comercial da C. T. t„ «lenho p/ venda 34/58/30, só recebo
acordo com o Decrete 682 de 28* 0p6s tel. seu nome. Tratar c| D.

TELEFONE não é mais problema.
Antes de comprar, vender, trans*
ferir ou permutnr seu aparelho;
faça uma consulta sem compro-
misso. Promovemos transações ri* TÍTULOSDE CLUfl^S — Vendo
pidas ,com garantias legais fir- |ale „ Vasco, proprel. Compro
modas em tabelião, mediante pa-,Jóquei, Caiçaras e Flum. --Tel

TÍTULOS DE CLUBES - Compro e
yen elo sócios proprietários -
R. Quitanda, 49, s| 201 - Tel.
22-2491 - Ary Brum.

GRUPO 
"ESTOFADO 

em Courvin,
modernfssimo. Custou 850,00 ven-
do urgente por 2B0.00. Facilito
transporte, na Avenida Atlântica
n.o 3308;l_r.J>L_5*J'721 *
GUARÒA-VESTIDOS p| marfim, 4
p., g.-casacas, camas, grupos, pen-taadeiras avulsas, vendo barato
pi desocupar. Rua Haddock Lobo,
370, juntos ou separados

gomento em dinheiro, n vista,
com transferências imediatas do
nome e endereço, e de acordo
cem as normas da CTB. Damos
referências idôneas. Sr. Machado
- 42-3613,

9*66, fornecendo inúmeras ratV
rências bancárias. - Sr. Paulo
Tel. 34-9433.
COMPRO TELEFONES LINHAS
27 ou 47, pagando em dinheiro
e à vista ho|e NCrS 2 000.
CütitJt.or Rolando — 54-3658.
COMPRO TELEFONES LINHAS 23
ou 43, pagando hoje a vista
em dinheiro NCrS 1 700. Con.
tador Rolando - 54-3658. .
COMPRO TELEFONES LINHAS -
28 - 48 - 26 - 34 o 54, pa.
gindo hoje em dinheiro e à vis-
ta NCrS 1 400 - Contador Ro*
lando. 54*3658,
CETEL — Compro urgente 2 te.
lefonet, sendo um comercial «
outro residencial, à vista — Tra-
tar tel. 56*4171, qualquer dia.
CETEL - Compro urgente 2 tele-
fones, sendo um comercial e ou*
tro residencial à vista. Tratar te*
lefone 90-1448. Qualquer dia.
CETEL - Vendo tel. da CETEL
a praio. Entrada depois de in
talado no nome da pessoa.. —

Tiradentes.
COMPRO promissória ou recibos
vineulades à venda de imóveis
na GB. Solução rápida. Av, Rio
Branco, 183, s| 810 — Passos.
.CAUTELAS. Caixa Econ., somen-
te jóias — N*góc'o eventual,
trovendn — Máximo sigilo, das
9' òs 17h. Tel. 42-1174.
DINHEIRO empréstimo desconta*
mos promissórias sobre venda de
imóveis. Rua México, 41—11
sala 110S-A. Tel. 52-4263.
DINHEIRO X AUTOMÓVEL
Adianto mínimo de NCrS 1000
sob garantia de carro. Rua 24
de Maio n. «04. Sr. Oliveira.
- 49-5006.
DINHEIRO »| automóvel, duplica,
tas, ações, l| cambio ou outras
garantias, em 10 meses, acima ...
NCrS 2 000. Rua Sá Ferreira, 204-
2.o.

TINTURARIA - Vende-se 8 000
c| 3 500 ou 7 200 cj 4 000 alq,
40,00 p. 100. Negócio ótimo na
atualidade. Motivo de venda ex-
plica-se. R. Arlstides Lobo, 93.
TINTURARIA - Vendo feri» 1 400
com moradia nos fundos. Preco
12 mil com 4 mil de entrada t
200 por mês. Tralari R. Sen»
dor Correia n. 15 L. A.
VENDE-SE - Comércio d» mercea
ria e frutas. Rua Conde de Don
fim, próximo à Praça Saenz Pe>
na.. Tratar - Luiz - 28-9200.
VENDE-SE — Mercearia e quitan-
da, com venda de bebidas, con
trato novo. Avenida Oliveira Be^
Io, 680-8 — Vila ds Ponha.

PADARIA - B. Pina, f. 9, cont,
7 anos, alug. 210, f. francês, tem
resid. 60 c| 23. Av. B. Pina,
335. Tel. 30-4383, c| Lopes.
PADARIA - Olaria, f. 18, f. fran.
cês,-cont. 9 anos. alug. 150 < 400
eté o fim. Av. B. Pina, 335. Tel,
30-4383 — Lopes. .
POSTO DE GASOLINA SHELL -
llt. 140 mil. Fai 200 lubfs. -
Cont. novo. Sem vínculo. Tem
tel. O negócio está muito mal
administrado — Vende-se <! en-
trada de NCrS 50 mil. Tr. ORG.
JORGE NETTO, este • outros
bons negocies do ramo. R. do
Rosário n. 155, 3.», l| 301.
PADARIA c/ c propriedade em
Caxias — F. 14 só balcão ,tem
«nexo, 1 eçougue, f. 13, 2 lo-
Jas vazias prontas para qualquer
ramo, 1 ap. vazio, planta para
mais 3 e um supermercado. Ven-
demos tudo por 120 de entrada,
ejudo na compra — Rua da Con-
ceição, 105, sf 310 e 312 - An-
tônio.
PADARIA - Bonsucesso - Fér.
£ 500/ só balcão, contrato 7
enes, aluguel 100, instalações de

..uxo, não são do ramo — Vende-
mos por 18 dos compradores -
Sua da Conceição, 105, sl 310
e 312 — Antônio.

VENDE-SE uma oficina de Volks
ou troca-se por 1 caminhão 61
ou 62, Chevrolet, Brasil. Tem la-
vagem .e lubrificaçáo, tem todas
as ferramentas. Cabem 15 carros.
No melhor ponto de Nilópolis.
Tem boa freguesia, escritório e
moradia. Av. Roberto Silveira,
1318.  (X

PASSA-SE uma Escola dc Moto*
ristas com firma legalizada. —
NCr$ 1 200,00. Rua das Caméllas

-ri.0 34, loja E, esq. com Inten-
dente Magalhães. Vila Valqueire.

VENDE-SE um bar—lanchonete, no
melhor ponto de Braz de Pina,
por motivo de internação do pro-
prietário. Rua Içapó, 45. Preço
22,000 com 12 000.

PADARIA - Nova Iguaçu, aber-
ti hi 2 meses, cont. 9 anos —
Alug. NCrS 100,. esquina com
moradia é cas» para faier d» 12
a, 15 milhões — Vendo entrada
NCrS 40 000 financiada. Tralar
na Av. Nilo Peçanha n. 38 —
sala 5 — Nova Iguaçu.
PADARIA - Braz de Pina, fr.-
10, só balcão, esquina prédio,contr, novo, instalações ótimas,
vendo c| apenas 25 dos compra-
dores. Ajudo no compra. R.
Etelvina, 3 sobr. em frente esta.
ção de Olaria — Santos.
PADARIA Coração da Penha, fr.
15, contr. novo 7, alug. 150, pré-.dio esquina, grande progresso,
entr. 45 dos compradores. Aludo
tia compra. R. Etelvina, 3. sobr.,
ym frente estação de Olaria
PENSÃO comercial com 10 qls.,vendo 2, uma R. Conde de Bon-
fim e R. Sta. Clara. Preço NCrS
12-000,00 e 45 000,00. Tel. ...
58-5655.
QUITANDA - Cordovil, f. 4,5,
cont. novo, tem resid., alug. 83,
.16, c! 8. Av. B. Pina, 335. Tel.
30-4383, cl Manuel Lopes.
•OUITANDA - Penha - F. 9, cont.
novo, alug. 70, bom estoque, vdo.
30 cl 12. Av. B. Pina, 335. Tel.
30-4383 ,c AA. Lopes.
QUITANDA E MERCEARIA -
Vendo no melhor ponto de Ja*
carepagul, •-"Ia há pouco. tem*
po, faiendo boa firla, vendo ba-
rato, com pequena entrada, pormotivo de ter duas. Av. Gere-
mario Dantas, 465*6. Jacarepaguá.
.QUITANDA E. MERCEARIA, ven-
do bem montada, féria 2 000 —
contrato 5 anos, alg.i 40, ent
2 500 - prest. 100, si i. Ver R.
Tenente Rauem 173 - Bento Ri-
beiro, Iunto a R. Plcuí. Trat.
R. S. João Gualberto 14-B. Lg,

<Bicão. V. da Penha, dlàriamen-
te. CRECI 787.

VENDE-SE mercearia com bom es-
toque, com telefone, com moradia,
Ver e tratar Rua Tapevl n.° 11 —
Praça do Carmo.
VENDE-SE depósito de banana
com atacado e vareio e duas li-
cenças de feira, com caminhão
ou só o depósito. Rue Marialva" 

106-D.
VENDE-SE uma oficina de refri-
geração situado à Rus dos Arcos
63-L 2 — Tratar pelo telefone:
30-4959 ou 52-0627.
VENDO ótimo negócio de lati-
cfnio na Zona Sul por motivo
de doença. Tratar Av. Mem de
Si 94, no Bar.
VENDE-SE mercearia com adlcio-
nal de quitanda, casa de esqui-
na, com boa moradia, vazia, úni-
ca no lugar com contrato de mais
de 5 anos — Aluguel: 150 cru-
zeiros novos, com grande facili-
dade de .pagamento — Trata-se
pelo telefone 38-1810 — Sr. Ade-
tino Brandão.

DINHEIRO - Func. efetiva ne-
cessita p| 30 dias, NCrS 100,00.
Paga NCrS 115,00. Garantia che-
que prom. Tel. 46-2203, Lulza.
DINHEIRO - Sobre duplicatas
aceitas, ações, imóveis (GB) ou
automóveis acima de NCr$
3 000,00 cm 10 meses. Telefone:
45-4402.
DINHEIRO - Capitalista - Colo*
cantos seu capital sob hipoteca
ou retrovenda de imóveis. Bons
[uros descontados antecipadaman^Jj
te. Temos'negócios imediatos <JfffI.
3 • 200 milhões. Av. 13 d» Maio,
23, 15.» andar, sala 151* - Tel.
42.9138.
DINHEIRO — Emprestemos d*
20 • 200 milhões Mb hipoteca
ou retrovenda de Imóvel». Gua*
nabara • adjacências. Solução ri-
plda. Av. 13 d» Maio, 23, 15.«
andar, tal» 1515 - Tel. 42.9)31.
EMPRÉSTIMOS Imediato! de 2,3,
5, 7, 10, 15,-20, 30, £0 « 100
milhões cf hip, ou retrov, ma-
noree quantias c/ garanti» de
aluguel» — R. Alcindo Guanaba-
ra, 25, gr. 1103 - Tel. 42-5884.
ESPRESTIMOS imediato» com ga-
rantia de aluguéis para pequenas
quantias e maiores eté 50 milhões
c/ hip, ou retrov. — R. Alcindo
Guanabara, 25, gr. 1103 - Tel.
42*5884.

qualquer dis e hora.
CETEL compro Todas as estações
em quslquer situação, 32-0873 —
Ma*rlehe,
CETEL - Vendo tel. da CEIEL
a prazo — Entrada depois de
instalado no nome da pessoa
NCrí 1 750,00. Tel.: 90-0508
qua Iqucr dia e hora
CETEL - Compro tel. d» CETEL,
qualquer Unha, pago ainda hoie
a dinheiro. Atendo qualquer dl»
- Tel. 90-2266. 
TELEFONE 37 - Medico vende,
lnf. .22-9507.
TELEFONES - Compro estas II
nhas: 28|48 x 32152 x 26|46 x 29|
49 por NCrS 1 450,00 e 23/43 x
37157 x 36|56 NCrS 1 800 00 e
ainda 27|47 por NCrS 2 000,00 -
Pagamento contra documentos,
sem intermediários — Favor ligar
para 52-7247, chamar Abreu.
TELEFONES - Vendo e transfiro
no mesmo instante para seu no*
me estas linhas 27M7 x 32152. x 23
|43 x 26146 x 30 x 36156 x 37|
57 x 28148. - Favor ligar para
Abreu: -52-7247 das 8,30 ès 18
horas*
TELEFONE - Compro 32 ou 52,
para meu uso. Pago NCrS 1 500,00
a vista. Tel. 42*8543 — Sr. Tava*
res.
TELEFONE - Vendo 30 - 47

7 - 34 _ 49 - 2» - 42 - 52
- 46 - 26. Tratar «| D. AmeTI»,
Tel.: 23*8910.
TELEFONE - Compro 48 - 28 -
54-34-48-26-45-25
43 - 23 - 30 - 47 - 27. Tra-
tar c| D. Ameli». Tel.: 234910.
TELEFONES: - 36*37 - 36-57 -
Compro um ligado. Pago adlan-
tado 1 700. Sem intermediários.
Tratar p| tel. 23*270 - Ru»
Uruguilan», llt - Sala «09,
TELEFONE - Compre. D* parti-
cular par» particular, linha 32.
Tel. 25.5123. ¦'. .
TELEFONES - 25 - 45 - Com-
pro -". HUGO - Estabelecido há
- anos, ne Rua Uruguaiana, 55 •
sal» 719 - Tel. 23*3578.

HIPOTECA SOBRE IMÓVEIS, ma
Zona Sul, Empresto — Carlos An-
drade - 22-1557 « 42-8373.
NCRS 20 000,00 - A JUROS -
combinar preciso desta quantia,

Kraio 
6 meses, dou Ia. especial

ípoteca um-prédio Ilha de Pa-
quetá, valor real 90 mil cruzei,
ros novos, documentos ordem
devedor idôneo — Tratar direta-
mente Sr. BOSELLI, das 8h30m
às 11 horas. 23-8648.
PRECISA-SE de 15 e 35 milhões
para retrovenda e hipoteca de aps,
e prédio do valor de 60 • 150 ml*
lhões pelo prazo de-6 meses, bons
lures. lnf. R. Alcindo Guanaba-,
r», 25, gr. 1103 - Tel. 42-6384

VENDE-SE um bar e restaurante
bom para dois sócios, na Rua
Adolfo Bergamlni, 96-C — En-
genho de Dentro — Próximo à
Estação.
VENDE-SE um bar, boa fírla com
moradia. Rua Humaitá, 156
Botafogo.
VENDE-SE café e bar na Rua Ar-
qulas Cordeiro 614 Todos Santos

Motivo de viagem. -_

Gráfica
Vende-se motivo outro nego-

cio toda ou parte (urgente) —
Tratar no local à Rua Iriquitiá
463 -- Jacarepaguá — Taquara.

Loja na
Tijuca

Vende-se no melhor ponto da
Tiiuca loja de pecas e acesso-
rio» para automóveis. Informa-
çõe» para o telefone: 45-4632.

DINHEIRO E HIPOTECAS

Brilhantes Jóias
CAUTELAS DA CAIXA ECO-

NÔMICA e pratarias. Pago pelo
valor do dólar. O end. certo
para um negócio honesto. Ou-
vidor, 169, sala 703, telefone:
43-2312 - Sr. Coelho — ATEM
DO A DOMICÍLIO.

TELEFONE - 37 ¦*• V.ndo. -
HUGO - Estabelecida há 12
ano» na Pu» Uruguaian* n. 55
sala 719 - Tel. 23*3578.

Isabel. Tel. 32-7452.

P.A.BX
Particular vende PABX com

2 troncos « 6 ramais. Tratar
fone 31-3200 e 31-3201, Sr.
Carlos Augusto.

Telefones
financiados

"Totalmente" - 31-3732 -
Também compramos à vista.

Telefone é o
seu problema

Procure Waldeck Pinto, Rua
Rodrigo Silva, 14, 1.° andar —
Tels. 42-1090 e 52-5692 (hora-
rio comercial).

fone 26-7642 - L. Guerra.
VENDO — Caiçaras. Fluminense.
Hesp. Silvestre. AA. Mi Gerais,
Tijuca. Tênis. Quitanda, funda-
dor. Tourlng. América. Vasco e
Guaraparí P. H. Floresta — Neva-
da e outros. Av. Rio Bco„ 156, s1
2925. Tel. 32-8215 - Juanita.
VENDEM-SE urgente 8 títulos do
Hotel Internacional do Galeão —
Telefonar para 45-2097.
VENDO cotas Shopping Center
Caxias, Pre;o excelente, motivo
viagem. Tratar Rue Senador Ver-
gueiro, 218 loia 16, diariamente,
de 13 ès 19 horas.

Sócio
urgente

. Preciso para movimentar em
negócio de loteamento |a em
começo. Tratar à Rua Iriquitiá
463, Jacarepaguá — Taquara.

OPORTUNIDADES
DIVERSAS

DORMITÓRIO RÚSTICO para casal.
Vendo. Preço NCrí 90,00, sala
rústica 60 mil. Juntos ou separa*
doi. Rua Haddock Lobo, 206.

• OPORTUNIDADES E NEGÓCIOS» UTILIDADES

ESPELHO de cristal 180x80. Mol
dura dourado, lindíssimo. Custou
600,00, vendo por 120,00. Ver Ba-
rat» Ribeiro, 153-201.
ESTANTE decorativa c\ 3 prat,, em
mármore português e met., mesa
de márm. Carrara e met.. anel de
grau professor, vendo — 37-9524.

(X

GRUPO estofado, nòvo, alm. sol-
tas, tec. coco ralado, outro vol*
cron 420,00, arcas, mesas, espa-
Inos dourados, f-ac. transporia.
57-8944.
GRUPO estofado courvin em cap-
tone (sofa-cama), sem uso, custou

FOGÕES - AQUECED.
FOGÃO Cosmopolita, -I bocas,
perfeito funcionamento com 2 bu-
iõe». Vende-se n.o 70, Av. Roma,
3Ó8-E — Bomucesio.
POGÂO ALFA, gás, de rua, 3
bocas quase novo. Praço NCrJ
85,00. Fone 58-7461.

GELAD. - AR C0NDIC.
AR CONDICIONADO - Tenho
Philco, ótimo estado. Vendo porNCrS 380,00. Aceito oferta. Av.
Mal. Floriano, 21, i/ 4:
AR CONDICIONADO Philco func.
um 250 mil, outro 450 mil. Av.
Gomes Freire 176, sala 902..
ATENÇÃO — 50 geladeiras serão
liquidados hoje. Desde 100,00.
Muito gelo, Rua_da Relação, 55.
AR REFRIGERADO7-- Conserto»,
limpezas. Faço coniervasão. Ser*
vito garantido. Pintura geladeiraFrei Caneca, 17. Tol. 52-4230.
GELADEIRA própria p[ pensão,
quitanda • laboratório, vende-s»
estado nova, funcionamonto per*feito c! garantia. Rua Barão de
Ubá, 62 — Pras» da Bandeira
GELADEIRA - Vende-s», troca-

• financia.sa, todas at mar-
cac a parlir do 130,00, mesmo900, só o sofí 220 ou o grupoIparad» t| garantia. Ru» Barão doa\/j, '.jogo 3 mesas com marmo- - ¦ ¦

ra e| abatiour no estilo. — Rua

TV modelo 66 — Vende-se. Tel.S7A101, Walter.
TELEVISÃO? - Atenção - Preci-samos fazer dinheiro. Temos quevender urgente 250 aparelhos detelevisío, marcas: Telefunken, Ad-mirai, Philco, Artel, GE, Philips,Invictus, Senip e outras marcas,de 11, 13, 16, 19 e 23 polegadas,
porlAteis e de mesa. Preço 50%a menos das tnbaloG com auto-rirnção das fábricas, todas novascom dupla garantia. Cada TVacompanha mesa e antena, am-bas grátis. Vendemos à vista ou
bem financiadas. Aceitamos sua
TV usada como parte do paga-mento. oferecemos 200 000 cruzs.
pela aua TV mesmo parada. Or-
ganiiamos seus crédito na hora,
damos, assistência na hora, entre-
gamos no hora. Favor ver exposl*
ção e venda na loia Estréia de
Prata — Av. Copacabana, 581 —
lo|a 211 — Centro Comercial Co
pacabana. Venha visitar-nos e não
sairá sem comprar. Aberta agora
até às 22 horas. Nos sábados
atendemos também à tarde. E' só
este mês. Atenção: Nosso lema é
resolver seu problema. Telefone
36-2899.

TROPICAL INGLÊS - Vendem-.e
temos feitos sob medida, novos _
saminovoi, manequins 48 e 50,.
smoking, camisas _ calçados, vir*
tuda viage;n |>ara o Oriente.

Tel.: 45-3171.

Enrico
Perucas

TELEVISÃO de 23 p_ol., perfeito
funcionamento nos 5 canais;
280,00. Av. Copacabana 610-J.

Paissandu 139, ap. 101.
MOVEIS usados vdo. barato sis.",
dormitórios, colchões, várias me-
sinhas e outras peças avulsas,
estado novos — Pres. Vargas,
2963-A.

Ubá, 62 - PS. Bandeira.

MOVEIS USADOS em «atado d.
novo» . Agora voe. pode com*
prar móveis de tala • quartodesde 1D cruielros novos men*
sais eu a partir d» 60,00 i visla- Verdadeira» pechinchas. Gran-
de variedade par» escolher. Ven-
domei também pa;as avulsas -
Só neste» dois endereço» de Rui
Mtfra - Aristidts Lobo, 134, no
Rio Comprido. Monsenhor Félix538-A em lr»|i. Duat loias quesó vendem móvel» usado».

ARMAÇÕES balcões. Vitrines
Vendo todos os pertences — Rua
Voluntários da Pátria, 154
Tel.: 260533 - Elias.
ATENÇÃO — Compro moedas t
cádulss antigas. Rua da Alfünds
ga, 11)-A, sala 202^
BALCÃO mostruârio, e| 4,00m
cem unidade frigorífica. Rua do
Resende, 63.

Telefones
desligados

Para solução rápida e liqui
cfação Imediata, procurar Wol
deck Pinto — Rua Rodrigo Sil*
va, 14, l.o andar, tels. 42-1090
e 52-5692 (horário comercial).

Telefone
Linha 32 — 22 ou 52 -

Compro de particular. Informa-

ções telt.t 32-6671 ou 32-860S.

TROCAS /
TROCA-SE uma casa n» laje, loca-
liiada em Bangu, por um Volks
64. Tratar è Rua Franeise* Real,
n.o 1563, c| 2 - Bangu.

TÍTULOS E SOCIEDADES
IATE CLUBE JARDIM GUANABA-
RA - Vende-s* titulo de sócio
proprletári* — 22*7781' — Paulo
Santos. '

SÓCIO pi fruta» e Itgumes. Re-
cebo direto da fonte de produ-
çSo. (São Paulo), cl NCr* 1500,00.
Tratar Rua Visconde Rio Branco,
55 — Oliveira.

TELEFONE 47, vendo hoje pela
melhor oferte a vista. Tratar
56-5723' ou a noite 47-3500-
TELEFONE compro linha» 30 - 28
-48-38 - 58 - 29 - 49.
Também faço trocas. Tel. 92*0219
e 92-1778.
TELEFONE — Niterói, - Compro
uma linha de qualquer bairro ou
troco por telefone do Rio. Ligar
para 92-1778 ou 92-0219..
TELEFONE - Compro pelo lusto
valor < pago a vista e em dl-
nheiro as linhas 29, 49, 26, 46,
28, 48, 34, 54. Basta trazer ul-
tima conta e receber 42-5641.
TELEFONE 25, 45 - Particular
precisa um com urgência. Paga
bem è vista. Tratar 42-5641 com
D. Zilma.
TELEFONE 23'43 e 38|58 - Com
pro hoie pago na hora NCrS ,..,
1 800 e NCr$ 1300 respectiva*
mente. Sr. João. Tel. 23-9135

SÓCIO — Com algum capital pa-
ra firme de construção grande
margem de lucro com obras jácontratadas. Tratar na Rua Marta
Freitas, 73 »/305 - Madureira,
SÓCIO com NCrí 10 000, ramo
sorvete, bebidas, conservas. Con<
trato de 5 anos » iniciar. In>
formações 26-4717 - 25-6743 •
Alfredo.
TÍTULOS DE CLUBES - Vendo 1
do Guanabara Regatas. 1 do Tou*
ring Club e 1 Motel C. de M.
Gerais. Negócio direto, Sr. Dias.
fone 42-0848. Travessa do Ouvi-
dor, 4 - 2.° andar. 
TITULO FLUMINENSE E IATE -
Vende-s». Tel. 43-1172, Hermeto.

BALANÇA para 300 kg. Nova.
Preço NCr$ 100,00,* fogão e| ins-
tclacão Mlnasgtts novo, NCr$ ..,
100,00. Tratar 36-3435 - Sr. Pe-
dro.
CABELO HUMANO - Vende-se
de 50 «ntfmetros acima NCr$
700. Rua Leandro Martins, 22, ta-
Ia, 60Ó-A - lera._j (X
CADEIRA DE RODAS CROMADA
- Vende-se - Telefone 37-5937.
GELADEIRA americana comer-
ciai. Vende-se estado de nova.
Francisco Otaviano, 23 — Co*
pacabana.
LOJA DE LUXO - Copacabana,
do esquina — Posto A — Vendo
de artigo» finos para senhor.
Decoração modorníssima, sem
passivo, boa féria — Tratar tels,
58-1766 e 37-0672. Base NCr$
95 000,00 a combinar

PESSOA que se retira vende sala
de [antar rústica. R. Duvivier,
24, ap. 402.

MALAS p. viagem evião e na-
vio - Vendem-se 3. NCr$ 60,00

Tel. 45-3631. 
TREM ELÉTRICO automático -
NCrí 90, 10 kg de moeda» de
tiiqVe! para coleção. NCrS 30.

Rua São Sebastião n. 187 —
ap. 401. Urce.
VENDE-SE a montagem d* um
aviárlo c| 2 balanças, 300 kg *
15 kg, tudo novo, preco b»r«tis-
simo para desocupar lugar. T.
Av. N. S. d» Penhe, 68 a/403,
Gonçalves. 
VENDOl lindo conlunto d* trens
elétricos lionel • M»rklin eom
desvioi. diversos, sinais luminosos
etc. Ver na R. Visconde de Sta.
Isabel, 101 cas» I. Fon» 38-3210.

Cerveja
Weiss Export

ENTREGAMOS A DOMICILIO

Cerveja, choppinho, guará-
ná, «oda, Grapette • Gracola:

Pedidos Te!»,: 48-8134 - ZONA

NORTE.¦«- CENTRO 37-6!i4 -

ZONA SUL. .'':

MOVEIS de tala moderna em
pau marfim,- 6 cadeiras em pa-minha, vitrine de sala, com pésde garra, mesa elástica em pásde garro * vidro cristal. Motivo
de mudança. Preço 600,00 NCrS
novos, Rua Cobuçu, 33 c| 1
Uns Vasconcelos.

GELADEIRA - Vendo «ma Prodos-
cimo, 8 1/2 pés com 6 meses d»
uso ainda na garantia per NCrS ...
500,00 1 vista. Tratar cem Vinda.
Ru» Gonçalo Coelho 235. Pied.do,
GELADEIRAS - Consertos, piniu.ras, colocação de máquina, carga
de git, 

'automática, 
ralé. R Fre!

C«neca, 17 - Tel.: 52-4230.'
GELADEIRA GE International, co-
berla de gelo. Motivo viagem,
ótimo estado de conservação.
140,00. Carmo Neto, 232/20).
GELADEIRA BRASTEMP Retilín .
Imperador, 1Ípo 67, seminova.
Vendo urgente. Rua Pedro I, AA,
Sob. Praça Tiradentes.
GRANDE LIQUIDAÇÃO - 50 ge-
ladeiras desde 100,00,| as melho-
re» da cidade. Muito gelo. Rua
da Relação, 55.

MOVEIS — Vende-se por motivo
de mudança uma sala de [antarrústica em bom estado. Ver e tra*
tar na Rua João Silva, 27 ao.
201 - Olaria.
MARFIM - Dormitório dc 2,80
é para desecupar, 250, também
linda sala de console por pre-
ço baixo. Av. Salvador de Sá,
184. - Estácio.
MARFIM — Vendo dormitório em
estado excelente, 240 e uma sa*
Ia de [antar c| 8 peças, 140. R.
Aristides L6bo, 128. Px. H. L6bo.
PAU MARFIM - Dormitório de
casal, em estado de novo. Ven-
de-se por NCrS 150,00 e uma
jala de jantar também pau mar-
fim, con]. por NCr$ 100,00. Jun-
tos ou separados. Rua Hadocck
Lobo, n. 181-B.
PENSÃO QUE ACABOU - Vende
todqs móveis camas solteiro,
guarda*roupas e vários avulsos
baratfsslmo urgente — Paissandu,
165.

PAU MARFIM - Dormitório de
casal, em estado de novo. Vende-
se por NCr$ 150,00, e uma sala
de jantar, também pau marfim,
conj., por NCr$ 100,00. Juntos ou
separados. Haddock Lobo, 206.
SUPER-tlNTECO - NCrS. 3,00 ml
com garantia lindai, referencia,
late lacrada de S[ «Intoco. —
Tel. 32.1235 - Sr.. Galvão (X
SALA DE JANTAR - Vlnhado,
vende-se por preço de ocasião,
de particutsr pi particular. R.
Engenheiro Érnenl Cotrin, 144, ap.
101* somente na parte da manhã
atí às 10 horas.
SALA DE JANTAR, Chipendal»
Conjugado maciça. Vendei por
NCrS 150,00. Ru» Haddock Lobo,
181-B.
SALA Dfj JANTAR - V*nde-»e,
moderna» em acejó, t&de fileta-
de luxo. Av. Princeía Isabel, 450-

SAL* DE JANTAR CAVIUNA
nova com bufet, bar- espelhado.
Vend» ou troco por TV ou por
qualquer objeto doméstico pe*
queno. ^Bas* NCr») 250 — Tel.
54-3705.
SALA DE JANTAR - Moderna,
em pau marfim, em estado de
nova. Vendo por NCr$ 150 mil.
Rua Haddock Lobo, 303-C
TAPETE arraiolo e persa psquenosi
cadeiras' douradas, lustres e mó*
vais, vendo. R. Marquês deV Abran-
tes 37, ap. 1 201, dal 6 is 12 h.

UTILIDADES

Brilhantes - Jóias
Tel. 54-2966

CAUTELAS DA CAIXA ECON.
Compro. Não perca seu tempo.
Discrição e sigilo. Atendo sè-
mente a domicilio.

Cautelas -
Brilhantes

Compra-se ouro velho, jóia
usadas, platina e brilhantes de
todos os tamanhos. Negócio sl-
glloso.

Rua Santa Clara, 33]714.,.-í
Copacabana.

QUITANDA - Jacarepaguí fêr
6 ent. 5 T. outra F. 4 ent. 5
vde. bebidas tem baleio fig.
Tr. R. Silvana 107, Piedad* -'Salgado.

QUITANDA c| moradia - Passa.
te cont. 5 anci. pequeno estoque,
Ent. 1 £00 ou 4 visla. R. Gal,
Magalhães Barata, 241-A — J.
América.

ATENÇÃO - DINHEIRO - Em-
prestamos d» 3 ¦ 200 milho»»sob hipol.t. ou retrovenda d»Im6v*is. As melhor*» taxas. So-luçao »m 48 horas. Adiantamos
para «»rt!do»s. Traier escritura.Ru» Alcindo Guanabara ti.» 24,7.» «ndar, sala 714. T«l. 32.9102

QUITANDA - -Penha - F. 3, lem
.2 residência^, cent. 3 anos, alug.
100, vdo. 15, c| 6. Av. B. Pina,
335. Tel. 30-4383 d Lopes.
RELOJOARIA - Passa contrato -
Rua Barão de Mesquita, 743-A.
Cem cu sem mercadoria.
SAO CRISTÓVÃO - Vendo 

"me-
Incr restaurante-bar. Em fr. aoA\ercado São Cristóvão. - Maltrab. Preço 35 000. Entr. 14 000Feria 6 500 000. Inst. nbvas.Contrato fi anos. Aluguel 60,00,Trat. Rua Uranos 1170 ap, ]0IRamos. 5.-. Joaquim,.

ATENÇÃO - DINHEIRO - . S.
vendeu_ seu Imóvel • as prtsta-
Soes são representadas por pro*missórias vinculada» i «critura,
n6s descontamos o» dai primeirostitules ou compramos todo ocredito. Tratar escritura. Solução
no ato. Ru» Alcindo Guanabara,
24, 7.» andar sl. 714. - T.l.fo-ne 32-9102.

De 3 a 200
milhões

Emprestamos sob hipoteca
ou retrovenda de imóveis. So-
lução em 48 horas. Adianta-
mos para certldSes. As melho-
res taxas. Trazer escritura —
Rua Alcindo Guanabara n. 24,
7.° andar, sala 714 — Tel. ...
32-9102.

ACIMA DE NCRS 1 000,00, em*
presto sóbr» hipotecas d» pró-dios _• «ps. Adianto dinheiro
Soluça» rápida. Tel.; 23*3870.
A,JU?,?5 ~ Emprosto de l ati30 milhões sobr* hipotecas d.
prédios • aps. Adianto dinheiro- Av. Pras. Varga» n. 290 -
sl 918. 
ATENÇÃO não quero proprieda-de, só juros t capital empresto
em hipoteca, retrovenda, qual*
quer garantia — Jorge 58-2161,
qualquer hora.

Dinheiro — Empres.ATENÇÃO _... .,..,,,„,.
limos imediatos. Hipotecas ou re-Irovendas de imóveis na GB —
5, 10, 15 e 100 mil. Tral«r com

Ia Sr, Gins. Tel. 45-1950.

Dinheiro
Zona Sul

Emprestamos sob hipoteca
òu retrovenda de imóveis na
Zona Sul. Da 3 a 200 milhões
— Solução em 2 dias. Adian-
tamos para certidões. Traier
escritura, Av.- Princesa Isabel,
323, 4.o. «ndar, tala 410 -
Tel. 37-9619.

TELEFONE a partir de NCrS ..
1 600. Vendo todas as linhas, só
recebo depois de instalado e no
seu nome, também faço troca
43-6464.
TELEFONE, vendo e compro —
Todas as linhas inclusive Cetel e
aparelhes desligados. Negócio ri
pido e honesto com reais ganir
tias. Referencias de clientes |a
atendidos. Sr. João. Tel. 23-9135.
TELEFONE - Zona Sul - Vendo
e instalo <m poucos dias iá em
seu nome: Ninguém vende por
menos com lão idôneas referên*
cias. Sr. João. Tel. 23-9135.
TELEFONES - 38 - 58 - Com
pro - HUGO - Estabelecido hi
12 anoa na Rua Uruguaiana, 55
sala 719 - Tel. 23-3578.
TELEFONES - 26 - 46 - Ven-
do - HUGO - Estabelecia* hi
12 anos na Ru» Urugualtn» st.
55, sal» 719. Tel. 23-3578.
TELEFONES - 32 - 52 - 42 -
Compro - HUGO - Estabeleci-
da hi 12 anos na Rua Uruguai
»n»n. 55, sj 719. Tel. 23*357»
TELEFONE - 28 - Vando.
HUGO - Eslabalacldo hi 12
•nos n» Rua Uruguaian» n. 55
sala 719. Tal. 234578.
TELEFONE - Vendo |i no eeu no-
me, 29/4» • 38/58, Oliveira -
32*0873.
TELEFONE 22
37-1615.

Vende-se. Tratar

TELEFONE - 23 - 43 - Compro.
Rua Buenos Aires, 236 sala 5 -
Pagamento após instalação —
Alberto - Horírlo 13 ès 16.
TELEFONE - Vendo 27, 47, 37,
Jarbas Kirk, Rua da Conceição,
105 sala 504 - Tel. 43-7660.

MÓV. - DECORAÇÕES
ARCA jacarandá, console c| espe-
lho, mesa redonda c]6 cadeiras,
empslhadas, jogo 3 mesas pj fren-
te e lado de sofá, abatiour no es*
tilo, grupo estofado, dormitório
Luix XVI, 1 sofá-cnma courvin,
demais pertences. Rua Paissandu,
139, ap. 101. 

BARATISSIMO - Vendo dormit6-
rio pi casal em estado de nâvo.
Preco NCr$ 200,00 e uma sala
com bar espelhado. Juntos ou
separados. R. Haddock Lobo, ..
303-C.

ATENÇÃO - Vendo dormitório
rústico de casal em estado óti*
mo, 150, e uma sala de ian*
tar pau marfim, 180. Av. Salva-
dor d* Si, 184.

COMPRA-SE móvel» usados de
sala e quarto de quaisquer tipos.
Rua General Artigas 325-D, le*
blon.

ATENÇÃO vendo dormitório che-
pendei em estado perfeito por
150 e uma sala 8, pecas 70.
Rua Arlstides Lobo, 128. Próximo
Haddock L6bo.
ATENÇÃO — Compram*»* movei»
usedot. Salas, Dormitórios. Mar-
(Im. Caviuna Império dupiex
rústicos • chipendal». Pagas,
b.m. Tel. 22*0967.
ATENÇÃO — Compram-se mo*
veis usados. Salas. Dormitório»,
Marfim. Caviuna Imparia Dupiex
Rústicos • Chipendale. Paga-*e
b.m. T.l. 324)111.
ATENÇÃO — Compra-ie móveis
modernos. Pega-se bam. Tele*
fone; 48-5311.

ATENÇÃO — Compro móveis dor*
mitórios de todos estilos, atendo
na hora. Telefonar para 48-7297
e 22-0194.

VENDO barato móvel qt. com
pleto mais colchão. Rua Andor]
nha, 287 — Olaria.

CONJUNTO estofado perolliado,
sofá de A lugares, 2 poltronas.
Custou 1200,00, por 280. Preco
de fábrica./ Tel. 36-4951. Tran«-
porte grátis. ^^
CHUPENDALE - Dormitório* de
casal muito bonito e em ótimo
estado, por NCr$ 150,00 e uma
sala de iantar no mesmo estilo.
NCr$ 160,00, juntos ou separa-
dos. Rua Haddock - L6bo, 181-B.
CHIPENDALE - Dormitório de
casal, muito bonito e em ótimo
estado, por NCr$ 150,00 e 1 sala
de Iantar, no mesmo estilo.' NCr$
100,00. Juntos ou separados. Rua
Haddtxk Lobo,'206.

ANTES de moblliar s| casa, ep
ou porlarl» de edificlo, Móveis
de Estilo — Preços de fabrica, eo-
lonial brasileiro, espanhol, holan-
tips: mesinhas, escrivaninhas, ora-
tórioi e multa novidade "Rio An
tigo". Rua Toneleros, 112, Copa-
cabana. Também em Teresópolis,
D'EI Rey — Junto «o Higlno (em
Fronte i padaria do alto). Vale
a pena ver.

TELEFONES — Compro e vendo
as linhas, 22, 23, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 32, 34. 36, 37, 38, 42,
43, 45, 46, 47, 48,'49, 54, 56,
57 _e 58. Jarbas Kirk — Dou re-
ferências bancárias e comerciais.
Rua da Conceição, ,n. 105, sala
504, esq. da Pres. Vargas. Tel.
43-7660.

ATENÇÃO — Compre móveis lis».
dos. Tel.: 41-4119, qu. comprarei
dormitório Chipendal», Rústica,
moderno «u Império, e salas con*
juqadas, claras a modernas, a Im-
pirla. P»g» b.m a ottnda rípi-
da - Tal*: 414119.

Dívidas
De qualquer natureza. Servi-

ço especializado, cobrança rá-
pida, liquidação imediata sem
despesas iniciais. Rua Alcindo
Guanabara, 24, sala 1008, fone
22-3689,

TELEFONE - Compro urgente 22,
32, 42, 52, 54. 30. Jarbas Kirk
Rua da Conceição, 105 sela 504.
Tel. 43-7660.
TELEFONE — Compro hoje para
minha casa 28. 48, 34, 54, pago
à visla t 650 — Luiz — Av. Rio
Branco, 115 tal» 904.
TELEFONE linha 23/43, compro
urgente, pago à viste. Tratar tel.
46-2882, Sr. Josi.
TELEFONE linha 26/46, compro
urgente, pago à vista. Tratar tel.
46-28B2, com Josi.
TELEFONE linha 38/58, compro
urgente, pago à .vista. Tratar tol.
46-2882, com José. '..»,?
TELEFONE 42, Centro, transfiro.
Tratar'25-5805.
TELEFONE — Compro manivela da
CTB. Zona Rural e tambím 25/45,
urgente — Oliveira — 32-0873. ¦
TELEFONE - Particular vende
linha 46 - Tralar tel. 43-9110.
TELEFONE - Linha 49 residencial

Passo ou aceito troca linha 26-46 - Negócio de particular.
Infs. 48-3123 - Sr. João.
TROCO telefone estação AZ portelefone estação 29 ou 49 — Te*
lefonar para 42-8805 e 22-3983

29*4615 - Dr, Aurílio.

ATENÇÃO — Preciso para meu
ap. dormitório caviúna ou |aca-
randá dupiex 4 portos, máquina
de 'lavar .roupa Bendix Pekina,
Tv Philco 23 e berço.\Pago bem
e na hora 54-3705.

CALAFATE — Enceramos, aplica-
mos O SUPER SINTECO. Preco
módica. Tel. 32-1252. Margada
CAMA pj manlna eté 13 enos
e guarda-vestidos em laquê ver-
de * marfim, vende-se CrS ....
150,00 - Tel. 45-3631.

TRANSPORTAM-SE - Móveis e ge-
ladeira» em Kombi, telefone
46-7710. (X

GELADEIRAS a partir de 120 mil
func, GE, Frigidaire » Kelvina-
tor. Av. Gomes Freire1 176, sa
Ia 902.
GELADEIRA Braatemp Conquista*
dor, 9,5 pés, porta útil, interior
verde, gela 1udo, 250,00. Av. Co-
pacabana 610-J.
GELADEIRAS várias marcas Brás-
temp, GE etc, de 7, 8, 9 e 10
pés a parlir de NCrJ 140,00. —
Kua Leandro Martins 38, esq. dos
Andrad_4í,
GELADEIRA GE Hotpoint, 12 pis,
retilínea, fecho de Ímã. Ultimo
tipo. Vendo NCrS 3C0. R. Araújo
Leitão, 108, c| 11 - Eng. Movo.
GELADEIRA - Philco, II pés, g».
lando muito bem, ótimo estado
com pouso uso, vendo barato,
aceito oferta. Tel. 30-1559 - Ur-
gente.
GELADEIRAS - Vendemos, a par.tir de NCr$ 120, 150, 160, 180,
200 até 300, GE., Brastemp, Fri-
gidaire, Kelvinator, toda gelando
muito bem. Rua da Conceição, 145
sobrado.
GELADEIRAS - Vendemos verias
marcas, GE, Frigidaire, Brastemp,
Climax, a partir de NCr$ 150,
1B0, 200 e até 400, todas gelando
bem. Rua da Conceição, III, loja.
GELADEIRAS - Temos várias -
Cônsul, GE., Philco «tc. Todas
funcionando muito bem. Av. Mal.
Floriano, 21 ti 4, também-temos
televisões. Aborta até 20 horas.
GELADEIRA - Lun» Bebe, estado
bom, funciona * perfeito. Vendo
130 cruzeiros novos. Edmundo
Uns, 38 op. 303, Copacabana,
esq. Siqueira Campos,

TV WIDE-VISION 23 pol., ultra-
modern-a cl reg. de voltagèm, func.
bem, NCrS 260,00. R. Estêvss 3u-
nior 70!202 - Pca. S Salvador.
TELEVISÃO GE 23" moderna, per-feito funcionamento, vendo por ..
340,00. Av. Copacabana 861, ap.
1 208.
TV PH1 LI PS seminova é cinema,
330,00 - llh» do Governador, fi-
nal do ônibus Castelo-Bancários
32Ó chegar na praia o primeirobarracão n. 1.
TELEVISORES desde 140,00 de 17"
a 23" todas as marcas, cinema nos
5 canais, garcntida-.i .-{ novos. Rua
do Senado, 322 - próx. Av. Mem
de Sé.
TV PHILCO 23" vendo urgente,
ainda na garantia, de 860,00 por280,00. Av. Atlântica, 330811. Te-
lefone 56-1721.
TV PHILCO verdadeiro cinema, 5
cenais, custou 850,00, vando por280,00. Facilito transporte. N. S.
Copacabana, 387J209.
TV SEMP 14", um clnemo nos 5
canais, urgente ¦ 155,00. Rua da
Capela, 554, ap. 101 — Piedade.
TV ADMIRAL 19 de luxo, port.imagem espetacular. 350,00. Tel.
57-2802.
TELEVISÃO Emerson 23", mar-
fim. NCr$ 2S0.C0, verdadeiro ci-
nema, cinco canais. Rua Domingos
Ferreira n. 187, ap. 37 — 4.Q and.
TV PHILCO - Negócio de oca.
sião, por 280. particular. Rspú
blica Peru, 72ÍS05 - 57-8944.

Cabelos mineiros, legítimos»,
Fuia dos imitações! Use cobe»
los legítimos que só nó» te-
mos! Ninguém saber» que é'"peruca"... E TODOS A
ELOGIARÃOI Demonstraçõt»
gratuitas à domicíliol — Av.
Gomes Freire, 176 sala 303 --
tel.! 52-2360.

Smokings
aiuqam-se

Alugamos smokings, roupas
de casamento • também com-
pramos roupas usadas dc ho-
mem e senhoras — TINTURA-
RIA ALIANÇA - Av. Mem de
Si, 103 - Tels.: 22-48*16 «
52-7964.

Ternos usados
Tel.: 22-5568
COMPRO A DOMICÍLIO

Caljas, camisas, sapatos etc.
Pago melhor quo qualquer
outro.

Ternos usados
Tel. 22-3231
COMPRO A DOMICÍLIO

Calças, camisas, sapatos etc
Pago melhor que qualquer ou»
tro.

JÓIAS - RELÓGIOS
VENDA-SE Patek bolso ouro. Pre".
ço ocasião. Ver e tratar Relojoa-
rio Gondolo — Av. Rio Branco,
133 - Galeria.

ÓCULOS - CINE-FOTO

TELEVISÃO - Vendemos várias
marcar, GE., Admirai, Invictus,
Emerson, a partir de NCrí 120,
ISO, 180 e 200, todas funcic-
nando bem nos 5 cenois. Rua da
ConceicSa, 1A5_ sobrado.
TELEVISÃO - Cem tubo fraco,
pouco brilho, operando bem, só
no escuro! não é mais problema,reativamos o tubo de seu TV por
processo americano, em algum
minutos, em sua própria case. Ex-
perimente, se não melhorar o bri-
lho não pague. Informações, tel.
49*0906, pala menhã ou depois' .18 horas,
TELEVISÃO _ Vendemos tôHãêT

rcas, seminovos d* 23, 21 pol.ao preço de ocasião. Rua da Con-
ceição, 111, loja.
TELEVISÕES - Temos varias
Philco, Phillips, Ein-.ír ele. Todas
funcionando muito bem. Av. Wal.
Floriano, 21 5/ A, tombem temos
geladeiras. Aberta até 20 horas

GELADEIRAS comerciais e um free-
«r — Camposales. Vende-se pe-Ia melhor oferta. Tel. 30-9946 —
R. 23 — Laurentino.
VENDE-SE geladeira Brastemp
Conquistador 10,5 pés. Em perfei-to funcionamento. Ru» Cinco de
Julho, 188 — ep.'-403.

RÁD. - FONÓG. - TVj
ALTA FIDELIDADE T. D. PHILIPS
nova, vários alto-falantes, móvel
caviún», stereo. ' Vendo urgente,
400,00 com gronde prejuízo, —
Rua Dias da Rocha, 31, cl '4 '—
Perto Cine Copacabana 37*7350,
ALTA FIDELIDADE PHILIPIS, m6-
vel jacarandá, sem uso, 8 alto-
falantes, estéreo, nova. Custou
1 300, vendo 400,00; Av Ce-
pacabana, 1 299, 108 - 56-6251

VENDQ - Rádio Telesparfc, 3 fal-
xas par* automóvel. NCrS 110,00.
Motivo: comprei carro com radio.
Rosângela - 47.9968.

ATENÇÃO - Compro Tv, gela*deira, piano, stereo. Pag» è vis-
ta o melhw preto. AUnaU rá-
pid» - T.l. 57-2531.
AP. .TV INVICTUS neva, 17 pol.Rua Galvani, 85/303> VII» d» Pe-
nha, . mot. viagem. >

VENDE-SE sala d» iantar e 3 ca
mas de solt.. e 2 casal e 1 estan-
te e guarda-roupa. Ver Rua Pinto
Figueiredo, 51 casa 3 — Praça
Saenz Pena.
VENDE-SE móveis usados de sa
Ia e quarto de todos os tipos I
pecas avulsas. Rus General Ar-
tigas 325-D, leblon.
VENDEM-SE sala Luiz XV e 2 dor.
mitórios chipendale. Preço excep-
cional, motivo desocupação apto.
Ver Rua Gen. Glicério, 440, ap,
201. Tratar, tel. 42-1259.
VENDO ¦— Uma sala de iantar
(imbuía, pequena, est. de nova).
NCrS 80,00, 1 máq. Slnger, est,
de nova, 180,00, 1 cômoda, tel,
280955.

CONJUGADO, GE, TV-Rád. Vitr.
Vendo 250,00 Pompeu Loureiro
32-B op. 710,.

VENDEM-SE 1 sofá-cnma, 1 pol
trona e 1 cama-casal. Tratar a
qulquer hora na Rua Edmundo
Lins, 20-901 — Copacabana.

CONJUGADO de televisão Philco
23 polegadas, rádio possante, toca
discos stereòfonlco. Cusla 1 900.
Vendo por 390. Tel.: 56.1721.

VENDO chependel lindo dormi-
tórlo de casal em estado per-
feito por preço multo barato «
sala conjugada. Av. Salvador de
Sá. 184.
VENDO chependel sala con|ügada
8 pecas. 130 e 1 G.R. Dupl. 4
port. Mais 1 G. Roupa Chepen*
dei 2,80 em marfim. Rua Aris-
lides L6bo;-. 128.

CARTEJRAS ESCOLARES - Móveis
escritório, cama» betíche. Nio
comprem %/. consulte* n/ preços.Rua Santa Luzia, 776, grupo 1201.
CHIPENDALE - Dormitório, maci-
co, p|casat, estado de novíssimo.
Vendo p. preço baratíssimo, sala
no mesmo estilo, apenas N*Cr$ ..
200. Juntos ou separados. Rua
Haddock lobo, 303-C.
DORMITÓRIO - Chipandel» -
Vendo, primeira oferta, cama-ar-
mário. R. Leopoldo Mlguez, 107/
304, fone 37-8421.

ARMÁRIO dupiex em caviúna, co*
mo novo, apenas 350 mil. Rua
Haddock Lobo, 370-B.
ATENÇÃO - Dormitório p| marfim
p| casal, col. moles, apenas 240
mil • sola 8 p| conj. mesa conso-
le, apenas 130. Rua Haddock Lo-
bo, 370-B.
ATENÇÃO. - Cempre dormitó-
rio» • salas dei todo» et tipo»— Pago o máximo, atende rapi-
do - 34*6604.

DORMITÓRIO - Moderno, multo
bonito, em marfim, caviúna, Igual-
zinho à n6vo, vendo, preço mui-
to barato, sala mesmo estilo, ape-
nas NCr$ 200,00. Juntos ou sepa-
rados. Rua Haddock L6bo, 303-C,

Alô — Compre dormitórios usa-
do», marfim, Chipendal», rústico»,
falas conjugadas de mesa como-
Io. Page bem, atendo rápido. —
Tel. 52.9835. ,
ATENÇÃO — Compram-se móveis
usados - Precisa-s» d» grande
quantidade de dormitório» • sa-
Ias de jantar Chip.ndaU, pau.marfim, caviúna, Luís XV. Rústico
• _ coloniais. Paga-te o valer mi.
Ximo. Atende-se rápido em qual
quer bairro. Tel. 28-8229.
ATENÇÃO — Compram-s» móveis
usados — Pr.cisa-s. d» grand.
quantidade de dormitórios, »alas
de jantar, Chipendale, pau mar-
fim, Caviúna, luis XV, Impirio
jacarandéí, rústico colonial. Pago
na hora.. T»l, 484531.

DESFIZ NOIVADO, vendo sem
uso," grupo estofado couro cru »'acarandé,- 

almcfadas soltas, ar-
ca e mesa em jacarandá, 3 espe-
lhes moldura dourada, sofá em
tecido, logo mesinhas 'cj marme-
re, abajures etc. Transporte eu
tenho. R. Gustavo Sampaio 676
ap. 808. Perto do Túnel Novo.

Super-Synteko
I PAPEI DE PAREDE

Garantia de 5 anos "de fir-
ma". Sólidas referências. Pre-
ço. NCr$ 3,00 m2. Praça Fio.
riano, 19, sala 66 — Telefones:
£2-0316 e 32-0919. (Atende-
mos aos domingos).

Super-Synteko
4 camadas sólidas, referên-

cias. Lata lacrada do Super-
Syntèco. Dedetlzação e orça-
mento grátis. NCr$ 3,00 sem
móveis. NCr$ 4 00 com móveis.
Para m| Inform. tel. 57-7572
— J. I. Pinto Vitrificações.

ATENÇÃO - Compra . TV, pi»,ne, geladeira moderna. Pago
n» hora em dinheiro — Tel. ..
36*4504. (X
ATENÇÃO — Compro televisão
bo» ou parada, usada ou semlno-
va, pago' bem, só serve modelo
de 1960 a 1968. Tel. 30-4906.
A ViSTA compro televisão com
defeito, atendo n» hora em qual-
quer bairro, pago até 100,00
49-8515.
ATENÇÃO - Compre TV, planosestáreos e geladeiras modernas.
Tal. 57-1596. Negócio rápido-
Hoje » qualquer hora, (X
ATENÇÃO — Televisões ocasião,
vendo Zenifh 21 pol. 210,00.
Outra RCA 21 pol. 200, Philco
23 pol. Directa, quase nova ..
460,00, R. da Rela;ão, 55.

TELEVISÃO ADMIRAL - Ame
rican» - 21", perfeita. V.ndo
urgente - NCrS 180,00. Xavi.r
da Silveira n. 40, «p. 401. —
Copacabana.
1ELEVISAO 21 p. 190, outra 17
o. 140 ambas boa. Joaquim Tá-
vora, 65 ap. 201 - Eng. Novo,

Aló COMPRO TELEVISÃO
Geladeira — Máquina Cosvura --
Máquina Escrever — Fogão a gás

Pago bem. Tel. 32-2563.

VENDO MOVEIS chipendale -
Castanho — Oportunidade excep-
cional, lem quorto de casal, quar-to de' solteiro com duas camas e
sala de jantar completa, num total
de 24 pecas, tenho que entregar
o apartamento ao proprietário, li-
quido os móveis pelo menor pre-
co possível. Tratar pelo telefone:
50*3107' ou também pessoalmen-té à Rua. da Alfândega n.° 292
com Srv Russo.

VENDE-SE ume televisão GE 21
polegadas 'NCr» 350,00 - End.
Airee Saldanha, 76 ap, 701. Tel.
36-7915.
VENDE-SE - Um» radiovitrola Te-
lefunken, em jaterandá. Av. N.
Sro. de Fitima, 64 ap. 301.
VENDEM-SE 2 tranteeptores
(USA) Hudson-Marlne, Mod Cor-
sair II * 2 Transceptorw (Nacio-
nais) SNE. Rua Anfilófio de Car-
valho, 2» • 813 - Tels..* ....
32-7160 - 32-7167 e 32-1758.

Antenista
Tel. 52-0022

Instalações e revisões de an-
tenas de televisões e F. M. —
Atende-se diariamente todo:
bairros inclusive domingos e
feriados com garantia e hones-
lidade - Tel.: 52-0022.

COMPRO projetor de -cinema 16
mm, sonoro, qualquer marca. N-j*.
gócio ri pido, h vista, a domici-
lio. Te!. 57-0222.
PROJETORES p{ slides, alemães,
semi «automáticos c\ transforma-
dor pj baixa voltagèm, direta-
mente do importador a preços
excepcionais. Áv. Rio Branco, 18
ll 1305|6 - Tel. 23-0819 das
12-13 e 17-ieh.
VENDO máquina filmar lomrn —
NCr$ 200 e 1 fotográfica íapone- I
sa NCrS 120. R. Marquês de '
Abrantes, 37, ap. 1 20) — 8 Is
13 horas.
VENDO material fotográfico, má-
quina, reftetoreí, ele. Siqueira)
Campos, 18-A, das 14 àt lóh.

DIVERSOS
ATENÇÃO vendo pi desocupar es-
paço muito urgente 1 máq. de
costura est. ds neva, 1 fugão de
luxo c| rolante p[ assar franga,
2 buiõec, 1 cofre, 1, abajur d*
cristal tcheco. Rádio vitrola. —
Maia Lacerda, 465. Térreo. Px-
Hsddock lobo. (x

ANTIGÜIDADES - Compro, galeriaSão Pedro, oòj-rttos de arte, pra-ta, estatuas, quadro* de autora»
célebres, cristal**, porcelanas, opa*
linas, serviços p/ chá etc. Av.
Princesa Isabel, 450-D, telefones
37-1200 é 37-2438.
ATENÇÃO - Compro TV, piano,estáraoc » (.ladeiras moderna.-
T.l. 57-1596 - Negócio rápido.Hoje a qualquer hora. (X
COMPRO TUDO - TV, radiolT»
enceradeiras, maquinai d* coi-
tura,. — Temos vastidos, sapato*
tapete» óióv.ls. T.l. 38-2199.
COMPRO - Teíevisio, geladeira
tm bom estado, ar <ond., pidng>Pago no ale — T.l. 48*3320.

(X
FAMÍLIA estrangeira que se retire.
do País, vende 1 sala de visite
de napa com mesinhas de már«
more, 1 bar com dois bancos, 1
TV portátil GE 17 polenndas, 1
cama beliche tamanho solteiro, 1
armário dupiex, 1 dormitório de?
casal, 1 aquário. Ver Rua Gusta-
yo Sampaio, n. 610 ap. 1001.
GUARDA-ROUPAS - PIANO ba-
ratfitimos por mudança. Rua 5*
Ferreira, n. 215 ap. 601. (X.
MOVEIS E OBJETOS DE ARTE -
Vendo urgente, tudo barato, sa»
la- de jantar mogno, império,
custou 6 000, por 1 500, apare,
lho «m prata brazonada, para?chá « café, custou 6 000, por
1 800, J. B. Castagneto, João Ba.
tista da Costa • outros nacionais.
Av. Princesa Isabel, *450-O. Túnel
Novo.

MÁQ. OU APARELHOS
DOMÉST. (Lavar, Passar,,
Costurar, Ar etc.)

COMPRO televisão qualquer e>
tado, funcionando ou não,, discot
33 rot. Negécio rápido, a vista,

domicílio. Tel. 57-0222.
GRUNDING - Vendo estereofo-
nica importada ainda na garan-
tia, na embalagem, movei grande.
Av. Presidente Vargas, 583, »/
UM, tel. 23-4115.
GRAVADORES IMPORTADOS -
Vi h. de grav. por 95,00; 1 h.
por 150,00; 2 h. por 230,00; Mi-
ni-Cassete por 290,00. rádios Min.
FM e outros. Rádiovitrolrnhas, com
2 faixas e FM. Rua Senador Dan-
tas, 3, 5.0 andar.
GRAVADORES de pilhas e cor
rente dc excolente qualidade, di-
retamente do importador, a pre.
(os excepcionais. Av. Rio Bran-
co, 18, s| 1 305|6, 23-0819, 12-
13 • 17-16h.
RÁDIOS PILHA - Consertos, gra-
vadores, vitrolinhas etc. Eletrfi.
nica Rio Branco — Av. Rio Bran-
co, 143, l.o s/9.'
TELEVISÃO m. 66, 23 pol In-

nova,víctus Jubileu, estado
ótimo funcionamento, motivo via<
gem, 260,00. Carmo Neto 232,
ap. 201. 
TV 12" portátil, moderna, de lu-
xo, mod. 67 .uma jóia d» cinema,
355,00 ae. oferta. R. Dona Zu|.
mira, 118, cj 9. Vila Isabel.

ELMA máq. de cest., port., elét.;
p|50-60 ciclos ciaces3Órios, estan-
te e mesa em mármore Carrara emetal; anel de grau — Vendo
37-9524. (X
ENCERADEIRA El.ctrolux, mod.r.
na equipada, feltres a ejcôvas
novinha, sem uso, 54 mil — RMaxwell, 15 c. 9 - MaracanS.
ENCERADEIRAS - Liquidação
Eletrolux pela metade do preço.Amo, Lustrene, Real de 110,00
por 59,00. Walita, Cltilux, Epel,
de 98,00 por 49,00. Outras por35,00. Aspirador de p6 Elcctrolux
pela metade do preço. Rua da
Carioca, 28, sobrado, entrada pe-Ia ioalherle. Garantia de 2 anos.
ELECTROLUX - Enceradeira toda
equipada novinha e com a ga*rantia, vendo urg. 38 mil R. Via-
na Drumond, 71 ap. 201, Gra|, '

MAQUINA DE LAVAR func. a
partir de 100 mil. Av. Gomes
Freire 176, sala 902, R. Tiradentes
MAQUINAS DE LAVAR - Ven.
do Bendix Pekina nova, por NCrí
230,00 • Economat por NCrí ..
140,00. Av. Mal. Floriano, 21 »/
4, até 20 horas,

OCASIÃO - Fone: 36-7593 -
Vitrola port. ideal pi carro, máq.]
fotog. japonesa "Olimpus Pen",
máq. italiana p[ café Express,
caieira, amplif. alemão pf tel«j
capa italiana p| homem, máq.i
lavar pratos americana, capa vison.
PARTICULAR vende dormitório ca-
sai chipendale, dormitório loltei-
ro moça, conjugado estofado, sofá*-
cama, bar c| 3 banquetas, elsíro-
Ia RCA stereofonica, geladeira,,
fogão c| instalação UltragAs -•
Rua João Rego. 71, ap. 203 —
Olaria.
VENDE-SE gravador Miny laponés
nâvo e uma máquina de costura.
Av. Copacabana,, 542, C.01 -»
Joaquim.
VENDO TUDO - TV Philco, 23"
radiovitrola Telefunken 1967, ge«
ladeira, piano alemão 1966, gru»
po estofado, lindo, cristais, tope-
tes, sofá-cama lindíssimo. Barata)
Ribeiro, 153, ap. 201 
VENDE-SE - 1 geladeira GE. ame.
ri-cana, 10 • meio p5s, aspir-ador
de pó Arno, um NautÜux, 1 guar»
da-roupa solteiro, 3 armários es-
maltadcs, 2 de parede, 1 de pé,uma prateleira de fórmica azul»
Rua Visconde de Cruzeiro, 150
ap. 601, Plamcngo, tel. 45-2097.
VENDO — Todos os móveis, ge-
ladeira etc. Ver primeiro c/ o
porteiro, tel. depois 56-9041. R.
Barão de Ipanema, 25 ap. 801 —>
Copacabana.

VENDE-SE uma máquina de cos-
tura marca Bemoreira. Ver hoje- Rua São Salvador, 59, ap.
13M — Flamengo.

DORMITÓRIO chlp. p| marfim,
p| casal; completo, apenas 250 e
sala chlp. marfim, conj. 8 p|, ape-
nas 150 mil. Ru» Haddock Lobo,
370-B.

ECONOMIZE dinheiro. Vendo no-
vinho, sem uso: grupo estofado
todo iacarandá, almofadões sol-
toe nas costas a assento, todo erri
corvlm (couro), outro em tecido
bouclê italiano, jogo mesinhas
mármore rosa, mesa redonda, ca-
deiras c| palhinha e arca em ja-carandá; espelho oval, outro re-
tangular, moldura dourada, troü-
ler bar, abajures, console doura*
do, quadros a óleo, sofá avulso,
mesinhas em jacarandá eic. Rua
Ronaid Carvalho 275, ap 302, li-
do. Atendo ati 21 horas. Tenho
transporte grátis.

Super-Synteko
VtTRIFICAOOW MCO-IRIt

ITDA. (A-tlCADORÍS)
AUTORIZADOS).

FACILITAMOS
Fone: 29-6851

Super-Synteko
Calafate

Rstpagem p| cera, DOTs,
raspagem cm mármores, per-
sianas columbias, cortinas |a-
ponesas. Facilito, dou ref. e
orçamentos grátis, 56-4156 —
Mario.

TV PHILCO DIRECTA - Mod. 67,
23", nova, de 1 400. Vendo ur-
gente por 590. Está na garantia.
Tel.i 36-4951.

Super-Synteko
Super-Synteko  2,80
Super-Synteko . ...... 3.00
Super-Synteko  4,00

Garantido por 5 anes por
firma estabelecida. Antes de
contratar serviço consulte a
SINTEX - Tel. 57-2042.

TELEVISÃO Philco 23 pol., DI-
recla., Vendo 480,00 quase no-
va, linda imagem. R. da Relação
55, Tárreo.
TELEVISÃO - Tenho várias de
17", 19", 21' e 23" func. a
partir, de 120 mil. Av. Gomes
Freire 176, sala 902.
TV PHILCO 23" tele penoramica.
Super. Urgente, 320,00. Telefone
36-4951. .

TELEVISORES PHILCO - TELE
FUNKEN, ARTEl, ABC e ADMI*
RAL, 23", U", 1J" . 11", me-
dele M, ne embalagem. Aceite
troca, pego etí NCrS 300 piseu TV usado - • salde ti. 12
mese» a| fure» • a è vista, i
btrate - Tel. 46-5102 ati 22
horas.

VESTUÁRIO
CABELOS lisos e crespos de 18
a 35 centímetros. Vendo B qui-los, junto» ou sep. Fone 30-8793
e 30-2833, das 9 às 13, Carlos

VENDO UTILIDADES AMERICA-
NAS — Máquina de costura Seara
com 24 pontos zig-zagj, grava-
dor portátil Philips Norclco, 2
renovadores de ar General Elec*
tric. — Rua Senador Vergueiro*.
146-1 101 - Tel.: 45-9590 entre
18 e 19 horas ou tel. Sr. Ro-
haldo - 52-8055. Ramal 325.

COSTUREIRA - Faz-se roupas da
:enhoras * homens de todos òs

tipos. Av. N.i S. Copacabana, n.°
1 118, ap. 13.
PERUCAS DIRCE - O que há
de melhor en tabelo natural. —
Rabot, Inteiras, mini perucas a
franjas, da todas as cores, inclu.
sive perue»» de hení. — Menor
prece do Rie. Vend»» a praia
•o alcanço de fodoi. Assistência
permanente, Ru» Barata Ribeira
n. 631, apto, 401. Tel. 56-5871
(sah.r ne Constant» Rimos)
PERUCAS Rabo» - Trincas .
Franja», 112 perus» desde 40,00.
Telefone 464845,
PERUCAS - Inteira 80 mll„ca
belos naturais sedosos. Vária» co-
rts, fino acabamento. Av. Gomes
Freire, 176, »| 401. Tel.: 52-2539.

yEquipamentos
eletrônicos

Vendem-se equipamentos de Estúdio
e Transmissor usados.

Ver na Rua Conde Pereira Carneiro.
371 - Estrada Vicente de Carvalho, tele-
fone: 30-8844. (p

ANTIGÜIDADES
Moedas

Tel. 36-1219
Compro prata, porcelana,

crisjais, tapetes, méveis, moe-
das etc.

ANTIGÜIDADES
Moedas

Tel.: 46-4309
Compra-se biscuits, porcelt.

nas, brome, prata, cristais, u-
pSte» e lustres.

Compro tudo
Tel. 43-8757

, Geladeira, TV, acordeon, mi-
quinas de escrever, costura, rá-
dio e prataria -etc.

Philco Philips
Venda de aparelhos e peças

em geral. Anexo: Departamen-
to dè serviços técnicos especia-
lizados, consertos com garan-
tia, quaisquer aparelhos. Peças
genuínas. Philips, Philco. R. 7<
de setembro, 38, 1.°, — Tel.s-
22-5682.
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MÁQUINAS E MATERIAIS • ENSINO E ARTES» ANIMAIS E AGRICULTURA ? DIVERSOS • EMPREGOS CLASSIFICADOS - Jornal do flr.sil, 3.".feiro, 9-1-68
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HORIZONTAIS — 1 — tomar puro; expurgar-
i<Lat. depurara). 7 — muar; 9 — a fécula extraí-
da do rizoma de algumas plantas (Ing. arrowroot):
pl.; 11 — relativa a parasita; 13 — certa; algu-
jna; H — tornar ditoso; juntar; 15 — pessoa
muito íaladora; indiscreto; 17 — pais dos pais ou
das mães; 18 — contrariedade; Jriau humor; 20 —
sujeito importante; contador de vantagens (DE-
GAS); 22 — sorrir; 23 — interjeiçao de chama-
mento; 24 — espanto; admiração; 26 — cano de
moinho; 28 — gasta; absorve (Lat. consumei.);
30 — apertar na prensa; imprimir (De prensa).,

VERTICAIS — 1 — membro de uma deputaçâ.
ou de uma assembléia legislativa (pl.); 2 — adi-
ção de um som ou fonema no fim de palavra
:<_._*. paragoge); 3 — berne (larva); 4 — medir
com rasa; nivelar (De raso); 5 — secura; quali-
dade do que é árido (De árido); 6 — tornar rú-
tilo; luzir (Lat. nitilare); 7 — padioiw ou cama
para transporte de feridos; 8 •— gastaria; 10 r—
relativos aos titãs; 12 — delicado; agradável (Lat.
arnablle); 16 — apêndice; 19 — erva rasteira per-
tencente à família das Gramineas; 21 — fruto de
grande trabalho; fadiga' (Lat. sudorc); 25 — no-
me da Letra ií; 27 — adivinhar; conhecer; 28 —
abreviatura: compare; 29 — símbolo do estanho.

SOLUÇÕES DO NUMERO ANTERIOR — Hori-
zontais — demitir; hc; elaborável; mi; ei; lata;
emarelecer; ri; ira; aro; inacabado; tarado; até;
ode; ora; ir; sono; ___po; ralaremos Verticais
— deméritos; eliminador; ma; ibérica; tolerado;
ir; ralé; heterotipo; claro; vacada; laborar; are-
na; tros; ape; oi; um.

Carreira de futuro-15 a 23
anos - NCr$ 500,00

AERONÁUTICA - EXÉRCITO E MARINHA

Preparam jovens para as profissões de me-
cânico de avião, motores, viaturas, rádio, dese-
nhistas, telegrafistas, fotógrafos. Você estuda por
conta do Governo federal, recebe vencimentos,
alimentação, alojamento: Faz os cursos ginasial e
cientifico grátis. Contrato garantido por final do
curso, com .estabilidade e promoção. R. Acre, 83,
5.° andar — Inscrições abertas.

Internato modelar em
Petrópolis

Garanta o futuro da leu filho e proporcione-lho o clima

salubérrimo do Petrópolis, » uma hora e mela do Rio de

Janeiro, • matrlculando-o no tradicional
INSTITUTO CARtOS A. WERNECK

(Campeão da IX Olimpíada Estudantil dc Petrópolis)
CURSOS: Primário — Admissão — Ginasial — Colegial

(c] ramos de Engenharia, Medicino, Direito e Filosofia) —

Técnico de Contabilidade — Eletrotécnica — Datilografia

Línguas.
Cursos Vestibulares especializados

INTERNATO-EXTERNATO - SEMMNTERNATO
Ótimas praças de esporte-Scrviço de Orientação Educa-

cional — Cinema Educativo — Biblioteca — Intensas Atividades

esportivas — Sala de Artes Industriais — Escritório Modelo

para o Ensino da Contabilidade — Atividades Extra Curriculares.
Aceitam-se transferências para todos os Cursos
Direção Geral do Prof. Carlos Alberto Werneck

Informações pelos tels.: 2867|3410|3385
PETRÓPOLIS - ESTADO DO RIO (P

MÁQUINAS
E MATERIAIS

MÁQ. INDUSTRIAIS
CAIANDRA Castanho pira lavan-
daria da 4 rolos, 2,5 mti. a Vi-
por. V.nde-s. NCrí 2.000,00. Rua
Farraira Viana II. Flamengo.
COMPRESSORAS pira baquelite
alemãs. Plainas. Tornos e forra-
mentas. Rua Domingos Lopes 111
Tel. MH 1197 - CETEL 90-0864
COMPRESSOR p| pintura, ar dl-
ralo, 2 pijtóes com pistola nova,
jsm wo, vendo barato. R. Max
well, 15 cl 9, MaracarjS,

TIPOGRAFIA - Trêi< máquinas
compressor» Duplo ofício (cilfrv
drica); máq. de- corte, ótima inr-
falação, composição e materiais
diversos. Aluguel NCrS 100,00 -
Vends-se pela melhor oferta
vista ou financia-se parte. Acei
to apartamento ou casa como pe-
gamento. Dou ou recebo a dif*.
rença. Trotar pelo tel. 34-9835,
c| o Sr. Sérgio.

COMPRESSORES de ar direto e
«om reservatório, pistolas psra
pintura • pecas. Casa dos Com-
preisores Império Ltda. Rua Ba-
neditinos, 21, !.° andar, Can.
tro. Tels. 23.5274 a 43-3650.
EMPHHAOEIRA MOTORIZADA -
Compra-s* - Usada qu* >ste|a am
bom estido. Urg.nte. Tal. 21-2120,

MAQUINA OFF-SET - Ofício, ven-
¦ tíé-ié-em citado de nova, aceito

carro em pagamento. Tel. 22-6556.

MAQUINAS solda elilrlte • sol
di a ponta — A partir de NCrS
45,00 — 5 anos garantia • Rua
Jo-ó de Queirós, 195 — lanto
Ribeiro — Nio compre iam *xa<
minar - Isolamento.

VENDE-SE um apírelho de solda
s oxigênio completo, funcionando,
Rua ÃntSnio Estorino, 268-A. Es-
quina de Av. MJriti.

VENDEM-SE desempenadeira Acer-
bi, serra tico-tico e uma circular.
Tudo com motor fixado. Ay. Cel,
Francisco Soares, 477, cj 1.
N. Iguaçu. _^

VENDO motor 3 HP, perfeito es
tado, 5 serpentina. Rua José Al
varengi 99 — Caxias. 

VENDEM-SE Frizas e- Cal
ços para Of-Set, ' sem
uso. Tratar à Av. Rio
Branco, 110, 1." andar,
com o Sr. Gilberto.

Matrizes para Linotipo
Vendem-se fontes completas e in-

completas.
Ver e tratar na Av. Rio Branco n.°

110-1.° andar, com Sr, Gilberto. (P

MÁQ. E EQUIPAM.
DE ESCRITÓRIO
AH. ISTO V. NUNCA VIU -
Uma etmples portátil que «cre-
ve como impresso — "PRIN-

CcSS" — a obra-prima alemã.
Venha ou telefona - leo — lm-
portacãe. Rua Rodrigo Silva, Al,
4___and»r. Tal. 32-0631.

ASSISÍÊCNICA - Vende maquinas
de contabilidade Olivetti Audit
302. Fone 31-1307 - Rua do Ro-
sario, 61 l.o

CIMENTO - Melhor pre-
ço — Entrega imediata.
Telefone: 34-6814. (B
PEDRAS COLORIDAS p/ pisos e
revestimentos, venda, e serviço,
Arenito Ltda. Rua São Clemente.
164. Tel. 46-7431.

COMPRO maquina de escrever e
calcular usada, qualquer marca.
Negocio rápido, à vista, a domi-
cilio. Tel. 57-0222. 

TiJÒlOS 20 x 20 - 10,00. 30 x 30 $^. T?fl 34.,„2— 130,00 p|. obra o melhor da
praça. Tal.: 29-2937. Sr. Costa.
TIJOLOS FURADOS - Muitíssimo
barato. Pedra, areia, ferro. Pedi-
do direto da -fonte. Rua Ibiapina,
141. Penha. Tel. 30-3129. Sousa.

DEPOSITO de maquinas de escre-
ver, somar, calcular, contabilidade
I mimeografos. Facilidade de pa-
gamento 0 garantia abroluta. Rua
Riachuelo, 373, o! 505. - Tel.:
22-5665.
MAQUINAS de escrever e somar
e partir de 80,00. Preco especial
pl revenda. Avenida Rio Branco,
9, sala 317.
MAQUINA de escrever Under-
wood de mesa, outra portátil, 1
cofre, tudo no estado de- novo,
junto ou separado. Tel. 30-1559,
MAQUINA DE EÍCREVER USA-
DA. funcionando bem, compro.
23-4622 - Sr. João.
VENDEM-SE 14 ficharlos HOLLE-
RITH com 10 gavetas de 2 ta-
buteiroí removíveis, em perfeito
estado, Tels.: 23-4663 e 23-3431,
após 12,30 horas, ..

MAT. DE CONSTRUÇÃO
CIMENTO Mauá - Paraí-
sq. - Barroso — Melhor
preço. Entrega imediata'
Tels. 30-9118 e 34-6814.

I__t.
CIMENTO MAUA' e Paraíso. Tijo-
los, Ia. pedra 1 ê 2, saibro, areia
tábuas e verg, ferro. Posto obra,
34-7990. Sylvio.

Compro 1 piano
25-6434

Mesmo com defeitos. Pago

até NCr$ 500,00. Resolvo rá-

vo rápido.

ARTES

QUADROS — Compro quadro» de
pintores modernos brasileiros. Sr.
Norberto tel. 52-9552 a 52-9534.

PRECISA-SE empregada todo __r-
viço. Rua Aires Saldanha 63|303.
PRECISA-SE — De uma empreg..
da. Rua MoroS3 « Silva, 98 au.
103, tel. 34-9235. Tiiuca.

COLEÇÕES
PRECISA-SE da empregada para
arrumar c levar. Tratar Praça 13
n. 58 - Cordovil, cl D. Olaa,

ATENÇÃO - A flrmi G. Lamê
go Moe dai compro e vende moe-
das antigas. Rua d» Alfândega,
111-A, saia 202. Tel. 43-1945.

PRECISA-SE arrumadeira 3 dias
por semana. Ord. a combinar —
Exige-se curteirn - R. Japeri. n.°
102, np. 6 — Rio Comprido, per-to B. Itapagipe.

ANIMAIS E
AGRICULTURA

PRECISA-SE de mocinha para ser
viço em cisa de família — Pede>
:e referenciai — Tel. 28.2298 -
Marquês do Valcnça, 96.
PRECISA-SE empregada para casal
Rua Machado do Assis 73 ap. 301
Flamengo, fon* 45 .608

ANIMAIS
BOXER - Cadela, beije, 7 m.e-|
ses, puríssimo, lindo1, excelentes'
campeões. 175,00. Siqueira Canr
doi 282 ap. C-01- Tel. 36-1991
DÍNAMARQUES GIGANTE - Fi-
lhote de 5 meses, preto, ótimo
Pedigree. Ver Av. Rui Barbosa,
3001401.
IRISH SETTER - Vendo filhote.
3 meses, fêmea. Ótima filiação.
Tel. 27-6380.
PASTORES ALEMÃES LEGÍTIMOS
- Ótimo pedigree. 52-1384 ou
22-9064 - Das 9 às 17 horas.

PEQUENEZES - Vendem-se fl-
Ihotcs fêmeas com 2 meses. R.
dos Araúio;, 77 — Tijuca.

PRECISA-SE empregada que dur-
mo no emprego, c! referências R.
Pompeu Loureiro, 120| 601

VENDO filhotes Dobermann alia
linhagem. Falar c| Maria Lúcia —
Tel.: 46-8753.
VENDEM-SE filhotes de pastoreie-
mão com um mês, com pedigree,
Telefone 27-8187.

PRECISA-SE ds empregada p. todo
serviço. Paga-se bem. Rua Sil-
veira Martins, 146, 5C3. Catele.
PRECISA-SE — De uma empregada
com boas referências parti traba-
lhos domésticos. Trator na Rua
Carlos Vasconcelos n,_ 54 ao. 213
PRECÍSA-SE de babá. Rua 5* de
Julho 266 an. 302.

AVES E OVOS
MARRECOS DE PEQUIM — Ven-
denvse casais em postura t Iam-
bem marrequinhoi da 30 dias,
Tel. 45-6762.

PRECISA-SE empregada para todo
serviço, paro casal com 2 filhos.
Av. Ataulfo de Paiva n. 23.
(2041 - Tel. 47-1440.

DIVERSOS

PRECISA-SE empregada. Aceita-se
com filha de. 14 a 15 anot. Paga-
so bem. Tralar Miauel temos, 99,
ap. 803 — Copacabana.
PRECISA-SE empregada por. hora,
Rua SSo Clamente, \47, casa 82

Botafogo.

DECLARAÇÕES E EDITAIS
PRECISA-SE de babá com boa
aparência, exigem-se referências.
Paga-tt b_n. Tratar ne Rua Cruz

ima, 33, ao. 803 - Flamengo.

Ótima oportunidade para
Senhoras e Senhoritas
Profissão lucrativa e interessante. —

Cursos rápidos sobre maquillage e cuida-
dos da pele com possível aproveitamento
na Empresa em caráter de Representação
comercial. Damos certificados.

' Apresentação na Rua Toneleros n.°
326, sobreloja.

Aviso à Praça
José Reis Martines torna público, para todos

os efeitos, que tVam perdidos os boletins de bo-
nificação n°s. 9.500 e 6.394, emitidos em 20-11-
67 pela Cia. Sid. Belgo Mineira, relativos a bo-
nificação de 45% e 50%, ações novas, do aumen-
to de capital aprovado pelas assembléias gerais
extr. de 11-3-66 e 28-4-67.

Rio, 8 de janeiro de 1968.
as.) José Reis Martines

PRECISA-SE empregada. Rua S.
Francisco Xavier 352 ap.' 202.
PRECISA-SE empregado, empre-
gada, serviços domésticos. Araú-
Io Pena 5B — Tijuca.
PRECISA-SE de empregada paraserviços de pequena família. Rua
Prudente de Morais, 564, ap. 304
com referêfici
PRECISA-SE emp. p|t. serviço de
fam. 3 pes, Não dorme emp.
Prefere-se more porto. Rua Mar-
quesa de Santos 32, c| 6 — Lgo.
do Machado.
PRECISA-SE copeiro arrumador
servindo a francesa. p| casa famí.
lia. Favor tal. 27-5524.
PRECISA-SE - Empreoada. Rua
Belfcrd Roxo, 146 ap. 802, tel.
37-6320.
PRECISA-SE — De copeira-arruma.
deira para pequena família de tra-' mento. Exigem-;e refere.-.._as.
Praia de Botafogo, 132 op. 201

AULAS DE VIOLÃO - Em Copa-
cebana a NCrí 20,00 a domicilio
NCrS 30,00, fone 57-4735 ou
32-7835 - Paulinho.

MATEMÁTICA - Preparo para 2.»
época. NCr$ 5,00 por nora. —
Tel.t 46-6531. Renato.)

APROVEITE suas férias. Aprenda
corte e costura em 8 aulas. In-
clusive roupa "de homem. Meto*
do moderno. Tel. 25-4030.

MATEMÁTICA, Uuímica e Inglês
em Copacabana — Segunda época
- NCr$ 5,00 - Tel. 27-4054 -
Luciano.

AULAS PARTICULARES, para cur-
so primário, tão dedas por pro-
fe. sôra competente. Tels.: ....
22-8503 e 52-0660.
APRENDA a dirigir Volks 67. -
Apanho a domic. e prep. does
sl matric. Dia e noite, domingos
e feriedos. Tel. 27-7445. Levi.
APRENDA a dirigir Volks. Apa-
nha-se no domicilio. Prep. doe.
sem cobrar matric. Tamos instru.
toras. 57-7845 e 56-71911 Mau-
rlcio.

NÃO SABE DIRIGIR? - Procure
a Auto Escoín" de mais alto ga-
burilo, especializada para senho-
Tòt, trata de roda a documenta-
Cão. Apanhamos em casa em
Volks de. duplo comando. Auto
Escola Narciso, tel. 26-1943.

CURSO DE FERIAS GRATUITO -
Preparatório pj admissão. Inicio
15 de ianeiro, Av. N. S. Copa.
435, sola 404.
CONCURSOS - Trib. Reg. Trab
- Of. Jud., Of. de Just. •
outros, últ. turma em 9/1. Escrev
Juramentado, c/ Indicação — Ini-
dor 15/1. ART. » (l.o ciclo) -
Inicio em marco, matricula grá
tis neste mês. Português Intensi-
vo jMeio 15/1. "Curso l. Mon-
teiro" - Av. Rio Branco, 185,
sala 1027 (Edifício Marquês de
Herval).. .
CAPOEIRA E JUDÔ - Cursos pa-ra iniciantes na Academia Her-
manny, na Av. Princesa Isabel
n;_150_aj_501;_
DATILOGRAFIA — Curso Riobrás.
Mensal NCrS 10,00. Possibilidade
cons*guir emprego, durante o cur-
so. Av. Pres. Vargas, 529 sala
410.
ENSINA-SE manicure. Rua São
João Batista. 98 casa 7. .Procurar
D., Lurdes h noite. Botafogo.
ENSINA-SE, manicura, oferece-se
material. Tratar de 3.a a S.a fer-
ra das 20 is .22 h. Voluntários
da Pátria, 354 - D. Nadir.
FRANCÊS - Conversação - SÓI.
sas da estudas, vestibular». —
Concursos. Qualquer nível. Apar.
faijoamento, Inclusive tebadea.
T.I. 37-4443. '
INGLÊS p. 2a. época, alemão, au.
Ias part. Rua do Bispo 231, ap.
102. Tel. 54-2375. - Tijuca.
INICIAÇÃO MUSICAI GRATUI
TO - Crian.as d. 4 a » anes
- (Concurso de bolsas) — Ins-
cri.óes: 15 d. ianeiro a 15 da
fevereiro. Curso d» Música Stt.
Cecília - Rua Maria . Barras, 72

INGLES-AMERICANO ensina na
casa do aluno, conversação, via-
gens, gramática ele. 45-1352.

Cimento Mauá
Posto obra

entrega imediata

Tel. 31-0649

INGLÊS — 2a. época. Aulas por-
eulares. Tijuca - Tel. 48-0134.

INGLES-FRANCES - 2a. época.
Prof. regist. MEC — Conversação

Viagens - Itamarati - 37-9202.

INTERNATO para meninas até 14
anos. Conservatória — Valente —
E. Rio. Primário —_ Admissão e
Ginásio. Acomodações em apar-
tamento., construção recente. —
Inf. des 7 as 10 ou 20 is 22 hs.
fone 28-4760^
LECIONA-SE a domicílio dese-
nho, matemática, inglês para gl-
násio. Recados 30-0590,

Vendem-se
Conjuntos sanitários de tô-

das as cores p. 90,00. Av. An-
tenor Navarro 1 009 — Brís de
Pina. .

INSTRUMENTOS
E APARELHOS
ISTOJO KERN - A-342:G - 5

tira.inhas) 7 compassos, 1 trace-
jedor • complementos. Vendo s/
uso. NCrS 500,00. Recados Sr.
Victor 22-9063. ¦_

Cimento - NCr$ 5,90
Azulejo Klabin Bco  NCr$ 6,56
Azulejo Klabin Côr  NCr$ 6,75
Areia Lavada '..'... NCr$ 10,50

RASCÃO E CARDOSO LTDA.
Rua Conde de Bonfim n. 96 — Telefone

^8-5983. (P

ENSINO E ARTES
CURSOS E
PROFESSORES
AULAS DE VIOLÃO - Maria The-
reza, ensina ritmos, bossa nova e
clássico. R. Riachuelo, 221, apto.
«03. Tels.: 22-8503 e 52-0660.

A.TTIGO 99 - GINÁSIO, CLÃS-
S1CO — Cientifico com ou'um
ainiísio, em 1 ano r 90% apro*
vados - DACTILOGRAFIA.
CURSO COMPLETO - Ambi.nt.
requintado — Matriculai abertas
_ O CURSO "CCC." APRO-
VA! — Av. Copacabana, 1072

grs. 302J308

APRENDA Violão • Guit. em au-
Ias. individuais com o Prof. Me-
deiroj. Honestidade no ensino. —
Experimente. — Tel. 29-2759.
AULAS PARTICULARES - Dese-
nho. Histeria, Geografia, na re-
sidência ou local próprio — Prof.
tel. 38-9190 .

APRENDA • .irislr en Vallta
sem taxa eu matr. Aulas diurnas,
not. dom. Feriados. Apanhamos
a domicilio. T»l. 37-6097.

ACADÊMICO da Engenharia di
eulas do matemática • física. Vai
na cí5.. do aluno. Tratar com
Paulo Roberto na Rua Caning 26,
apto. 802. Posto 6.

APRENDA A DIRIGIR com ins.
trulons compitent.c ou to \i
b habilitado o tem dificuldades
nós aperfeiçoamos seus conheci-
mantos - AUTO ESCOLA LIDER
— Rua Ministre Viv.ircs d. Cas
tro, 32 - loja - Tel. 36-1573.
AULAS — Engenheiro leciona fi-
sica, matemática, química, cie.en-
tiva. João Marcos. Tel. 26-9264.

MATEMÁTICA - Fisica - Espa-
nhol — Leciona. NCr$ 6,00 por
aula. Raul Pcmpaie, 180/ 1001.

Aviso
Interportos Comércio Agro-lndustria

Lfda., estabelecida na Rua Teófilo Otôni,
58, sala 602, emvvista de alteração còn-
tratual, com entrada de novos sócios, so
licita a presença de credores por ventura
existentes, no prazo de trinta dias.

Rio de Janeiro, 8-1-1968.
A GERÊNCIA.

PRECISA-SE empregada para ser-
viços de uma senhora. Kua Con-
dessa Belmonte, tel. 49-5791
Engenho Novo.

PRECISAM-SE professores Admis-
são (Port, cu Mat.) p/ dar curso.
Ferias. Av. N. S. Copacabana, n.
«5 - 404. Prof. Paulo.
SEGUNDA ÉPOCA - Portugu.s
ou p| qualquer outro fim. Pro-
fessor «specialiiado prepara. —
Rua luis Zancheta n. 126, cl .

Riachuelo.
TAQU1GRAFIA t DACTILOGRA
FIA — Atilas em qualquer dia e
hora (apr.ndliado) • turmas de
aperfeiçoamento p\ qualquer m_.
todo, v.locidad* de 20 ati 140
PPM - Centro Taquigrtflcc. Bra*
sileiro. Prata Floriano, 55, 12.0
(Cin.lindla) ¦ 52.2972 ? S2-D61».
2.° ÉPOCA. — Universitário di
aulas em casa de aluno —"GIn.e
Col. - Luís: 36-5204.

INSTRUMENTOS
MUSICAIS

Declaração à Praça
t XODÓ VOLKS LTDA.
NICANOR GOMES PEÇAS

A. BARROSO ALVES PEÇAS E ACESSÓRIOS
Estabelecidos nesta cidade à Av. 28 de Se-

tembro n. 3B7-A, com o ramo de Auto Peças,
vem pela presente convocar todos os seus credo-
res no. prazo máximo de 30 dias, para se habi-
litarem com seus créditos, em virtude de ó mes-
mo desejar vender o estabelecimento e os promi-
tentes compradores desejarem adquiri-lo livre e
desembaraçado de quaisquer ônus.

A. A. A. PIAN.OS estrangeiros e
nacionaia — Usados .« novo* de
diversas marcai e vários - rrode-
los. Casa especializada vtnda bem
financiados. Rua Santa Sofia, 54.
S. Pene.
ATENÇÃO. Pianos .str.nr_.iros.
nacionais dos melhores fabrican-
tei, vendas a praio. sen. juros, •
faelhor estoque da GB. Rua Mí.
gu.l Couto, 35, grupo 407, es-
quina da Rua Buenos Aires.

DECLARAÇÃO - Foram extravia
dos no traieto do Rua Julia Lo-
pes de Almeida ao Largo da Ça-
rloca, livros comerciais, Diário,
Caixa'. Razão ."outros documen-
tos de Fab. da Calcados Nilia
ltda. Gratlfica-se a quem encon-
tra-los fineza entrosar ao Largo
de Carioca, 5 sala 716.

ACORDEÃO SCANDALll - Ven-
de-ie. Travessa São Carlos. 17 —
Estício., Tel. 42-5962^
A CASA AAOT7A, pianos, Essen-
felder, Welmar. Longo prazo. —
Atende também sábado e domin-
go. 2 Dezembro, 112 — Catete.
A CASA MILLAN PIANOS -
Nacionais • estrangeiros, cauda,
apartamento • armário, a longo
praio, sem juros, 10 anot de
garantia — Ouvidor n, 130, 2.*
andar, le_____l§.
ATENÇÃO — Compro um pia*

INGLÊS — Taquigrafia NCr$ 12,00 no novo ou usado, mesmo pre>
mensais. Cursos completos em 30 cisando do conserto — Qualquer
liçcej. Centro • Copac. Telefone] marca — Pago bem — Hoje
57-0051. '¦ 36.652

À VISTA — Compro plano do
qualquer tipo — Negocio hoje,
rápido. T.l.fon. 57-1596. Qual
quer hora. N6vo ou usado. ,
ATENÇÃO a dinheiro compro \tt-
gente um piano, negocio rápido,
chamar qualquer hora. Telefona:
45-1581;
COMPRO 1 PIANO - D. qual-
quar marca co tipo. Nio faço
questão da pro.o. Solução rápida
à vista. T.l. 45.1130.
COMPRO piano, armário ou de
cauda. Não foco quostãe de
marca. Pago «m dinheiro na ho<
ra - Tal. 36-6504.

Comercial
em 2 anos

Matérias: Português, Materna
tica, Inglês, Contabilidade, Ta-
quigrafia, Estatística, Corres-
pondência,* Caligrafia, Dotilo-'
grafia e Direito Comercial.

ADMISSÃO DE FÉRIAS

Últimos dias de matricula.

ARTIGO »»

Ginasial em 1 ano — Com *
sem base. — Nova» Wrmas, das
9,30 ài 11,30, das 18 às 20, f
das 20 às 22 h. — Matrículas
das 8,30 até 22 horas.

DATILOGRAFIA EM 1 MÊS

Curso comum, rápido e aper
feiçoamento. Diploma no fim
do curso. Não pagará matrícula
até o dia 10. INSTITUTO CO
MERCIAL DO BRASIL - 30 anos
de tradição. — Rus Uruguaiana.
1M]! 16..

FLAUTA de prata Luiçii Vanotti —
vendo ou troco p) outra coisa. R.
Marquês de Abrar.tes 37, ap. 1201

Sil .s 13h.
PIANO ALEMÃO 88 notas cepo de;
metal, coroas cruzadas, teclado de;
marfim. Vendo urgente. l.a ofer-
ta. Tel.t 56-1721.

Condomínio do
Edif. Majoi

Av. Atlântica 974 — Gustavo

Sampaio 811

Assemb|éia-Geral Ordinária —

Ficam os Srs. condôminos con-

vocados para assembléia, e fe-

tuar-se dia' 15 de janeiro de

1968, às 21 horas em 2.a con-

vocação com qualquer número,

no ap. °03 do ed. para dellbe-

rar: a) apreciação de contas; b)

nomear| vice.síndico. — Rio de

Janeiro 8-1-68 — Síndica —

Ângela I*. Coimbra.

Condomínio do
Ed. Santa Rita

Convocamos o» condôminos

do Ed. Santa Rita para a As

sembléia que realiiar-se-á

Av. ErnSni Cardoso, 278 —

Cascadura, no di» 13 próximo
às 15 horas para deliberar sô-

bre os seguintes assuntos
a) Reaiustamento do preço

de construção;
b) Assuntos de interesse ge-

ral.
A COMISSÃO FISCAL

BUFFETS, DOCES
E SALGADOS
DOCES E SALGADOS - Bala lei
te de coco deliciosas coníeccio-
no^-Encomendai pj festa ou pa
Hcular, faço entreyas. Telefone
48-8927.
ANTECIPE teu anúncio para do-
mlnso. As agências do JORNAL
DO BRASIL do Meier, Copaca.
L.ns, Tijuca, Rodoviirie, Botafogc
e Sede ficam abertas, às sex.
t3:-feir_., até as 22 horas para
receberem o seu anúncio psra do-
mWigo.

EMPREGOS
SERVIÇOS DOMÉSTICOS

PIANO estrangeiro tipo adarta-
mento, cepo de metal, cordas cru-
zadas. Vendo urgente. Telefene ..
36-4951.

AMAS - ARRUMAD.
E COPEIRAS

PIANO ESSENF.LDER - V.nd.-s.
mod. espacial c[ teclado do man>
fim • 3 pedais; também 1 mar»
ca "W.lntar". Inglla d. ap. no.
vinho. Pro$o bara.i_.imo. na Kua
das laranjeiras, 143, loja M -
Facllita.to o pagamento^
PIANO alemão, armado em bron*
ze o c| cruzadas, teclado de mar.
fim cj banqueta, facilito. R.*.Bo<
rão Igus.temi, 404, cj XI. Praça
da ' Bandeira.
PIANO alemão, tipo ap., c| cor
dos cruzadas • cepo de matai. —
Vende-se por NCrt 800,00. Tratar
tal. 45-1130.
PIANO E GUARDA-ROUPAS ba-
ratlssimcs, vendo por mudança.
Rua Sá Ferreira, 215 — Aparta-
mento_60K
VENDE-SE acordecn Paulo Sopra-
n! Italiano,, oitenta baixos, 7 re-
gístros. 200.00 novos. Fone ..
22-6577 — Sr. Manuel.

LIVROS E PUBLICAÇÕES

COZINHEIRA quo arrume, dormer
T.rs, MCrS 75,00 . lavadcira.l
NCrí 40,00, dai 14 ès 16li -
Folga domingo. Rua Mariz e Bar-j
roí, 933, ap. 302. j

C07.INHE1RA - Forno e foglõ".
arrumação da casa,, Exipem-se re-
ferencias o carteira. Ordenado -
NCr$ 100. Rua Gcetríe, 45 - Bo-
tafogo,.;.Tel. ;26__69.
COZINHEIRA - Pare serviço de
3 peíicfis. Pode dormir. Paaa-ce
rito 100,00. Rus Cadete Polônia,
85, ap. 302, Riachuelo ou pelo
tel. 31-0408 - Nina.

PRECISA-SE para copeir* ou er«
rumedeira. Paga-se bem. Av. Por-
tugal, 243 - Tel. 26-9579.
PRECISA-SE emprepado tedo se.-
viço.. Dorme fore do emprego -
Salário base: NCrí 70,00 - Rua
Paissandu n.° 156, ap. 203.

Agenda
COZINHEIRA - Prttls.-i. 1 <j.
forno • fogão, com referencias.
leônelo CMr.ia n. 223, 27,1236
— (continua.» tia Rua Riinha
Gúilhermina}.
COZINHEIRA - Preelsa-se para
trivial fino, com referências e
aue durma no emprego. Ordena-
do a combinar. — Tratar na Rua
Deiembarrisdor Isidro, 103, ap.
202. Tijuca. Tel. 48-90.5.
COZINHEIRA - Preciso, trivial
variado, enra 3 perict,s. que pas-
80 vera» em Peírópolis. Pedem*
so referências. Tel. 47-7499. —
Ccpr.__i.ofui.
COZINHEIRA - Preciso 

"trivial 
li-

no «variado. Dorme no empr_.
go, referências recentes. NCr$
90,00. Rua Aoerano n.° 64, Le-
blon, tol. 27.375.

COZINHEIRA - Precisa-se boa co-
zinheira, q. durma fora « dê refo*
rêncies. Rua Conde de Bonfim,
497.
COZINHEIRA - Precisa-se trivial
fino. NCrí 100,00. - Telefone
47-6561.
COZINHEIRA p| «sal. Trivial va-
rtado • demais serviços. Exigem*
se rofsrí.nciaa. Tratar das 14 b..
em diante. Ord. ICO mil en. no-
vos. R. Paula Freitas, 55, ap. 201
— Copacabana. 57-4805.
COZINHEIRA - Preciso <ino ve-
iado. 30 anos. durma empr. 80.

mil. Referências. R. B-a-aía Ribsi-
ro 412, ap. 301.  
COZINHEIRA - Pr.cisa-s. ume
do forno • fogão. Ordenado do
NCrí 120,00 — Tratar um r».
f.r.ncias • carteira na Av. Ataul-
fa d. Paiva n. 10, apto. 113.
— leblon.
COZINHEIRA - Urg.nl. - Pr».
cisa.s» de trivial fino eom »••
ferencias, lavando roupa miúda,
podando pastar janeiro o fava-
retro om Patrono lis -* Folga a
combinar — Júlio do Caitühoi
n. 89, ap. 1 002 - NCrí ....
120,00.  
COZINHEIRA - Pr.ciu-s. par.
casal ortrangoiro alto trato, for-
no • fogão, dormindo no em*
progo, referoncias — Rua Repú-
blica do Peru n, 193 — >p. 90
- Ord. NCrí 130,00.
COZINHEIRA - Pr.cisa-s. ns R.
Senador Vergueiro n. 79, apto.
1 001 — Flamengo
COZINHEIRA - Trivial (In. ou
forno.fogÁo cl referendai —
NCrí 120,00 - NCrí 150,00 -
Tol.: 57-3457 - R. O.cie Vila
roc, 233 — Copacabana.

PRECliO - '1 copeira e 1 babá
tendo muito boas referências —
Av. Copacsbons, 1 085 ap. 604.
- Pago até 100.
PRECISO empregada brasil. • ti
trangeiras que durmam no em-
preçto. Dccumentct e referências.
— Ordenados até 150 mil. Av.
Copacabana, 534, ap. 402.
SENHORA morando só em Ni-
lópolis, tojria conta de crianças
de qualquer idade. Combinar na
Rua Marquês de Abrantes n. 88
ap. 204.

COZINHEIRA - Pt.cíh-x d. uma
qu» roalmonto talba cozinhar, p/
tomar conta do um apartamento
regular. Possui maquina do lavar
roupa o paisadelre. O importan.
to ó cozinhar o io!ar pela roupa.
Paga-to bem. Inútil so apresentar
sem as condições acima. Exiqam.
so rtferenciac. Tratar das 10 li
K horas. Rus Meidco 45 - 2."
andar, sala 702, Centro. Traba-
Hiar am Copacabana.
EMPREGADA - Pracirs-se para
cozinhor e pastar roupa, peque*
na família. Pag_-_e bem. Rua
Groiaú n. 217, ap. 401 - fun-
dos.

SENHORA MINEIRA . ou portu-
gueia do 40 a £0 anes de cos-
lumes familiares — Preclia-t-e —¦
Tratar ne Av. Rio Branco. 156 -

2 728.

EMPREGADA — Dormir emprego
— Preciso para 2 peseoa3, cozi-
nhar e serviçcs. R. Senador Ver*
gueiro, 124; ap. 401. (X

COZINH. E DOCEIRAS
AGfNCIA ALEMÃ - Olga. Tel.
37-7191 cozinheiras, copeiras, ba-
bis brasileiras e estrangeiras bas-
tente selecionadas, doe, ref.

EMPREGADA — Precisa-s», familia
6 pessoas, coiinhar trivial varia-
do, dorme fora, dss 9 às 18. 70
mil. Copecab. — Toneleros 236
1002.

AMERICANO casal sem filho, pra-
cisa coiinheiro forno. 150 mil.
Hoj*. Rua Carioca 55 ap. 401.

EMPREGADA — Precisa-se, etni
nhar e arrumar. Referências. Boa
aparência. NCrS 10O. Visconde
de Plraji 48-301.

ATENÇÃO — Preciso cozinheira, 3
pessoas. Dorme fora. NCrí 80,C0.
Referências. Av. Ataulfo Paiva
23 ap. 701 — l.blon. .

EMPREGADA DOMESTICA.
Para cozinhar, arrumar * passar
— Êxigem-se referencias. Morar
no emprego. Paga-se bem. Vo-
luntarioa da Pétria, 415 - apto.
502.

ATENÇÃO — Cozinheira, precisa*
mos, ótimo ordenndo. Tratar na
Rua Senador Dantas, 39, 2.» an-
dar, sais 206.
BOA COZINHEIRA - Precisa-se
em casa de família na Rua Pe*
reira da Silvo n. 469 — Leran-
Ieiras. Ordenado de NCrí 80,00
COZINHEIRA - Precisa-se de
uma com bastante pr.tica para
ca.a de família. Tratar na .Rua
Prudente de Moraes, 589, ap. 201
*- Ipanema. _v
COZINHEIRA QUALIFICADA -
Coiinhar o lavar para casal. Ha-
bitafão excelente, bom ordenado.
Apr.s.nt.ção Rua Paula Fr.itn,
8911001

. COZ1NHEIRA-ARRUMADEIRA
Preci .o-se, Barão Flamengo, 35 ap
305, portaria 9. Pede-se documen
tos, referências
COZINHEIRA - Precisa-se de uma
para o trivial variado, que" dur
ma no emprego. Rue General
Glicério, 364 ap. 802 - Laran-
ieiras.
COZINHEIRA - Para o trivial fi-
no, que durma casa patrões. Pre
cisa-se. Rua Sorocaba, 316 — Bo
tatogo.
COZINHEIRA - Precisa-se 30 a
45 anes, para o trivial simples
em apartanvenlo de casal, em Co-
pacabana, com boa: referências,
dormindo no emprego. Tratar pè-
Io tel. 49-4562 ou 36-4983, de-
pois das 13 horas.
COZINHEIRA - Precisa-se pj bar,
que saiba fazer satpadinhòs. R.
Cândido Mendes, 98-A.

ESPANHOLA OU PORTUGUESA -
Preciso p! C02in!iDr, arrumar e Ia-
var pequenas peças. Família fl-
no tratamento. Ord. 150. Tratar
Dr. Ernesto. Tel. 52-6332. Das
9 às 12 ha.
MOCINHA de 15 a 16 anos que
tenhe pratica na cozinha « pas-
tar roupa rriúda, — precisa-ce
apretentada pelos responsável..
Ruo Assis Brasil n. 57-201. Te-
lefone 57-2449^
MOÇA que goste de parar em
emprego, que cozinhe e passe
roupa muito «Üreitinho e lave
com máquina, preciso p| case de
5 psssoas que trcbslham fera.
Salário pl começar 80 contos.
Exijo.r.f., qu. seja limpa e dur-
ma no emp. — Rua Gen. Seve
riano, 100, ep. 114. Botafogo. -
Tel. 26-6432.
OFEREÇO cozinheira de todo ser-
viço — <MÍm_s referências e do-
cumentos. Agência Alemã Olga
- Teh 37-7191.

OFERECE-SE - Passadeira ligeira,
passa bem camisas, 1 ou 2 vêze-
por semana, 7 às 13 horas, t
mil. Fone 48 .338, depois de 8 h.
Of£RECE-SE paitadelr* e outros
serviços. 25-3910,

COZINHEIRA - NCrí 100,00 -
Precisa-se na Rua Jorge Rudge.
185, ap. 103 - Bairro de Vila
fsabel. Telefona 54-0500.
COZINHEIRA - Copacabana. Pa-
go NCrí 110,00 por muito boa
cozirrhaira para tctlo terviço: co*
zinhar bem, fazer compras, la-
var na máquina, passar, arrumar,
encerar. Família com 3 adultos.
Exijo referências e dormir no
emprego. Rua Paula Freitas, 45,
op. 901.
COZINHEIRA - 2 senhoras, moro
aó, procura. 120 mil. E uma a|u-
der todo serviço. Rua Carioca £5
OP; 401,

EMPREGADA - Precisa-se. Tratar
das 9 às 12 horas na Praia de
Botafogo, 58. ap. 21.

GOVERNANTA - De boB aparên
cia, de 48 a . 50 anos, precisa-se
para ap. pessoa só. Tralar Rua

rão de Iguatemi 46 ap, 306,
dos' 16 ás 20 horas. Não atendo
por telefone.

EMPREGADA todo servi.o trüs
pessoas, dormir emprego, do-
cumentos sen) compromisso, famí-
lia maior, trivial variado, saída
combinar, 80,00, Barata Ribeiro,
664, ao. 502. _

GOVERNANTA - Preciso moca
para todo serviço d. epártamen-
to, uma pessoa. Telefonar 18 ás
20 horas. 25-2687, psra tratar
pessoa! mente.

EMPREGADA — Precisa-se para
todos os serviços, paga-se bem e
pede-se referências. Tratar na Rua
Raul Pompéla, 21, ap, 402 - Co-
pacabana.

MOCINHA.para aiudar, precisa-se.
Paga-se bem. ladeira de Santa
Teresa 41, ap. 4 - Tel. 22-9582.
OFEREÇO - Ótima copeira e 1
babá. Longa prática, referências
e documentos. D. Maria, tela-
fone 56-8303. .

EMPREGADA — Para todo serviço
em ap. casal. Traga referencio.
Durma no emprego. Pago bem.
Rua Uruguai 534 op. 105.

OFERECEM-SE i 2 ótimas senhoras
para babá e copeirar. Somos por-
luguésas. Tel. 22-0576.

EMPREGADA todo serviço 3 pes-
soas, cozinhando bem, c/ referên.
cias. Rua Santa Clara, 277 ap. .01
EMPREGADA - Todo serviço, co
zinhendo bem, 3' pessoas, refe-
rendas. Rua Sta. Clara, 277/101,
EMPREGADA -. Precisa-se de uma
no Av. Prado Júnior, 257 ap.
702 — Copacabana.

OFERECEMOS - Ótimas copeiras.
babás, arrumada!ras, com boas
referências e decumantos. — Te-
lefone 52-4604.
OFERECE-SE diarista 3* vezes por
semana, .das 8 ès 16 horas. NCrí
6,00. S6 em Copacabana. Telefone
£6-8496,- recado.

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO
E DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Consolidação das Leis do Trabalho, 3.a edição, 1968 — Or-
ganizada por B. Calheiros Bomfim e Silvério dos Santos (incor-
porando todas as alterações do Dec.-Lei 229 e contendo todos
os Prejulgados e novo Regimento do TST). Brochura: NCr$ 9,00.

Consolidação das Leis da Previdência Social — ed. 1968,
Afonso César (a Lei Orgânica da Previdência contendo, ao pé de
cada artigo, breves anotações e todos os dispositivos legais ci-
rados e aplicáveis, inclusive a nova Lei de Acidentes do Traba-
lho). Brochura: NCr$ 9,00.

Pedidos às livrarias ou a Edições Trabalhistas S.A. (Aveni
da Almte. Barroso, 90, gr. 206).

COZINHEIRA — Casal estrangeiro
procura uma, com pratica do tri*
viál variado. NCrS 100. Exig-e-ss
carteira •' ref. Av. Atlântica,
2886 ap. 801.-
COZINHEIRA -,¦ Precisa-se para
pequena família. Rua Sá Ferreira
44 ap. 1103 — Copacabana.

PRECÍSA-SE de uma cozinheira
do trivial para caso de pequena
família de tratamento, na Ruo
Pontes Correia n. 98 — A;idaral.
Paga-se bem « não trabalha aos
domingos. Que durma no empre-
po. Exlqem-se documentos.

PRECISA-SE de cozinheira à R

____Clemente__J.09_____ Botafmjo.

PRECISA-SE í« cisinh.lra trivial
fino - Pa9»-i. ólimo ord. Tra
ser r.fs. Av. Rainha Elusb.lh
n. 636 - 27-4003. 

COZINHEIRA - Precisa-se com
prática, referências, carteira, ps-
íva-sa bom ordenado. Av. Altân*
tica, 2 67., ap. 402 (esquina de
Santa Clara).
COZINHEIRA -Precisa-s. ¦ la-
var roupa na máquina. Ordenado
NCrS 80,00. Rue Severino Bran-
dão n.o 14. (Esta rua começa na
Barão de Mesquita n.° 86).

PRÍCISA-SÍ - Empr.gad. todo
serviço, casal com boa opa ri n*
cia. Exlgam-M (toas r.f.ríneij».
Paga-se 100,00 - KY Paul. fr.i-
tas, 95|802 - T.I.: 36-5224.
PRECISA-SE babi com boa apa-
rência. carteira e referências.
Barata Ribeiro, 814, ap. 701,
na parle da manhE.na parle da manhS.
PRECISO ompregada para lodo
s.rvi.o de pequena família. —
Av. Atlântica, 1880, ap. 1001.
Tei. 57-0677.
PRECISA-SE empregada todo ser-
vi_o. Durma fora. - 70,00. - R.
Siqueira Campos, 66/lQoi.

PRECISA-SE empregada
com referências. Apre-
sentar-se à Rua Barão de
Cotegipe, n.° 446.
PRECISA-SE de babe com prati-
ca, maior de 25 anos. Paga-se
bém. Rua Senador Vergueiro,
232 ao. 202., .
PRECISA-SE - Empregada p/ ca-
sal estrangeiro, tratar c/ referên-
cias. Av. Rui Barbosa, 170 ap.
901 — Flamengo.

COZINHEIRA -. Precisa-se d
uma com experiência, e referên-
cias. Paga-se NCrS 120. Tratar Av,
Delfim Moreira 1 130 ap. 101 -
(leblon).
COZINHEIRA - Tiiuca - Precise
se, com referências e que durma
no aluguel. Paga-se bem. Rui Ita-
curussá, 38 ap. 306. ¦
-ÒZÍNHEÍRÀ di 

"forno 
• fogio

qu» tenha pratica do banquete!*
ra para trabalhar em casa do um
casal do tratamento. Ordenado o
salda a combinar. Tratar na Rua
Francis» Grafa, 51. T.l. 48-0243
— Tijuca. P»í«-!« lefarMclas sla
última casa om quo trabalhou.
COZINHEIRA para cast d. tre
to cem muita pratica, .Hpacfia-
ala -arm. empr. e disposta pas-
sar tamporad. «m Patropolis pa*
sando NCrS 120,00. Tratar cem c
fw.nciaa. lua Santa Ciar* 173
ap. 201.
COZINHEIRA - Precisa-se tri-
vlal fino. Exigem-se referencias.
Tratar parle da manhã, na R.
Carlos de Campos n. 332.
COZINHEIRA para pequena fa-
ml lia. Rua Senador Vergueira n.
207 - ap. 709.
COZINHEIRA - Precisa-se com
prática, que durma no emprego
e dê referências — Rua Voluntá
rios da Pátria, 433,, ap. 201 -
Tel. 26-6518.
COZINHEIRA - Precisa-se. Rua
Conde Bonfim, 518, ap. 701 -
Pede-se referências. 
COZINHEIRO ou cozinheira com
pratica om aa-lgedinhos /preciso
urgente. — Rua Josí Higino, 132.
Pode vif preparado frabelhsr hoje.

CfôREÇO cozinheiras, forno-fo-
gão, trivial « todo serviço, tam-
bém copeiras e babás bem esco-
Ihidas e selecionadas por D. OI*
91 -''A°3ncla"Alem5;.'37-7191.:-
OFERECEM-SE 2 ótimos cozinhei
ras trivial fino, a outra todo servi-
ço. Somos arnaionensas. Tel. ..
2_2-_0__ íXri.:
ÕFERECE-S- cozinheiro portugue'
sa psra casa de fino trotímento
dando as melhores referencias.

NCrt 300,00. Tel.: 25-6719.
OFERECEMOS ótimos cozinheira!
de várias categorias, com boas,
referências e documentos. Tetefc*:
ne: 52-4604.
PRECISA-SE d. «mpr.gsda cem
r.fer.nciis para senhora sé, se-
btnda «linhar muito b.m. Praia
Botafogo 74, ap. 1002. T.l.fon.:
2M4.1.  

PRECISA-SE - Cozinheira que faça
bem o trivial, possa ajudar algun:
serviços levas. Só quar depois dar
40 ou senhora, tel. 26-4309.
PRECISA-SE de um» cozinheiro,
com prática de restaurante, que
dê boas referências, tratar di*
riomente. Av. dos Democráticos,
685-Ã — Bonsucesso. 
PRECISA-SE de cozinheira. - Co-
pacabana. Telefone 27-3192,
PRECISA-SE de mocinhB cl res-
ponsivel ou senhora p| ajudar na
cozinha • tomar conta de mini*
na B anos. que não saia a noite.
Ministro Viveiros Caitro 71. ap.
503
PRECISO cozinheira crua faça p*
quetios sarv!;oc e durma no em-
prego. Exigem-s» referência». Oi-
tonta cruzeiros neves. Av. Vis-
esnde d. Albuquerque, 129, ep,
101.
PRECISA-SE mscínha, «linhar e
pequenos serviços. Dormir empr«f
go. Referências, Ru» «araa Iqua^
temi, 442, «p. 103 - Pca. Ban
deira. ,
PRECISO cozinheira de forno e
fogão. Ordenadot 100 a 180 mil.
Dorme no omprego. Trazer do-
cumentos, na Av. .Copacabana
n. 534; ep. 402.
PRECISO cozinheira do trivial ou
de todo o -serviço do catai. —
Dorme no emprego. Ordenado
100 ¦ 150 mil. Trazer documen-
tos. Av. Copacabana fl. 534,
ap. 402
SALÁRIO: NCrS 80,00 - Precisa-
se de empregada pare cozinhar,
lavar . passar. Tel. 57-4876 —
End.i Rua Barata Ribeiro, 35, ap
802 — Copacabana.

LAVAD. E PASSADEIRAS
EMPREGADA - Precisa-se para la-
var, passar e que saiba cozinhar
bem. Tratsr Rua S. Cristóvão n,
291-A, pátio Est. Francisco Sá,
Tel. 28-8235.
LAVADEIRA - De 8 às 14 hs.
com almoço. -40 mil mensais. Av.
Alexandre Ferreira, 142 — J. Bo.
tônico.
IAVANOERIA - Precisa-se de Ia
vador e passadeira com prática.
T. Rua Artur-Bernardes 14-B, Ca
tete. Tel. 45-1222.

EMPRÉSTIMOS — O Instituto de Previdência do
Estado da Guanabara pana hoje, das llh30m às
16h30m, as propostas seguintes de empréstimos:
Código 20, pedidos 639 a 759. Código 30, pedidos
401 a 499. *'¦"• Agência n."1 1 — Campo Grande, có-
digo 20, pedidos 100107 a 100111. Código 30, pedi-
dos 100161 a 100184- ••« Agência n.° 3, Bonsucesso.
código 20, pedidos 300 109 a 300179. Códigj 30, pe-
didas 300136 a 300167. "*• Agência n.° 5 — Bento
Ribeiro, código 20, pedidos 500 062 a 500 069. Código
30, pedidos 500 063 a 500 076. *** Agência n.°' 7 —
Méier, código 20, pedidos 700 130, 700132 a 700150.
Código 40, pedidos 700195 a 700 211.
PAGAMENTOS — O Banco do Estado da Guana-
bara paga hoje, terça-feira, os servidores carioca-'?
do Poder Executivo do lote 1 e lote 2 do Tribunal
de Justiça GB. Também creditará o pessoal da
Eundaçfio Leão XIII que recebe nas agências de
Bonsucesso e Campo Grande. *** A Secretaria de
Finanças paga hoje os servidores do lote 1.
TEMPO — Previsão do tempo até o dia 11 na Re-
gião Salinelra Fluminense: Tempo nublado com ne-
bulosidade variável, sujeito a instabilidades passa-
geiras. Condições de evaporação boas. Na Região
Salineira Nordestina: Tempo nublado com nebulo-
.idade variável. Condições de evaporação boas.
SAMBA — A Escola de Samba Unidos de Vila Isa-
bel. escolheu o samba-enrèdo paxá o carnaval de
68, "Quatro Séculos de Modas e Costumes".
FÉRIAS — Psicologia do Desenvolvimento e Técni-
cas de Pesquisas ean Psicologia e Educação são ca
dois temas de cursos de íérias programados pelo
Instituto de Psicologia da PUC com, Início previsto
no dia 11. Os cursos, a cargo dos Próis- Angela e
Luís Biaggio, ambos integrantes do corpo docente
do Instituto e doutores em Psicologia da Universi-
dade de Wisconsin (EUA), serão dados em trinta,
aulas de segunda a sexta-feira, sempre pela ma.
nha, na sede da Universidade Católica.
JORNALISMO — Pele, Roberto Carlos, Chico
Buarque, Tônia Carreiro e Peregrino Jr., entre
outros, serão convidados a depor para os alunos
do II Curso dò Jornalismo e Imprensa Maior,
promoção do Escritório Brasileiro de Imprensa
e Instituto Gutemberg, que vai ter inicio nos pró-
simos dias. Sociólogos, escritores, homens de rá-
dio c televisão e jornalistas darão a.s aulas anall-
sando a influência dos meios de comunicação de
massas na sociedade moderna. Os interessados po-
dem obter maiores informações na Secretaria do
Curso, à Rua do Passeio, 90.
INAUGURAÇÃO — O Instituto Nacional de Pre-
vldência Social inaugurou ontem, em Brasília, mo-
derno ambulatório destinado ao atendimento de
acidentes do trabalho. Situado na Av. L-2, conta
14 salas onde estão instalados setores de Raio-X,
de consulta, de fisioterapia, de enfermagem, de en-
gessamento etc, e tem capacidade para atender
500 acidentados por dia, o que corresponte à quo-
ta de São Paulo e ultrapassa as necessidades da
Capital da República, cuja massa de segurados não
vai além de 80 000. O corpo tétínico do novo Am-
bulatórlo é constituído de 20 elementos, entre mé-
dicos e paramédicos, havendo 4 ambulâncias para
o transporte de acidentados.
LUZ — Para serviços de manutenção e ampliação
na rede de distribuição de energia elétrica e se-
gurança do pessoal que realiza esse serviço, torna-se
indispensável interromper, hoje, terça-feira, o for-
neciniehtò de eletricidade ncs seguintes logradou-
ros: ZONA NORTE — Na Tijuca, entre 6 e 17 ho-
ras, Rua Boa. Vista; Estradas das Furnas, da Vista
Chinesa, Palmeiras dos Índios e do Biguá. **»
Amahnã, quarta-feira: ZONA NORTE — Na Tiju-
ca e Engenho Velho, entre 6 e 17 horas, Ruas Vis-
conde Itamarati, Jaceguai, Severino Brandão, Co-
mandante Prat, Morale de Los Rios, Particular, Pa-
veto, Santa Sofia, Adolfo Mota, Major Ávila, Al-
mirante Cochrane, Conde de Bonfim, Inácio Bi-
tencoui. e Barão de Mesquita; Praça Hilda;.Tra-
vossas Itácio Bittencourt, Frei Rogério e Vitorio
Emanuel; Largo Atuman. No Maracanã, entre 6
17 horas, Ruas Barão de Mesquita, e Deputado
Soares Filho; Avenida Maracanã. *** SUBÚRBIOS
DA CENTRAL — Em Jacarepaguá, entre 7 e IS
horas, Ruas Professor Henrique Costa, Lopo Sarai-
va, Samuel das Neves, Pajurá e Marquês de Ja-
carepaguá; Estrada do Tindiba. Em Irajá e Viccn-
te «te Carvalho, entre 11 e 17 horas, Ruas Cetimã,
Tanabi, Uarici, Idelfonso asneiro, Poaçu, Muniz,
Aquarone, Professor Teixeira da Rocha, Engenhei-
ro Pinho de Magalhães, Santo Eduardo, Alberto
Rocha, Gustavo Martins, Iandu, Mupiá, Sarici, Ma-
rins Loureiro, Maira e Rima; Travessa "C"; Pra-
ça Projetada; Avenidas Automóvel Clube e Sena-
dor Almino Afonso; Estrada Coronel Vieira.

LAVADEIRA - Precis_.se - Ho-
tel Uruguai — Rua Barat* Ribei.
ro, 216.
LAVADEIRA - Para pequeno ho-
fel em Campo Grande, oitenta
mans.ii, com .«feijões. Tratarem
47-950B,

TINTURARIA — Precisa-se passa,
deira p| Unho e vestidos. Rua Me.

o Barros, 1024.

PRECISA-SE um lavador • passa
dor na Avenida Automóvel Clu
be, 2307. Vicente de Carvalho
TintürarU jy_^enlenjir]o.
PRECISA-SE — Empregada para
lavar, passar * arrumar do 8 às
16 horas. Paga-sa 80 cruzeiros no-
v.s. Barata Ribeiro, 71o — 901
PRECISA-SE «mpregada para la-
var t passar e cozinhar.. Rua
Padre Elias Goreyeb, 34 (antiga
24 de Outubro) — Soen? Pena.
PRECISA-SE de paasadsira com
prática dè camisarla. Av. Pas.oi,
07, l.o andar.
TINTURARIA precise lavador p>
ra biscate. Av. Crnâni Cirdoso,
62 — Cascadura.

TINTURARIA - Precisa-se possa-
deira c| prática. Rua Prof. Ortl!
Monteiro n. 165-A — Final ôn-l-
bus Ê*. Ferro—laranisira$. (X
TINTURARIA REGINA - Rua Uru
gual n.° 203 - Prscisn-se de Ia.
vador, t paaiadtflras de brim.
TINT.RARIA - Prec. passadeira
para brim • v...IÍdo.. Dias ds
Crus, 7.8.
TINTURARIA - Precisa-se passa-
deira, f&zer biscate, 2 ou. 3 dias
por .emana/ n,J<t pass-e paletó e
calça ca.irr.Iro e brim. Pago a
peça. Rua Chaves Faria, 1S4, Lar-
gor-tta Cancela — São Cristóvão.

TINTURARIA - Precisa-se de pas-
sader para máquina. -Rua Lecpol
_inn Reco, 360-B — Olaric..
TÍNTÜRÃRIÀ - Precisa onssadei-
ra. Rua Cotia Pereira 133. Tel.
28-0538. .
TINTURARIA - Preclso-se lavador
e panador, . Rua Assara 71 —

_________
flNTURARIA - Precisa-se - Par-
sadelra. Travessa Eduardo, 71- —
IAPI Del Castilho, Urgente.
TINTURARIA - Precisa-se de pas'
sadeiro para Unho e vestido com
orítica. Av. 28 de Setembro n,"
362 - Tel. 3B-0050,

TINTURARIA - Precisa-se de um»
passadeira para passar brim. Pa«
ga-ie bem. Rua Visconde Itama»
rati n.° 82 — Maracanã.

JARDINEIROS E
CASEIROS
CASAL SEM FILHOS - Precisa-se,
de preferência portugueses, par*
sítio de senhor só, em Jacaré-
pagu_. Estrada do Bananal, 154.
- Sr. Lara - Tel. 22-5924.
PRECISA-SE de um j.rdinoiro pa-
ra casa do família. Exigem*** r«-
ferencias. Tratar no targo do Bo-
ti-ária 20 — Cosní. Velho, depois
das _)h_

DIVERSOS
ACOMPANHANTE - Precisa-se dia
..nhorc ferte, que não fume,
para acompanhar um paralítico.
Exiye-se referenciai. Folgas se*
manais de 24 horas. Salário NOS
vO.CO.' Telsfonar para 36-5899. de-
pois das_9 heras.
CASAL — Precisa-se para caia d*
familia. Ela cozinhar de fome»
* fogão, elo <opeiro*arrumador.
Também podem ser aeparadoi. R_
topei Quintas, 576.
FAXINEIRO - Precisa-se moco cl
prática e muito limpo. Referên-
cias e carteira. Av, Vieira Sou-
Io n. 432J401. :_
EMPREGADO - Precisa-se para
s.rviços domésticos em cnsa do
família. Pede-se referências. Rua
Sen. Pedro Velho, 266. Ccsm»
Velho.
MENINO 14|16 anos. NCrS 40,00
pera trabalho, casa f.Tnflis, apre-
sentado pelor responsável. Tratar
Av. Epitácic Pessoa, 776 — Ipa»
nema.
PRÊCISA-SE de dois empregado,
com 16 «nos, sabendo ler, um

para trabalhos em case de famí-
Ha, ds-s< ordenado, casa • to-
mida e outro externo para apren-
der ofício em umo fábrica. Ruai
Calapo, 65 - Eng. Novo.

PRECISA-SE de Um menino par»
serviços domésticos — Rua Vis-
conde de Cabo Frio, 10 — Ti»
jucá...
PRÊCISA-SE — Senhora ou moça
pl aiudar uma doente. Av. Vieira
Souto n. 226 ap. 20], tel. 47-1356
- Ipanema.

PROFISSIONAIS DE ESCRITÓRIO
E COMÉRCIO

AUX. DE ESCRITÓRIO
AUXILIAR ESCRITÓRIO - Môja
datilografa, de aparência e boa
calicjfafi... Rua Paullno Fernandes
n.» 38 — Botafogo, tratar dias
úteis das 9 is lóh.

AUXILIAR ESC. CONTÁBIL c| boa

dat., aux. importação cl muite

prática; datilógrafos.os) cj étima

aparência; caixa» regist-, esteno

port.- inglês. — Ru» Senador

Osntas, 117, s| 2.13S.

AUXILIARES escritório tem pri-
tici, moca* • rapazes, maiores,
n| sistema', c| ginasial 2.° ciclo
superior. Salirlos 120, 250,00 -
Av. Rio Branco,_______ tlloja, sl 09,

AUXILIAR CONTABILIDADE -
Principiante, maior ou menor, de-
sembaracado, apresentar-se è Av.
Alm. Barroso, 97, s| 707.

AUXILIARES - NCrí 2001280. 8
moças, 5 rap. prat. dep. pessoal,
arquivista, créd.-cobrança, aux. ex
pedlsio, custo Industriai — Sen
Dantas, 117, s| 8L3.

ASSISTENTE contabilidade Téc.
cont. c| CRC p| Rod. P. Dutra
(P. Lucas), 3501400 p| o centro
400 e aux. 250,00 prática. Av.
R: Brsnco, 151, slloia, i_j 09.

AUXILIARES 2 moças pi cohtabi-
lidade livros fiscais ICM IP 250,00

1 rapaz p| E. Bentro 180,00 -
2 p| o centro, fals. 140,00. Av
Rio Branco, 151, .lloja, sj 09.
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO ~
Precisa-se para escritório de oli
cina de conserto de automóveis.
Rua Vise. Silva 33, Botafogo.

AUXILIAR (rapail base 200
250 cl prat. faturamento e cai-
xa. Bom dactilografo. Urgente
Miguel Couto 231703.

AUXILIAR - Moças, det. 350 —
Fat. — Dat. — Estoqulsta — Kar.
dex - Esc. Dat. 150 200 - Con.
tab. Dat. 350 400 - Esteno Porr.
Corresp. Inglês SCO — Av, Pres.
Vargas, 435, s| 605.

AUXILIAR Esc. Dat. -• Fat. Dat.
Corresp — Almox. Dat. 180 250
- Cont. Dat. - Cxa. Cont. 250
300 - Ene. Pessoal 350 - Menor
Dat. e Boys 105 — Av. Pres. Var-
gas, 435 si 605.

ADMITIMOS AUXILIAR DE SE-
LEÇÃO DE PESSOA e AUXILIAR
DE SEGURANÇA com experién-
cia em serviço de prevenção do
acidentes do trabalho. Preferén-
cia aos( que tenham o 2.° ciclo
secundário; 1 ano de experién*
cia; idade entre 20 • 25 anos;
sexo masculino. Os candidatos
serão atendidos na Rua Prof.
Pereira Reis, 119, Santo Cristo,

y*et)h*''&"+~~' ¦;\'--:.j,-..íi'-.- _..!:'-!..-
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AUXILIAR DE CONTABILIDADE
_ Emprosa d» construção preci
li «m pratica cm lan{aniontoi|
«ntabois, daclilografla, idade|
•ntre 18 o 22 anos (moças o ra-
p.ies). - Aprosontar.se c do-
iumentos na Rua v"""d,7,fl!2;:
Inhaúma n. 134 - «ni. 718)23
p»1a manhã

VENDEDORES -
CORRETORES

ÁUX fl TÍVROS FISCAIS -Pro-
cura-sa rapai com pratica «mos-
«íturacã. d. ICM . IPI. Horar.o
%l trabalho d. 8 às 17 . ..mana
de S dias. Ótimo "'.ano. Tratar
na Avenida 13 d. Ma.o 23 -
Salas 614W3. Sr. Renato.

CORRETORES (AS) — Aeeitam-se
profissionais com bastante prati-
ca. Fixo de NCrS 300,00 mais cn-
miss5es do NCrS 20,00 no ato da
vonda. Apresentar documentos o
retrato tia Rua Maria Freitas 42
sala S12. Madureira.
LOJA de discos procura vende-
dor, pref. falando idiomas. Rua
Rodolfo Dontas_8WS.

ÍÃBÕRÃTÕRIO FARMACÊUTICO,
precisa moça para serviços
rais d» escritório. Entrevista
o Sr. Anilton no horário
ç j, 11 horas. Rua da Lapa,
il 50718
MOÇA da

ge-
com
de:

120,

MOÇOS e senhores, precisamos
diversos, pare promoção de ven-
dos. Produto inédito. Pagamos al-
moço, passagem, prêmios diArios
e ótimas comissões. Trt. R. Silva
Rabelo 10, Loia F - Méier. Sr.
Waldomiro. e R. do Acre, 47, 8.°
andar, sala 810

,„w-.~ .... boa aparência,
trabalhar em pequeno «cri
Av. Presidente Vargas 510,
413 - Sr. Jorge.

Dflril
ârio.
Sfll»

MOÇA - Auxiliar de Escn
_ Precisa-se datilografa, com
aum conhe-cimento de con'-
dade. Tel. 28-1468.

ilório
al-

itsbil

MOÇAS sem prática p| empregos
escritório n| sistema cl . flin
2.° ciclo superior, salários
250 00, s\ perda tempo
S. Branco, lSl.,_jHojj__
MOÇA -"ESCRITÓRIO - f....
ja-se. Tratar na Av. Presidente
Vargas n, 590 - sala 1 013 -
Das 12 às 18 heras.

MOÇAS JOVENS, ATENÇÃO - A
"Consol" necessita, com boa «pa-
rência e apresentação, para con-
tatos sociais. Av. Rio Branco, 277
sala 1 009.
M. B. IMÓVEIS - Precisa-se de
corretoras, com ou sem pratica
— Tratar na Rua Silva Gomos 2
sl. 206 - (Cascadura).

lásltf]
120,
Av.

09.
Prec

PRECISA-SE rapaz com prática ti
escrit. para secretariar diretor di
auto-escola. Tratar 57-7845. Mau
rlcio.

PRECISA-SE — Menor inteligent
p/ auxiliar Secretaria. Av
Vargas, 482, grupo 1414 .
«idarl. Das 12 às 13 horas.

Pres
(14.o

PRECISA-SE uid auxiliar de
critório competente para t.-abi.
om firma comercial, sendo dat

¦abaihar
latiló-
desteem mu io "»""¦!":' —'—;

grafo. Cartas .p portaria
j"n.l..ob o n.5 211 883.
RAPAZ - 40 anos, boa apresen
tação, tarbalhador e intellge
procura colocação para servi
serais de escritório ou ven'*
_ Telefone 48-4201

lellgente
r viços
ndas.

PRECISAM-SE vendedoras tipo
Avon. Salário de 150,00 e mais
comissão. Rua Senador Dantas,
117, sala 644I60K

RAPAZ para escritório -
lalario, com documentos.
Ilida Copacabana n. 1 003
laia 202 - 9h30m as 12 hoi
SERTICS — Necessita de 1 et
tádor Econ. - 2 desenhistas,
efe arquitetura e interiores c
projetista de estrutura. Av. I
Branco. 185 - sl 617.

Bon
Ave-

VENDEDOR - Proeisa.so para o
ramo da ferro e aço para cons-
trueão com clientela própria -
Carla para_ o n.° 212 224, na
portaria desta Jornal

BALCONISTAS
ÉAICONISTAS - 3 c| prática
.aparência, para papelaria. - Rua
Conde de Bonfim, 375, s/loja.
BALCONISTA com prática do pa-
daria. Precisa-se Rua Barão de
Mesquita n.° 370.
BALCONISTA - Precisa-se de 1
(uma) balconista para vareio de
calçados. Ruo Honório 1 244-F. -
Cachambi.
BALCONISTA - Precisa-se de 2
caixeiros com prática de arma*
aém, Siqueira Campos, 63,
BALCONISTA - Precisa-se do
moça c| boa apresentação c mui-
lá prática de balcão p| seção de
bShas. Rua Sete de Setembro,
173.
BALCONISTA - Precisa-se moça
mencr, muito desembaraçada p|
vendas a varejo de roupas femi-
rrinas. Av. Mar. Floriano, 176
(junto à Light) - cl D. Ester.
CONFEITARIA - Precisa-so. bai-
conista com prátiía. Rua Dias
da Cruz n.° 1.
FARMÁCIA - Procisa-se do bai-
conista com pratica na_ R. Mar-
quês de Abranies n.
FARMÁCIA - Preciso balconista,
prática manipulação. Rua Viscon-
do Pirajá n.° 23^A.
DROGARIA — Precisa-se de balco.
nista com prática. Carolina Méier,
¦12. - 
PADARIA — Precisa-se de em
pregado «I pratica de balcão —
Tratar na Rua Ferreira d* An-
drade n. 1 186 — Maria da
Graça.
PRECISA-SE de um rapaz com
prática d* balcão. — Av. Ataulfo
de Paiva, 50-C. Confeitaria. Le-
blon. 
PRECISA-SE de auxiliar de balcão
eom pratica de papelaria e livra-
rie, na Zona Sul. Cartas com in*
formações « pretensões para Os.
vildo Figueiredo, Av. Rio Bran
co 185, sala 2 024.
PRECISO uma moça para balcão
de lanches com prática, Palmira
lanches, Av. Graça Aranha, 174.
PRECISA-SE de auxiliar do bai
cão e pequenas entregas. Rua
Silveira Martins, 5Ó-A Ca-
tete.

CONTADORES
ADMITIMOS AUXILIARES DE
CONTABILIDADE o do ESCRITO-
RIO, ambos os sexos; nível gi-
nasial (comercial); experiência
mínima de 1 ano; idade entre
20 e 25 anos. Os candidatos se-
fSo atendidos na Rua Prof. Pe-
reira Reis, 119 — Santo Cristo,
CONTADOR — Preciso contador
industrial produtos alimentícios
VI-EON - Rua Simões da Mo.
ta n 95 — Turiaçu.
CONTADORES técs. cont, 2 au.
ditores |unior c| prática 600, 2
c| CRC prática 3 anes, 450,00.
Av. R. Branco, 151, s|loja, si
09.

DACTILÓGRAFAS -
ESTENÕGRAFAS -
SECRETÁRIAS
ATENÇÃO - Datilógrafas, 180;
aux. contab. 290; aux. escrit. 190;
tecretárias, 420; faturista 210; ar-
fluivista, 250. Erasmo Braga, 227,
<l 315.
DATILOGRAFOS com redação pró
pri a, prática, rapazes, boa apa^
rência", p! Zona Norte. Av. Nilc
Peçanha n. 151, sl. 1 004.
DATILÓGRAFAS Secret. - NCr$
2801400, 5 moças prat., 1 p| cor-
resp. 2 p| esteno, seman. 5 dia:— Sen. Dantas, 117 s| 813.
DATILÓGRAFAS 3 moças p| o cen-
tro bem reg. 200, regularos 150,
comum 130,00. prática escrit. p.
S. Crtstov, cálculos 180,00 p|Bons. arquivo 150,00 p| Tijuca
forte, princip. 120,00 p| o centro
professora dat. 2 horas, 30. Av.
Rio Branco, 151, slloja, s| 09.
DACTILOGRAFA de 30 a 40 anos
— Precisa-se de 8h30m às 12h
30m e das 14h30m ès 18h30 -
NCrS 0,60 por hora. Av. Rio
Branco n.,136, saio-, 2 728.
DATILOGRAFA - Precisa-se. In
dústria de S. Paulo, eom filial
na Guanabara a R. da Alfândega,
8I7A, Z.°^and,, precisa moça de
boa aparência e que conheça
serviços gerais de escritório -
Exige-se que seja boa datilogra-
fa. Apresentar-se no endereço
acima no horário de 8 às 12
horas, com o Sr. Enídio. Orde-
nado Inicial de NCr$ 200,00
DATILOGRAFA - Precisa-se com
boa apresentação, para trabalhar
em escritório, Trator na Av: 2B
de Setembro, 387-A.
DATILOGRAFA com experiência
•m serviços Internos de escritório— Precisa-se. Al. Barroso, 90, al
706.
ESCRITÓRIO d« representações
admite ótimo(a) datilógrafo(a) ej
prática comprovada em serv. ge-
rais. Av. Pres. Vargas, 534 — sl
1909.

BOYS E CONTÍNUOS
8ÒY — Procisa-so à Rua Gonçat-
ves Dias 85 — 4.° and. Procurar
Sr. Elias.
BOY — Precisa-se c| prática dí
datilografia e arquivo. Av. k
Branco, 133, grupo 1.307.
ÕFFTcÉ BOY - Precisa-se . de
cinco para serviço de rua. Exi-
go-s* a idado entre 14 e 17
anos d. bca aparência. Pags-sa
bem. — Aprasentir-se no Hotel
Ambassador na R. Senador Dan-
tas n. 25. Falar com Antônio
Carlos, na portaria no parlodo
da manhã.

PROFESSORASI Funcionários! Faça
a promoção de s| bairro, pagamos
500 mil como corretoras. Erasmo
Braga, 227, «J 315.
PRECISA-SE— De vendedores mo
ças e rapazes, ensina-se o serviço.
Salário e comissão. Av, Rio Bran
co. 185 sl 229.
PRECISA-SE de vendedor (aj para
tipegrafie. Est. do Quitungo n.°
1 864 - Vila da Panha - Nélscn.

REVENDEDORES - Quer ganhar
50,00 por dia? Venha conhecer a
maravilha eletrônica do século.
Seus amigos vão adorar. — Rua
do Carmo, 6, tala 609.

VENDEDORAS - Maiores de 16
anos. Serviço fácil. Tratar Rua
do Carmo, 5, 2.° and., «| 4 -
Sr. Gilberto.
VENDEDORES -
ças em geral.

Artigos pl crian-
Paga-se boas co-

missões. Rua CasilSo Meneses,
234 — Jacarepaguá_Lj
VENDEDORA com prática, boa
aparência, para vender artigo no
vidade. Procurar parte da manha
Sr, Pereira, Av. Marechal Fio-
riano, 85. .
VENDEDORES(AS) - Urgente! 20
vendídores(es). Mercadoria . de
consumo obrigatório por lei. —
Retirada acima de NCrS 1.000,00
durante todo o ano. Prêmio de
produção. - Av. Pres. Vargas,
590 - 806.

RECEPCIONISTAS -
TELEFONISTAS
RECEPCIONISTAS (2) c/ ótimos
salários. Trabalhar no Centro em
ótimo ambiente. Seleção na Av,
13 do Maio, 47, 11 .o, CLAM.
RECEPCIONISTA para consultório
— de. boa aparência e com no-
ções cie datilografia. Horário In*
tegral. Av. N. S. Copacabana,
540, s| 404. Somenle de 9,30 òs
12,00h.

RAPAZES — Pracisam-sa maiores
e menoros para serviço externo,
quo saibam ler e escrever. Av.
Copacabana n. 43], il 402.

DIVERSOS
AUXILIAR - Precisa-se moça c|
instrução e bon -aparência, para
consultório dentário. Tratcr na
Av. Ataulfo de Paiva; 226, ap.
30K_Jebloni_TeJ;_47-1623.
ASSISTENTE P/ DIRETORIA -
Importante oniprosa procura mo-
ç« com grande, prática *m servi-
ço geral de •«critério, indutivo
Contabilidndo de preferencia cur.
sendo o técnico contábil, ou re-
cê-formada, Bom ambienta tio tra-
balho.o semana de 5 dias. Salário
inicial de 400 mil com : aumento
imediato após oxpsrionda. Tratar
na Avenida 13 do Maio 23 salas
614-613 - Sr. Renato.
ASSISTENTE - CORRESPONDEI
TE — Tradicional empresa admi.
to p/ mu escritotrio contrai, mo-
ça ou rapai com experiência an-
terior eemprovada em cerres-
pondoneta comercial, em portu-
guês. Ótimo ambiente. Semana
de 5 dias. Salário inicial d. 350/
400 mil com rea|ust« anos etpe-
riencia. Procurar Sr. RENATO à
Avenida 13 d. Maio 23 sales
614-613. . ¦
COBRADOR — Preciso para roce.
ber alugueis em essas de como-
dos, mas só a quem puder dis-
por de 3 mil cruzeiros novos, co-
mo empréstimo ao iuro de 5%
ao mês. Ordenado fixo a comis-
soes. Inf. 26-5349.
COBRADOR - NCr$ 300, mai
ajuda de custo, ginasial, 25j35
anos, b. vestido, fiança 3.1"
cruz. novos. Sen. Dantas, 1K
813.
KARDECISTA - (M6ça) c| muita
prática a qu» seja dr.tiló grafa —
Av. Mal. Rondon, 539,
MENOR — Até 16 anos, serviços
internos e externos, boa instru-
cão, para firma de engenharia -
Rua Alcântara I Machado, 36, sa

805.
OFERECE-SE um senhor de boa
aparência e alta responsabilidade,
para trabalhar como caixa ou co-
brador, apresentando carta, de fl-
anca. Cartas para a portaria dês-
te Jornal sob o n. 212969
PRÒCURAM-SE pessoas do ambos
os sexos, da tipos yarios, para
cinema. Os candidatos soluciona-
dos terão toda a preparação técni-
co-artística. Só serão atendidos
exclusivamente dai 15 'As 19 hs.
Dias úteis.
PRECISA-SE para o cargo de ins
trutor de motorista. Tratar na Es.
cola Canadense, sita na Rua Bcn<
to Lisboa, 86, Catete. Entrcvis.
tas horário comercial com o Se.
nhor Eberard.
RAPAZ — Precisa-se, trajes com-
p!etos inteligente, bca apresenta-
cão, educado, Rua da Quitanda,
30 - 2.o andar, sala 209.

PROFISSIONAIS DE INDUSTRIA

COSTUREIRAS (externas) precisa-se
ci prática para confecção da se-
nhoras. Rua Almto. Cócrana, 4,
1.° (Próximo à Marli • Barros,
esq. S. Fco. Xaviar).

METALÚRGICOS E
SOLDADORES
SOLDADORES - Precisa-se. Rua
Marechal Aguiar, Só, Pedregulho,
com Sr. Zago. ^^
SOLDADOR — Precisa-se de bom,
para solda elétrica e oxigênio
(oficina de recupeçações). Apre-
sentar-se à Rua Eudoro Berlinck,
23. Esquine com à Av. doi De-
mocraticos, Ó35. _^

TÉCNICO DE TV - Firma auto-
rizada Philco em fase dè expan-
são precisa de técnicos compe*
tentes, dc preferência que iá
tenha trabalhado em firma auto-
rizada. Paga-so bem. Exige-se re-
ferências. Tratar à Av. Copaca-
bana, 1133, loia 6.

CARPINTEIROS -
MARCENEIROS
CARPINTEIRO-Marceneiro - Preci.
so com ferramentas, dá-se mora-
dia. Favor só apresentar-se quem
tiver condições. Av. Graça Ara<
nha, 2061302.
CARPINTEIROS - Marceneiros
Precisa-se, que tenham muita
pratica em instalações comerciais,
balcões frigoríficos c colocação
de fórmica. Paga-se bem. Tratar
à Rua Maria da Gloria n. 180,
esta rua faz esquina com s Rua
Gérson Ferreira,, próximo a Praia
de Ramos.
CARPINTARIA - Precisa-se de ser,
vente prático e maquinista. Rua
Visconde Silva, 49 — Botafogo.
CARPINTEIRO - Preciso para aí
guns dias, serviço em casas ve*
lhas. Pago 8,00 por dia. Rua
Correia Dulra n. 27 — Catete

GRAFICA — Precisam-se compôsl<
tores com prática em paginação
de livros — Amplas possibilidades- Rua Matipó, 115 - Tel.
49-7821 - Jacaró.

CARPINTEIRO - Precisa-se para
colocação de aduelas e caíxilhos
— Rua Figueiredo Magalhães n.
219 C-01, 9 horas. Copacabana.'
MEIO-OFICIAL de marceneiro,
preciso urgente, para acabamen-
to. — Siqueira Campos, 257,
loja 20.

IMPRESSOR para máquina Mlner-
vo, precisa-se. Rua Gonçalves Le-
do, 61.

MARCENEIROS • um maquinista
com pratica am arm. embutidos,
Tendo ferramentas pode começar
hoje ao melo dia. Paga-sa bem,
Av. Italianos, 200 — Turiaçu.
PRECISA-SE de carpinteiros e pe-
dreiros. Paga-se bem e dá dor-
mida. Rua Real Grandeza n. 219.
PRÉCISA-SE de marceneiros para
oficina de moveis e armários em-
butidos. Paga-se bem. Avenida
Suburbana, 5 798.
OPERÁRIOS - MESTRES
- CONSTRUÇÃO CIVIL
ARMADOR - Precisa-se. - Rua
Cr.rdeal Dom Sebastião Leme n.
180, c[ encarregado. (Bairro de
Fátima). • 

MARGEADOR para máquina de
cilindro, precisa-se à Rua Setem-
bro, 217 loja

CARPINTEIROS DE FÔRMAS -
Precisa-se de vários. Rua Cardeal
Dom Sebastieo Leme, 180, cl
encarregado. — (Bairro de Fáti-
ma). .
BOMBEIRO HIDRÁULICO - Pre-
cisa-se na Rua da Estrela, 64, ns
obra, com Sr. Mário. Paga-se bem,

1 cruzeiro a hora. '
CARPINTEIRO DE ESQUADR1AS -
Precisa-se pl oDra. Rua Saint Ro-
man, 480, esq. Francisco.Sá com
Bulhões de Carvalho.
ENCARREGADO DE OBRA- Preci-
so urgente. Favor só ae apre-
sentar quem tiver condições. Av,
Graça Aranha, 2061302. 
ESTUCADOR - Massa branca
Pego bam. Rua Barão Bananal
n. 229. Cascadura.
MESTRE DE OBRA - Precisa-se
com prática em.estrutura de con-
creto armado, obra 10 pavimen*
tos cm Copacabana. Apresentar
se das 9 ás> 11 horas á Av. Rio
Branco, 156, sl 610.

ESTENÕGRAFAS, em port. c| prati-
ca 1 p| lra|á c| condução 450,
outra p| Saúde c] rest. 450,00,
prática secretaria ótima firma.
Av. R. Branco, 151. slloja, s| 09.
MOÇA — Dactilografa com boa
letra, morando Zona Sul. Tratar
44-5843.
MOÇAS datilografes pl Lins 150,00
2 escrlturárias p| livros fiscais
ICM cont. 200,00, 1 p| professara
dat. 2 horas à noite 30135.00, 3
auxs. c| prática escrit. «dat. 130|
180. Av. Rio Branco, 151, slloja,

,«l 09. -
PRECISA-SE de uma exímia da-
tilógrafa. Tratar a * Rua Alfânde-
g», 111-A s| 509, com Sr. Fer-
nando.
SECRETARIAS, 2 estenografas, em
port. p| z. norte c| condução e
rest. 450,00, 2 datilógrafas c|
prática 200,00. Av. Rio Branco,
151, sjloja, s| 09. _
SECRETARIA — Precisa-s» com
bastante pratica • referencias —
Cenhocando serviços gerais de as-
critório. Tratar Rua México, 164
13.o andar, tala 132 depoii das
14 horas.
SECRETARIA - Precisa-se com
oratica a redação própria. Car-
tas detalhadas pl e n.° 210 943
ra portaria dfno Jornal.
SECRETARIAS - Aux. expedição.
Vendedor cina-foto. Av. Pres.
Vargas 418, j| 303. A partir dc
9 horas.

MESTRE DE OBRAS -
Frecisa-se com compro-
v a d a experiência em
concreto armado e aca
bamentos. Mínimo de
dois anos de Carteira as-
sinada nas últimas fir-
mas em que trabalhou.
Apresentar-se com Car-
teira Profissional na Rua
Sete de Setembro, 66,
5.° andar, das 16 às
17h30m, com Sr. Morais
PEDREIROS E SERVENTES - Av.
Nilo Peçanha, 1606 — Caxias,
PINTOR - Preciso pintores de
parede. Diirlá NCr$ 8,00. Apro.
sentar-se a-Rua Riachuelo, 385 —
térreo. • • * '
PRECISA-SE de um bom pedreí
ro e servente. Tratar a R. Lucldio
Lago, 91 sj 405.
PRECISA-SE de pedreiros a ser-
ventes. -Rua Sousa Franco n. 870
- Vila Isabel.
PRECISA-SE mestre de obras com
muita prática para trabalhar na
Ilha do Fundão — Cidade Uni-
versitáría. Paga-se bem. Apresen-
tar-se à Av. Graça Aranha, 416.
gr. 620123.  .

ELETRICISTAS -
RADIOTÉCNICOS
RADIO TÉCNICOS - Precisam-se
c[ prática. Paga-se bem. Apre-
stntar-se na fiue da Passagem, 8E
c[ Sr. Lima.

COSTUREIRAS (externas) precisa-sa
cl prática para confecção da se-
nhoras. Rua 7 d* Sotembro, 180
— 1.° andar.
COSTUREIRA - Quo saiba bor-
dar blusões — Precisa-se. Rua do
Bispo n.° 120. Paga-se muito bem.
Rio Comprido.

GRÁFICOS
COSTUREIRA - Atende-sa a do-
micilio ou em casa. Tratar pelo
telefona 36-3410.

COMPOSITORES - Precisam-te,
competentes, para serviços comer
ciais. Rua'Senador Alencar, 157 —
São Cristóvão. .
COMPOSITOR - Precisa-se 1 Rua
Frei Caneca, 360 AIB.
CARTONAGEM - Precisa-se de
elemento (homens), com conhe-
cimento — Tratar na Rua do Ou-
vidor, 60 - l.O.
COMPOSITOR compotente, com
capacidade da auxiliar na che
fia. Paga-se bem. Eplse — Rua
Visconde Maranguape n. 42.
lapa.
ENCADERNAÇÃO - Precisam-se
dobradores e costureiros à má-
quina — Rua Matipó, 115 — Tel.
49-7821 - Jacaré.

GRAFICA — Precisam-se impresso
res para máquina automática e
margeadores — Rua Matipó, 115

49-7821 - Jacaré.
IMPRESSOR — Precise para

máquina Minerva. Paga-se bem —
Tratar Rua Viúva Cláudio n. 243
— Jacaró.

IMPRESSOR paro maquina Miei-
ler horizontal, precisa-se na Rua
Joaquim Silva, 104J8 -^ lapa.
IMPRESSOR - Heldelberg verti-
cai. Rua Barão de São Félix 7-A.
IMPRESSOR - Precisa-se p| mi-
quina piana litográfica. Tratar R.
Assis Carneiro, 105 — Piedade.
IMPRESSOR - Precisa-se, compe-
tente, minervista na Av. Min. Ed-
gard Romero, 330-C — Madureira,
IMPRESSOR para máquina Mir.er-
va, precisa-se à Rua Sele Selem-
bro, 217 loja.

MARGEADOR — Precisa-se pl mi-
quina plana litográfica. Tratar R.
Assis Carneiro, 105 — Piedade.
PRECISA-SE de compositor para
tipografia, Rua Fonseca Teles,
196, 2.° andar. S. Cristóvão. De-
poit. das 9 horas.
PRECISA-SE que durma no em-
prego. Roupa miúda. Prcferên-
cia entre 25 e 45 anos. Rua Dois
de Dezembro, 33 ap. 602 - Fia-
mengo.
PRECISA-SE de um impressor a
Rua _Marquês_ Sapucai , ",_„, 77v
TIPOGRAFIA — Precisa-se de au-
xiliar de compositor ou distribui-
dor. Tralar na Rua Fonseca Teles
n. 29-A — Sao Cristóvão.
TIPOGRAFIA — Precisa-sa compo-
sitor. Tratar à Rua João Xavier,
ll-A (Higienopolis) Bonsucesso.
(Esquina Tenente Abel Cunha).

TORNEIROS - FRESAD.
- AJUSTADORES
AJUSTADOR BANCADA - Preci-
samos da um competente > Pa-
ga-so bem — Av. Joí» Ribeiro
n. 475 — fundos.
AJUSTADOR PLAINADOR - Pre-
cisa-se. de profissionais. R. Enge*
nheiro Lins Gestão n. 40-A —
Larqo do Bicão. — Vila da Pe-
nha4
ADMITIMOS TORNEIROS MECA-
NICO e LANTERNEIRO com ida-
de entre 20 e 35 anos, curso
primário, experiência mínima dc
2 anos. Os candidatos serão
atendidos na Rua Prof. Pereira
Reis, 119 - Santo Cristo.
TORNEIROS MECÂNICOS . Pr»
cisamos competentes, serviços da
precisão — Paga-se bem, na Av.
João Ribeiro *«. 475, fundo».

SAPATEIROS
ADMITEM-SE pespontadeiras. R.
da Gamboa. 91.
CALÇADOS - Pr.ciu... da pas
ponladoras qua saibam virar -
Estrada do SapS, 36S — Racha
Miranda.
FABRICA DE CALÇADOS— Pre-
ciso de montador. Rua Monteví
déo, 728 - Penha,
FABRICA DE CALÇADOS precisa
de bons montadores, cortadores
de peles e eslocadores de saltos
obra esporte de homem, e $s-
nhora. R. Alice n. 16 — laran-
letra*-.
PRÊCI5A-SE ds (riiadoras para
obra esporte da s.nhcra, a Rua
Conselheiro Galvao 424, Madu-

aira — Guanabara.
PRECISA-SE sapateiro para con-
sertos. Rua Goiás, 1360 - Cas-
cadura IAPC.
PRECISA-SE de cortadores de peles para calcadas. Rua Volun
tários da P'; , |0_- 28.

PRECISA-SE de sapateiro de con-
sertos. Rua Ana Barbosa 34. —
Méier.
PRECISA-SE do um cortador de
forro para calçado d* senhora
— Av. João Ribeiro n. 475 —
T. Nova.
PRECISA-SE - De um oficial de
sapateiro. Barão de Mesquita 662
— Tijuca. \.
PRECISA-SE de montador e bai-
cão para obra esporte. Paga-se
bem, Rua Rego Monteiro, 45 —
Cordovil. Urgente.
SAPATEIROS — Precisamos de
vinte, para fábrica brotinhos e
L. XV, ajudante maquina, moças
acabamento balcão, pespontadei-
ras, chanfradoras de máquina e
cortador. Av. Suburbana 191,
fundos. Benfica. Tal. 48-5134 -
Sr. Carvalho. „______-.
SAPATEIRO - Precisa-se para con-
sertes. Paga-se bem. Rua Japoará
n.° 310 — Ricardo de Albuqucr-
que. i
SAPATEIROS MONTADOR - Sun
da_jAinérica n.° 215. 
SAPATEIRO — Precisa-se bom fre-
zador, com prática de balance
e distribuição serviços — Rua
Marques de Abrantes, 48. 
SAPATEIRO - Preciía-se oficial
para solas inteira:. Rua Aimiran-
ÍH GflV'ão. 22Z ÍSiS — ~-.,'ntuca-
SAPATEIRO - Precisa-se de ofi-
ciai, para consertos cm ' geral.
Rua Roclia Fragoso n.° 12 - Vila
Isabel;  
SAPATEIRO — Precisa cortadores
e pespontadores para sandália es-
porte de senhoras. Rua Frei Ca*,
neca, 241.

LUSTRADOR A PISTOLA - Prec|,
sa-se para iabries de moveis de
madeira. Rua Matinoré, 113 —
Jacarèzinho. Próximo e Cerveja-
ria Ultramarina. Procurar Sr. To-
mat.
MEIOS OFICIAIS DE MECANI-
CO — Pracisa-sa com muita pra-
tica em a|ustagem d* motoras
— Ru» Viana Drumond n. 45 —
Vila Isab.l.

GARÇÂO — Com prática. Precisa-
se, i Rua do Catete n. 150.

MOÇA menor procisa-se para fá-
brica de cintos. Rua Regente Fei-
|ó, 62, sob.
MECÂNICO — Precisa-se um para
manutenção geral — Run Matipó,
115 - 49-7821 - Jacaré.
PRECISA-SE - Pintor, pr.cill-s.
p. oficina de galadelra — R.
Barão d. Ubi, 62 - P. da Ban.
deira.  
PRECISA-SE de bombeiro eletri-
chia com pratica de consertos -
Rua M. de Abrantes n. 24 -
L. M.
PLAINADOR - Prccisc-se meio-
oficial, Av. Itaoca, 1 127 - Bon-
íucerro.  _____
PRECISÀ-SE de carpinteiro, lustra-
dor e «síofador. Tratar cl Sr.
Gonçalves. Av. Oliveira Belo,
4_80 -.;Vlla'-da.Patíha.
PINTORES — Praclsam-se na Es-
Irada Velha da Tijucr,, 181 . -
Grandes salários — -Manoel.
PRECISA-SE - Ajudante serralhsi-
ro com prítica. Rua O. Isabel, 168
— Bcn:uees30. ' '

GARÇOM — Precisa-se eopeiro. ¦
Rua São Luís Gonraga, 142.
GARÇON prátien com minuto -
Precisa-se — Praia José Bonifácio
135 - Ilha de Paqueti.
GARÇOM — Copeiro, preciía-se
para bar. Av. Ataulfo de Pai-
va 406

GARÇÃO de Churrasqueto — Pre-
cisa-se. Largo do Machado, 29.
Lo|as 18 a 35.
GARÇOM com prática d* comer-
ciei. Rua Joaquim Silva, 138' —
(Lapa).
GARÇONETE com prética e re-
fertncia. Av. Rio Branco, 133 lo-
|a D com Serafim ou Santos.
GARÇOM — Preciso con» prática.
Est. Vicente de Carvalho n.°

1 585-A — Pracs do Carmo^
LAVADOR DE PRATOS - Precisa-
se. Ruo Pharóux n,° 3. Praça 15.
LANCHEI RO ou lancheir» - Rua
Maria Quitaria, 70-A. Ipanema.

SAPATEIRO r- Precisa-se morta-
dor fresador. Rua São Dionísio,
62-A - Penha.  '

SAPATEIRO - Precisa-se de cor-
tador e de balance. Rua Júlio
do Carmo 190 - P;a. 11.

DIVERSOS
AJUDANTE DE OFICINA - Pre-
cisa-se com prática do esmeril,
serra e furacão. — R. Marechal
Aguiar, 108. S. Cristóvão, depois
das 10 horas.  
ESTAMPADOR PRENSAS FRIC-
ÇÃO — Precisa-se para trabalhar
na Fábrica' da Bijuterias Brasil à
Rua Silva Rogo n. 75 — Jacaré,
zinho.
FABRICA DE CASTAS - Precisa-
se de elementos (homens) com
conhecimento de fabricação. —
Tratar na Rua do Ouvidor n.
60 - l.o.
LUSTRADOR e Maquinista, pre-
cisa-se. Rua Farani, 4 — Bota-
fogo.

PRECISA-SE — Oficial serralheiro
com prática. Rua D. Isabel, 168
— Bonsucesso. ¦
RAPAZ — MOÇA — Precisamos
para aprender a trabalhar em
industrie. Idade 14 anos — Tra-
tar: Rua Barão, 542 — Praja Sã-
ca. Entrada paio lado.
RAPAZ — Precisa-so, quite com
serviço militar para trabalhar de
ajudante do mecânico de refri-
geração. Tratar à Av. Copaca-
bana, 1133, loja 6.

LANCHONETE - Procisa-se cozi-
nheiro, c| prática de salgados e
minutas. Av. Brasil, 23 5.16 -
Góádalúpe.
LANCHÕNÉTÊ pricisl da uma
cozinheira cf pratica de lanches.
Av. Salvador de Sá n. 226. Des-
capta ao domingo.
LANCHEIRA - Precisa-se para
bar. Rua Figueiredo Magalhães,
741; J.oja K_— _Bairro^ Peixoto.
LANCHONETE precise de três em"
pregadas com prática, e uma co-
zihhêira com prática de salgadi-
nhos. Rua Buarque de Macedo 20-
A — Flamengo.
LAMCHEIRO - Precisa-se com
prática de copa, Rue Diai da
Cruz. 460 — Méier.
MOÇA com prática de café em
pé. Tratar Av. Nilo Peçanha, n.
38-A.

SERRALHEIRO - Oficial a Vi ofi-
ciai, apresentar-se à Rua D. Te-
resa,_37. Engenho, de Dentro.
SERRALHEIRO - Precisa-sa ds om
meio oficial • 1 oficial com pra
tica d.» movatt do ferro batido,
SERRALHEIROS - Precisam-se -
Paga-se bem — Tralar Av. N
5. do Copacabana, 683, loja 6
e 7.
SERRALHEIROS - Pr.eisa-s«. Rua
Anspa;ada Melo 43 — Olaria.
TORNEIRO - ÜXADOR - SERRA
DOR DE FITA — Precisa-sa com
pententes. Ótimas condições. Fab.
Moviis Docorel. Prar» Santos Du-
men! — Dr. Laureano — D. Ca-
Mias.

OFÍCIOS E SERVIÇOS

ALFAIATES - COST.
ALFAIATE — Precisa-se um buteiro
competente, com práfuca do- ar-'811 o'u «UFicnBnjn snfl 'obSpuj
sala 1 108.
BORDADEIRAS a máquina. Aten
de-se a qualquer hora. Rua Ada,
307, ap. 101. Padre NAbrega.
Piedade. 
BUTEIRO — Precisa-se, que saiba
fazer paliti. Paga-se bom prejo,
R. São Clemente, 95, s/ 211.
BORDADEIRA - Precisa-se pl mé-
quina Singer 17 W 12 ou 107G100
ou Durkop — Laranjeiras. Tel.:
25-8024 - D. lourdes.

CORTADEIRA PAftA MALHARIA
— Precisa-s» Rua Arquia» Cordel,
ro n. 484 — Méier.
CASEADEIRA com multa prática
para fábrica de camisas. Precisa-
se, Rua Barão Bom Retiro, 942.
COSTUREIRA - Oferece-se a do.
micilio 45-4481. Qualquer estilo e
reformas.
CONFECÇÕES da calças p| homens.
Precisa-se de chuliadeira. Rua Gen.
Gustavo Cordeiro de Faria, 79
Triagem, 
COSTUREIRAS - Cia. SILTEX da
Roupas, admite costureiras com
prática da soutiens. Ladeira Ma-
dro da Deus, 13 tob. Saúda.

COSTUREIRA - Pracisa-sa alta-
costura com pratica . da oficina.
Tratar do 2 ai 5 horas da lar-
da - 27-0438.
CALCEIRAS e acabadeiras com
prática de industria, à Rua Eu
doro Berlink, 9, Bonsucesso.
COSTUREIRA INTERNAS - Pre.
cisamos com pratica em dianteiro
de calças para homem. Paga-se
Liem. Semana de 5 dias. Rua
Buenos Aires, 217. >ob.__
COSTUREIRA EXTERNAS - Pre
cisamos de muitas para calça de
homem. Paga-se bem. Rua Bue.
nos Aires, 217. sob. 
FECHADEIRA - Precisamos pa-
ra trabalhar em máquina de pon-
to corrente. Só cl muita prática.
Paga-se bem. Semana 5 dias. Rua
Buenos Aires, 217, sob. \

FABRICA DE CALÇAS - Precisa
de cortador cóm muita prática. —
Paga-se bem. Tratar na Rua Se-
nhor dos Passos. 25S, V_ and.

MOÇAS — De boa família, de 15
a 17 anos, com primário comple.
to, admitem-se no laboratório Vi-
ta Ltda., para serviços de em-
balagem. Av. Marechal Rondon,
1971 (Est. Riachuelo). Horário: de
8 às 11 horas. '_

PRECISA-SE de um bom butel-
ro com grande prática para obras
sob medida. Rua da Assembléia,
36, sala 1 204.
PRECISA-SE um oficial alfaiate,
Washington Luiz, km 2, em frente
so Hotel Irmãos, D. de Caxias

RJ.
PRECISAM-SE aprendizes, moças
menores para trabalhar em' má-
quinas de costura — Rua Pereira
Nunes, 250-A - Vila Isabel. :
PRECISA-SE de uma camiaeira p|
levar serviço para casa na Ruo
Visconde de Pirajá n. 318, sub-
loja 2.
PRECISA-SE de costureiras alta
costura. Tel.: 37-3837 — Copaca-
bana.
PRECISA-SE - De um calceiro a
acabadeira de calças. Rui llaplri
n. 747,. ap. 101. Catumbl/
PRECISO de bons oficiais da pa-
letó. Paga-se bem. R. Santa
Alexandrina, 147. Tel. 34-5259
PRECISO de costureiras e ajudan-
te. Pago bem, Av. Copacabana,
1 145, aa. 1 003^_
PRECISA-SE boa costureira com
prática de corte. Paga-se bem.
Fernando Osório, 2 ap. 23.

BARBEIROS - MANIC.
BARBEIRO - Precisa-se à Rua
Monsenhor Felix, 713, Irajá, salão
com bastante freguezia. Garanto
salário ou 60%.
BARBEIRO — Precisa-se. Calete
321, Salão Accacio. Garante-se
salário. Tel.: - 25-2275.  •
BARBEIRO 2, Manicure 2, Dia e
noite. Av. N.S. Copacabana n
1241, lo|a 4. Tel. 47-7191.
BARBEIRO - Precisa-se bom ofi
ciai. Rua Paissandu 179-C.
BARBEIRO — Precisa, cempete.lte
Rua Dr. Alfredo Barcelos, 741
Largo, de, Olaria. ' 

_______
BARBEIRO — Habilitado, com do-
cumentos e ferramentas admito. —
Garantia NCrS 150,00. - Rua Car-
los Góis, 327 - Leblon.
CABELEIREIRA - Precisa-se de
uma moca cabeleireira competen-
te em todo serviço • que possa
dar referencias. Rua Real Gran-
deza 141 sob. Botafogo.
CABELEIREIRO(A) manicura. Pre
ciso cj urgência. Pago bem. Rua
Conde Bonfim, 42 — Tijuca..
CABELEIREIRA - Preciso I que
penteie bem. Urgente. Rua Otávio
Tarquino, 84, 4.o and. s| 401. N.
Iguaçu.
CABELEIREIROfA) competente pre-
ciso, urgente, a combinar. — Rua
Pinheiro Freire, 27. CETEL 97-0474
— Ilha jçfe^Paquetá.
CABELEIREIRO - ÀiudanteS que
penteie bem e manicura que sai-
ba trabalhar bem. j Rua Uruguaia-
na n. 02 — 1.° «ndar1
CABELEIREIRA ou Cabel.ir.iro -
Preciso que saja bom profissional

Dou garantia boa, satisfazendo
Estrada Água Grande 1496 —

Sr. Lunar — Vista Alegra. Irajá.
GILSA CABELEIREIROS - Av. N.
S. de Copacabana, 103, s| 202,
Tel. 57-4481. Precisa competente
c| freguesia, própria e referência.
Não estando am condições não se
epresentar*

MANICURA - Procisa-se, salão
homens. Paga 70%, Rua Buenos

Aires, 321.
MANICURA E PEDICURE - En-
rola a seca cabelo a domicilio.
Tel.: 45-2945. Terça-feira, das 9
horas em diante. Êva.
MANICURA — Precisa-se com
urgência. Rua Natal n. 37. (Bo
tafogo).
MANICURE — Precisa-so com bas-
tante prática salário e comissão.
Rua Aquidabã, 1240 - BSca do
Mato.
PRECISO cabeleireiro e manicure
de boa aparência que tenha fre
guesia em Copacabana. Ofereç
vantagens. Tratar telefone ....
37-0172 - 57-0939.

PRECISA-SE de 1 cozinheiro com
prética — Rua Álvaro Alvim, n.°
31-A.

PRECISAMOS cabeleireiro (a), c|
muita prática. Av. Copacabana 387
sl 208. Tel.: 57-.5459.
PRECISA-SE de manicura. Copa-
cabana, 841, sl 203 - Cab. Revê
D'Amour. ¦

PRECISA-SE de cozinheira que
tenha pratica em salgadinhos pa-
ra bar. Rua' Artur Bernardes ri.
14-C.

PRECISA-SE de 2 cabeleireiras -
Rua Voluntários da Pátria n. .
329 - Loja H.
PRECISA-SE uma manicura de boa
aparência, que trabalhe bem. —
Tratar à Rua Dias da Cruz, 600.

PRECISA-SE um copeiro. Rua São
José, 36 — Restaurante Tjmpanas.
PRECISA-SE moça para-ajudante
da cozinha • servir nas mesas.
Av. Guilherme Maxwell, 95 —
Bonsucesso.

PRECI5A-SE 1 cabeleireiro com
freguesia e 1 manicura profissio
nal, Av. N. S. de Copacabana n
647, sala 301.

PRECISA-SE de um cozinheiro pa-
ra pensão. Rua Gago Coutinho n.
53. Largo do Machado.

PRECISA-SE - De um barbeiro.
Avenida Ministro Edgard Romero
n.« 234, galeria E, 115, Mer-
cado de Madureira. '
PRECISA-SE de aprendizes de ca-
beleireira, manicura, limpeza de
pele. Ensina-se maquilagem, pe-
ruça, 9 às 18 horas. Gfátls pl
modelos. Largo São Francisco n.°
26, salas 418 e 409, D. Hayde.

PRECISA-SE d* copeiro c| pra-
tica para café • bar na Av. 28
de Setembro n. 27.

PRECISA-SE — Manicure, . cabelei-
reira — Rua Teotònio de Brito,
360, loja 2 - Olaria.

ENFERMEIRAS -
LABORATORISTAS
CASA DE SAÚDE - Pracisa-sa
da auxiliara* da enfermeiro! com
certificado. Tralar na Rua Silva
Gomes n. 77 — Cascadura.
ENFERMEIRAS - Precisam-se diplo-
madas com prática dirigir Casa de
Saúde, e auxiiiares de enferma-
gem. Rua Paulino Fernandes n,
38, Botafogo. Tratar dias úteis,
das 9 às 16 horas.
FARMÁCIA — Precisa-se de «m-
pregado com bastante prática e
que saiba aplicar injeções. Só
serve quem dê boas referências.
Rua 'Benjamim Constant 61-B.

GARÇONS, COZINH.
E GARÇONETES
ATENÇÃO — Preciso da cozinhei-
ro para dar folgas no salão,
também cozinha à francesa. Av;
Atlântica 514-B.
AJUDANTE c| pratica da entrega
• fabricação de bebidas. Pr»-
cisa-ta. Favor não sa apresen-
tar iam conhecimento^ Rua Dr.
Magessi __ 30 — Inhaúma.
COPEIRO — Precisa-sa pl bar. R.
Cândido Mendes 98-A - Gloria,
COPEIRO - Oferece-se faxineiro,
muita prática, fiel, boas rafe-
rências, tel. 43-0092. !
COPEIRO — Precisa-se com muita
prática, e desembaraçado, favor
não se apresentar sem as quali-
dades exigidas. Churrascaria Ca-
lifórnia. Rua Maria Lopes, 302.
Madureira.
COPEIRO — Precisa-se para lan-
chonete com boa prática e refe.
rências — Rua Visconde da
Inhaúma, 51.  
COZINHEIRA com prática de
salgadinhos, preciía-se para res-
taurante. Rua Figueira da Meio,
403. '___
COZINHEIRO - Precisa-se de eo.
zinheiro com bastante prática de
restaurante. Tratar na Av. Rio
Branco n.° 123, 3.» andar, des
11,30 is 17 horas. 
COZINHEIRO - Com prática, que
conheça serviço de hotel. Paga-se
bem. Precisa-se, à Rua Ferreira
Viana, 81.
COPEIRO — Precisa-se.- Largo do
Machado, 29. Lojas 18 a 35..
COPEIROS — Precité:se de um,
com pratica para cofá e bar, 1
Rua Ministro Viveiros de Castro
47 — Copacnbana!
COPEIRO c| pratico. Preciso p|
cafe-bar. R. Ministro Viveiros de
Castro 41.

MOÇAS — Cafezinho. Nicarágua
n. 264 - Penha.
PRECISA-SE de uma empregada
para pensão, para copejrar e ar-
rumar. Pode dormir tio emprego.
Não trabalha aos domingos. —
Paga-se bem. Apresentar documen-
tos'. Ladeira Frei Òrlandini n.°
8.- J-m frente ft Rua do Senado.
PRECISA-SE de garçonete para
pensão. Rua do Teatro n. 7, 2.°
PRECISA-SE da garçom. Rua do
Senado) 177.
PRECISA-SE de menor para ser-
viço de copa em uma pensão. R,
Tadeu Kcsciusko n. 99, sob.

geral

SENHORAS | SENHORES
Funcionários Públicos, Militares, Aposentados e Corretores em

Firma Corretora de Seguros precisa de
DIVULGADORES PARA O SEGURO OBRIGATÓRIO DE

RESPONSABILIDADE CIVIL
Pagamos comissão excepcional e prêmios.

GRANDE PRÊMIO DE PRODUÇÃO:
VOLKSWAGEN 1968-0 KM

7.° andar - Sala 704Rua da Assembléia, 40
a partir das 9 horas.

diariamente,
(P

MECÂNICO DE AUTOS - Tod,
as marcas, muito competante e de
responsabilidade. Rua São Francis-
co Xavier, 635 — Sr. Jonas.
MOTORISTA - Reservo, e «ju
dor em serviço interno, que te-
nha prática de entregas, exigime:
referencias. Rua Sacadura Cabral,
164 — Sr. João.

PORTEIRO p| clube, critica, cart.
aiâinadâ, boa aparência, até 35
anos.' Av. Nilo Peçanha, 151, sl.
1 004.
PRECISA-SE d. moças p| serviços
internos com salário de 150,00 a
200,00. Horirio dai 8 li 17h.
Eitr. Intendente Magalhães, 188,
casa 14. Campinho.

MECÂNICO VW - Praclsa.se d.IpRECISA-SE moco para limpeza,mecânico especialista am VW.
Tratar Alm. Cochrane n. 27.
MECÂNICOS - Com exp.riência
comprovada am VW • DKW. -
Av. Mal. Rondon, S39.
NECESSITAMOS - 2 au
xiliares de mecânico pa
ra carro Mercedes Benz
— Emp. de Ônibus. Rua
Comandante Vergueiro
da Cruz, 117 —' Olaria.
Tel.: 30-5811. (B

PRECISA-SE copeiro com prática
de minutas cem documentos -
Av. Geremirio Dantas n. 9 — Ja-
carepaguá.
PRECISA-SE de. um garçom com
prática de restaurante, que dè
boas referências. Tratar na Av.
dos Democráticos n. 685-A
Bonsucesso — Paga-3e bem.
PRECISA-SE de um copeiro, com
prática de botequim. Praça ,dn
República, 79.
PRECISA-SE de um copeiro para'
bar. Rua Teixeira de Melo, 91-A,
Ipanema. J
PRECISA-SE da cozinheira qua
faça bam salgadinhos na Rua
Padr. Nóbr.ga n. 32 — Pi.-
dada. 
PRECISA-SE da um cozinheiro com
prática de fazer salgadinhos, na
Rua Conde Bonfim, 71 — Tel
28-6171.

PINTOR e lanterneiro de auto-
móvel. Trabalho de empreitada.
Tratar Rua Barata Ribeiro, 827.

PRECISA-SE, de motorista para
ônibus, com prática de estrada
o com documentos da CTC — Pa-
ga-se o ordenado de NCr$ 8,20
diários e mais NCr$ 25,00 sema<
nal de prêmio — Tratar na Av
Guilherme Maxwell, 210.
PRECISA-SE de um ponto para
autos. Rua Visconde de Santa Isa-
bei, 325-F. Sr. Waldir.

PRECISA-SE de um cozinheiro ou
lanohelro, Rua Álvaro Miranda n.
171-B, Pilares. Tratar após as 9
hyras.

PRECISA-SE da copeiro com
muita pratica e boa aparência à
Rua Buenos Ajres n. 80-A.
PENSÃO — Precisa-se de uma
garçonete com carteira-de saúde.
Rua Beneditinos n. 24 — Centro.
PRECISA-SE de cozinheira ou co-
zinheiro cj pratica de bar. Rua
da Candelária n. 106 — Centro.
PRECISA-SE de dois empregados
prática bar," Rua Santa Fé, 133 —'
Méier.
PRECISA-SE mò:a com prática de
café com documentos em dia e
um garçom com bastante prética
na Av, Presidente Vargas, 542-E.
PRECISAM-SE 2 garçons.c| práti-
ca de lanchonete — Largo da Ca
rioca, 16118.
PRECISA-SE de um 3.° cozinhei-
ro • um copeiro com muita pra-
tica. Rua Buenos Aires n, 84.
PÜECISA-SE - De um rapaz "c/

prática para tanchanete, Tratar na
Rua Teófilo Otoni n.° 2í.
PRECISA-SE d./el.m.ntot jovens
e da boa aparência para traba-
Ihar am lanchonete. Tratar na
Rua Bolívar n. 4S-C. (X

CHOFERES, MECÂNICOS
E LANTERNEIROS,

OFERECE-SE - Motorista, 20 anos
de carteira, idade 46, casado, com
referências. Ordenado 250. ' Fa-
ver lei, 56-3355, Júlio.
PRECISAM-SE instrutores de di
reçõo de Auto-Escola. Paga-se
bem. 57-7845, Maurício.
POSTO DE LUDRIFICACAO - Vis
ta Alegre. Estrada da Água Gran-
de n. 850. Precisa-se de 3 lubri-
ficadora? com prática.
PRECISA-SE da um lubrificodor
na Av. Suburbana, n. 3361, qua
apresente referências.
PINTOR AUTOMÓVEL melo . ofi-
ciai que saiba dar massa. Tratar
Rua G. Otávio Povoa, 33S, esq,
Av. Meriti V. de Carvalho.

PRECISA-SE — Mecânicos com
prática cm revisão em carros
Volkswagen - STAR SIA - Rua
Assunção, 133 — Botafogo,
PINTOR — Precisa-se competente
em carros nacionais, na Rua da
Gamboa, 89. Daniel.

PRECISAM-SE mecânicos Volkswa
gen. Oficiais e meios oficiais.
Av. Paulo de Frontin, 50Q.F.
PRECISA-SE de manobreiro com
pratica, para estacionamento. Rua
Marquês de Abrantes 170.
PRECISA-SE - De um mestrinho,
e um ajudante de forno, com
prática. Rua Dr. leal n.o 368-A
— (Padaria). Engenho de Dentro,
PRECISAM-SE de lanterneiros es-
peciilizados em Volkswagen, -
Tratar na. Rua Uruguai, 148 — 71-
jucá.

DIVERSOS
ÀMBtllÃNTES - Precisa-se para
vendar sorvatai na praia. Traier
cart. pref. Rua ais Catet* 114 lo-
ia 22. 
AUXILIAR DE ENFERMEIRA
Precisa-se eom muita prática em
pegar veia « cl conhecimento» de
datilografia. Preferência com
prética em colheita de Laborató*
rio de Análises, morando no Cen-
tro ou Z. Sul. Para horário in-
tegral. Paga-se bem • fornece-
mos as refeições. Boa aparência
e referencias. Tel. 45-0514. (X
CHEFE DE SECAO - Precisamos
para chefiar seção de calças pa-
ra homem. Paga-se ótimo salário.
Semana 5 diai. Rua Buenos Aires,
217, sob^
CAIXEIRO ou copeird com prática
de minutas. Precisa-se. Rua Sil-
veira Martins 139 - Catete.
CAIXA para padaria, precisa-se à
Praça Barão Drumond n. 33 —
Vila Isabel.

COBRADORES para inibut, eom
diploma do curso primário, pra-
cisa-s». Rua ' Magalhães Catiro,
135 — Jacaré.
CAPOTEIROS — Com muita prá-
tico. Av. Mal, Rondon, 539.

CAIXEIRO' - Admite-se para
tinluraria, mesmo sem pratica.
Copacabana. 1102.

CHOFER PARTICULAR - Precisa-
sa da 35 a 45 anos d* idade o
mora na Zona Sul — Referenciai
casas familia. 47-4023.
ELETRICISTA de 'eutomóvíif, cfl-
ciai. Paga-se bem. -Av. Suburbana
n." 82 - Benfica.
LANTERNEIROS - Pr.cisa-s. deis,
competentes oficiais. Apresentar-
ta nt Rua dos Inválidos 117
Centro.
LAVADOR - Com prática da la-
vagam • lubrlfícifio. Av. Mal
Rondon, 539.
LANTERNEIROS - Precisa-», Rua
Moreira, 406 — Abolição.
LANTERNEIRO - Especialista em
Volkswagen, precisa-se. Rua São
João Batista, 43 •¦ — -Botafogo.
LANTERNEIRO e ajudante de pin-
tor, precisa-sç urgente. Rua Ca-
chambi n. 56-fundos.>
LANTERNEIRO - Para todos car-
ros, competente t de responsa-
bilidade. R. São Francisco Xa-
vier, 635, Sr, Jonas.
LANTERNEIRO - Pr.cis.-s. com
muita prática •m ônibus, dava
«abar tirar • coletar janelas •
pára-brisas dos mesmos, na R.
Viana Drumond n. 45 — Vila
Isab.l.
LANTERNEIRO - Oficial.. Precisa-
se. Paga-se bem. Av. Suburbana
n.° 82. — Largo Benfica.
LANTERNEIROS - Precisa-sa com
pttentes para carros nacionais, à
Rua Pacheco Leão; 244 — J. Bo-
tânico.

COPEIRO com\ prática de resfau-
rante, precÍ3o-<e. Rua Siqueira
Campos n.° S?."1 
COPEIRO — Preciso para bar —
com pratica. Rua Visconde Pi-
re|á n. 544 — la. lo|a — Ipa-
nema. ' .
CO?EIRO — Com bastante práti-
ca de restaurante — Precisa-se. Rua
Pharoux n.° 3, Prayi 15.
COPEIRO - Com bastante prática
de restaurante . — Precisa-se. Rua
Álvaro Alvim n. 27 — Cinelàndia.
COZINHEIRO £ Precisa-
se para hotel, próximo à
Guanabara, moradia no
local. Tratar: Rua Alcin-
do Guanabara, 17/21 —
S/ 908. ,(B
COZINHEIRA cjln bo» prítica
em salgadinhos. Não sa apre
sente quem não saiba — Rua
HcddockJ^bo^Vl.
COZINHEIRA — Para pensão, que
durma no emprego. Rua Maré-
chal Aguiar, 12, São Cristóvão.
Junto do mercado.
COPEIRO — Embaixada pr.cisa
da um com pratica • boas rafa-
ranciai. Tratar na Av. Pastaur
n.o 146 — Botafogo.
COZINHEIRO - Precisa-sa lancho-
nete. R. Voluntários de Pátria
n.« 1. lo|a 16.

MECÂNICO , - Proc'sa-se paru
tedos os serviços de carros nacio-
neis e estramjeircc. Ruir Humai-
tá. 174.
M5CAMICO psra^cnrrcs de pas-
seio; cem experiência esmpreva-
da em certeira. Rua Visí: Silva,
33 - Beta-ío;);,
MUDANÇAS'SAENS PENÃ"LTDA.
Rua Emílio de Menezes n."» 49
Piedade. Precisa-se de motorista
e ajudanta com prática Compro-
vada.
MOTORISTA pl taxi Volks, preci-
sa-se, atualizado, 5 anos de car-
tetra oi trabalho diurno imedia-
to. ..Tratar hoie \4 as-16 horas.
Rua Botucatu, 234 — Grajaú.
MOTORISTA — Precisa-se com
prática de casa de família. Exi-
gem-se referenciai. Tratar Trav.
Ouyjdor__14, cem Araújo.
MOTORISTA - Of.raca-s» p| ta-
xi ou particular, bastanfe. pratica
referencias • educado, 22-4035.
- RAIMUNDO.
MECÂNICO - SOCORRISTA -
Precisa-so para empresa da fini-
bus — Rua Magalhães Castro n
135 — Jacaré.
MOTORISTAS PARA ÔNIBUS c|
pratica ou 2 anos comprevidos
em cimlnhio — Pracisa-sa na
Rua Magalhães Castro n. 135 —
Jatará, ., ¦  

^
MOTORISTAS - Pracisam-sa pi-
ra trabalhar tm ônibus. (CEN-
TRO, ZONA SUL). Salário de ..
NCrS 8,21 diários, mais prêmio
seminal da NCrS 29,00 — Rua
Viana Drumond n. 45 — Vila
Isib.l.

EMPREGADO p| venda cafezinho
em Edifícios 4 comlssSo. Travessa
do Ouvidor, 17-7.0.
EMPREGADOS - Padaria - Prsci-
sa-se caixeiro balcão com prática,
preciso um forneiro, urgente. Rua
Real Grandeza, 265-A.
FARMÁCIA - Prático, precisa-se
- Rua 24 de Maio, 1005 - En-
genho Novo. '¦'•.''"
FORNEIRO c] prática padaria. Rui
João Rego, n. 275-A.
FOTOGRAFIA — Preciso laborante
com bastante prética laboratório
com ar condicionado' — transco
lor — R. Lobo Júnior, 1934, salas
201 a 206 — Penha Circular.
LAVADOR LUBRIFICADOR
Pracisa-sa tom multa pratica am
ônibus. Rua Viana Drumond n.
45 - Vila Isab.l.
MENORES — Pracisam-ia com
pratica da entregas • embala-
gem — Favor ta apresentar com
documentos na Rua da Carioca
n. 40 — 1.° andar. 
MOÇA preciso unia com prática,
de perfumaria e outra sem'prá-
tica — Paga-se bem — R. Barão
de Mesquita, 750-A.  .
MENOS — Precisa-se para traba-
Ihar em pensSo familiar. Rua do
Catete n. 75, segundo andar.
MESTRINHO - Precisa-se um,
com 'pratica de confeitaria. Paga-
se bem. Tratar na Rua D. Roma-
na, esq. de Pelotas. ~ Padaria
Pelotense. ¦
MENOR - Precisa-se p| trabalhar
em comércio. Tratar à Rua Pon
tes Correia, 137.  _____
MOÇA — Precisa-se para sarvi
ços d» responsabilidade em ta
boratório. paga-se bam. Apre
sentar-se na Rua Praf. Olímpio
de Mslo n. 1 511, s. 202. S.
Cristóvão. *
MCGAS"PARA PROPAGANDA -
Precisam-ia da mocas para pro-'paçianrli dos produtos SUPER
GLOBO. Apresentaram-se no
Departamento do Pessoal na R.
Fr.ncisca Zia» n. 23 - Pilir.s
-GB

que tem prática em loja, com
referências. N. S. Copacabana,
1103-B.
PADARIA Preclsa-s. mestrl.
nho,' ajudanta de forno a bai-
conista. Rua Santiago, 147 —
Penha.
PRECISA-SE de 2 enfardadores
para trabalhar em papel velho,
de preferência c| prática — Rua
General Bruce, 273. São Cristi-

PRECISA-SE de um aiudante de
forno. Rua S. Clemente n. 465
— Botafogo. Para de noite.
PRECISA-SE de mocas e rapa-
zes. Rua 7, Quadra 17, casa 20.
Guadalupe. Saltar no Cinema Gua-
dnlupe. Trafar depois das 9
hora

. Analista e
Programador IBM/360

Precisa-se analista e programador de
IBM/360, de curso concluído, apresentan-
do "curriculum vitae", bom ordenado, com
cartas para a portaria deste Jornal, sob
o número 212 008, com retrato.

PADARIA precisa 1 aiudante de
forno com prática. Rua Angélica
Motta n. 23-A - Olaria.
PRECISA-SE de rapaz 16 anos
pera armazám, morando perto do
trabalho. Tratar ne Rua do Cate-
te h. 211.
PRECISA-SE estudante curso
cundário trabalhar clinica reabili-
tação. Tratar Visconde de Cara^
velas, 71.'
PRECISA-SE dc um forneiro, Pçe
Getúlio Vargas, n. 52, P,ilford
Roxo. (X
PADARIA — Aiudante de mesa,
precisa-se. Rua Dionísio, 249
Penha.
PADARIA — Forneiro, aiudante t
caixeiro, práticos. Rua Condo dc
Bonfim n.n 406.
PRECISA-SE - De rapai para pa-
daria, com prática, primário cem-
pleto. Praça 11 de Junho, 154-A,
PRECISA-SE — De um caixeiro pa
ra balcão de padaria, prático, e
um tricicluta. Rua Bento Ribeiro,
74 — Gamboa."
PRECISA-SE de ciclista desosssdor.
Rua da Conceição n.° 132.
PRECISÀ-SE de trás menores na
Rua Franclsca Zieia n. 111
Pilares,
PRECISA-SE de um empregado:
para trabalhar em mercearia que
tenha bastante prática, na Rua
Conde Bonfim, 71 — Tel.
28-6171.
PRECISA-SE 2 sanhor.a • uma mo-
ça paga-aa salário. Av. Ernâni
Cardoso, 203 — Cascadura.
PRECISA-SE caixeiro balcão pada<
ria, ajudante de mesa e ajudante
da confeitelro. Rua Bolívar, n."
150-C.
PRECISA-SE — Rapai para Caixa
cartório. Rui Marquês de Abran
tes 219-802. 26-2404.
PRECISA-SE — Lavador com prá'
tica para tinluraria. Av. Princesa
Isabel, 220 (Copacabana). Tel.
37-2229.
PRECISA-SE de lavador. Rua Pe
drò Américo 53-A. -
PRECISA-SE de rapai para ba
com pratica na Rua Siqueira
Campos n. 93.
PRECISA-SE de mota (rapaz) p!
.limpeza, diária pela manha em
atelier — Rua Tonelerot n. 231
ap. 103.
PRECISA-SE de um forneiro de
padaria na Rua Santa Clara n

58 — Copacabana.
PRECISA-SE de caixeiro ç| pra>
tica de tinturarla. Rua Júlio de
Castilho n. 15-A.
PRECISA-SE de um caixeiro com
pratica de balcão dt padaria na
Rua Santa Clara n. 58.
PRECISA-SE de forneiro de p«
daria na Rua Domingos Ferreira
n. 210-A — Copacabana.
PADARIA — Meslrinho, precisa-se
à Rua da Gamboa 87.
PADARIA — Precisa-se de caixei.
ros de balcão, com pratica e que
dêem referências. Paga-se bem.
Tratar na Rua D. Romana, esq.
de Pelotas — Padaria Pelotense.

PROCURA-SE faxineiro de 18
30 anos, cem ótimas referências
de emprego recente, para limpar

cesa e servir a mesa, com
prática. Tel. 46-4253. 
PORTEIRO - Precisa-se ó Rue
Arthur Araújo, 1, 8 horas nor-
mais mais 4 horas extras, exige-

saiba ler e escrever e expe-
riencia. Tratar com Sr. Teixeira
dai 7 horas em diante.
PRECISA-SE de um aiudante d.
forno. Horário da noite. Tratar
Rua D. Zulmlra 98 — Padaria
Sul América.
PRECISA-SE de um confeitelro.
Av. Presidenta Vargas 590-A. é
favor de ae apresentar só quem
estiver capacitado.
PRECISO de pessoa de responsa
bilidade para uma academia, Si-
queira Campos, 18-A» das 14 ès
16 h?n;.
PRECISA-SE rapai trabalhar limpe-
sa edif. pequeno. Hor. 7 is llh.
Rua Eng. Gama L6bo 16|301 -
Vila Isabel.
PRECISA-SE rapaz desembaretado
para porta. Avenida Passos, 25,
(loia).
PRECISA-SE caixeiro, baleio pa-
daria com prática. Rua Estácio de
Sá, 90.
PADEIRO - Precisa-se tratar ne
Av. Mcnsenhor Félix, 284-A.
PORTARIA — Encarregado com
prática e desembaraço para pré-
dio de luxo Copacabana. Aprs-
sentar-se Rua do Bispo, 12, de 9
ès 11 horas.
RAPAZ — PI todo serviío de pen
são. Ordenado, casa « comida.
Ruo Paissandu, 219.
RAPAZ - Precisa-se, 17 anot, pa-
._ limpeza e entregis. Rua Al-
cindo Guanabara, 25, al 504, àt
8 horas, hoje. 
SERVENTE DE LIMPEZA com pri-
tica e sólidas referências. Rus
Ferreira Viana n. 81. - Flamen-

Auxiliar de laboratório
Necessitamos para admissão imediata, ra-

paz com ginásio, maior e desembaraçado. Rua
Luís Ferreira, 78 (Bonsucesso), c/Sr. Sebastião
Pina.' (P

Contato de publicidade
Para representar editora de jornais

e revistas de São Paulo com ajuda de
custo e comissão. Exige-se referência.
Lugar de futuro e de presente-. Dá-se
preferência a quem tem telefone.

. Entrevista com Sr. Reiter. Hotel Am-
bassador — Rua Sen. Dantas, 25, Ap.
1 601 -Telefone 32-8181.

Correspondente e
g||l Faturista , u^

Gunther Wagner (Pelikan) procura tViô-
ças para os cargos acima. É indispensável
experiência e desembaraço. Salário de acôr-
do com a capacidade.

Procurar o Sr. Batalha, na própria fábri-
ca, com Carteira^ Profissional.

FÁBRICA GÜNTHER WAGNER S.A.
Rua Melo e Sousa, 86 — Rio de Janeiro.

(P

Datilografes
Precisa-se, de ambos os sexos, idade

até 25 anos.
Travessa do Paço, 23, sobreloja (Av.

Erasmo Braga, esquina da Rua Dom Ma-
nuel).

«mjsreendimentos imobiliários ltda.

Precisa de:

Mestre de obras
Para trabalhar na Zona Sul.
Exige-se competência comprovada.
Bom salário e possibilidade de gra-

tificações.
Procurar o Sr. JÚLIO, na RUA DO

OUVIDOR, 130, SALA 407. (P

Estudantes (Ambos os sexos)
NCr$ 1.500,00 DURANTE AS FÉRIAS

Excelente chance para quem quer ganhar bem, trabalha*
do em faneiro-feveroiro • março.

BASTA TER: dinamismo — bon apresentação t facilidodt
de expressão.

Av. Preildente Vargas, S90|1H« (Horíri» comercial
P)

OPERÁRIOS - Precissrr-se com
cuno primário na fabrica da R.
8 de Deiembro. n. 46 — Mara-
cana.
OFERECE-SE um senhor solteiro,
aposentado, para uma caia< de
saúde,, ou uma outra instituição
qualquer, ou meimo uma rcai-
dencia particular, qua precisam
de uma pessoa de confiança, pa-
ra iazer companhia a prestar al-
guns serviços. Cartas maiores de-
talhes, para portaria dêstt Jornal
sob i n. 213 M5.
OFERECE-SE - Um senhor para
porteiro ou zelador. Telefone por
favor 29-6942. Chamar Sr. José

SERVENTES, com primário. NCrS
130,00. Zona Ncrfe. — Ouvidor,
169, sl 809.
SERVENTE - Precisa-se na obra
da Av. Almirante Goncnlves, 35,
esquina de Av. N. S. de Copa-
cabana. Tratar no local <em o
mestre. ¦ 
TINTURARIA - Precisa-se de cai-
xeira c| muita prítica de costura

Praça Barão Drumond, 27
TINTURARIA - Precisa-se lavador
com prítica. Rua Figueiredo Ma-
galhães 741-1 C - Copacabana.

OFERECE-SE - Um senhor, para
servente geral, faz reparo de ps-
dretro etc, para casa de famí-
lia, colégio, granja, Jardim, lava
carro. Telefonar 49-5436. Sr, José.

TINTURARIA - Preclsa-s» caixai-
ro com pritíca' de rua. R. Ma*
ria Amalia n. 29-B - Tijuca. -
Tel. 38-7427.
VIGIA Precist-se com prítica
— Pessoa de confiança com re-
ferências. Rua Cordovil, 815 —
Pcrade de luess.

PRECISA-SE de rapaz maior 18
anos para limpeza e entrega*.
Falar c! Kieber de lOh em dian-
te. Farmácia lux. Rua Ríachuçio
n. 69.A.
PRECISA-SE d» um meslrinho.
Caminho do Itararé, 340-B — Ra*
mes.
PRECISA-SE da forneiro, na Rua
Benedito Otoni, 73. S. Cristóvão.

TÉCNICO METALÚRGICO r Pra-
cica-se com battanU pratica, da
fundição, mecânica • «stamparta
para supervisor garal. Rua Cra-
veira da Si, 68, Parada d» lu-
cas.

Frigorífico T. Rio S/A
Precisa-se com urgência

_ Auxiliar de escritório cj2 anos de prá-
tica

— Porteiro corn 5 anos 
"de 

prática
— Auxiiiares de expedição c|2 anos d«

prática
— Faxineiro c|3 anos de prática.

Tratar à Rua Sotero dos Reis, 83|89. Praça
da Bandeira, das 8 ás 12 horas com o Sr. Delcio.

ZELADOR para colégio: Precisa-se
com referências a carteira profis-
sional. Telefonsr para 25-8869,
das 7,30 is 9,00 ou depois das
19 horas.

Gerente para
representar editora

Editora de jornais e revistas de São
Raulo necessita de elemento capaz de diri-
gir sycursal do Rio. O candidato precisa ter
alguns anos de experiência junta a editoras
e conhecimento de publicidade. Sigilo ab-
soluto. Marcar entrevista com Sr. Reiter —
Hotel Ambassador — Rua Sen. Dantas, 25
- Fone: 32-8181, ap. 1 601.

%íü
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EMPREGOS • SERVIÇOS PROFISSIONAIS DIVERSOS • VEÍCULOS E EMBARCAÇÕES
CLASSIFICADOS Jorn.il do Brasil, 3. -feira, 9-1-68 - 7

;.; Motorista
.Mecânico, motorista niecâní*

co socorrista. Lanterneiro. Ele*

.rjcista de autos. Preci.am-so.
Ttjstar no Rua Riachuelo, 172.

Metalúrgica
Precisa-se de serralheiro pa-

rá moveis de aço, apresentar-
se a Rua Engenho do Mato,
279, Tomás Coelho.

5| Arquiteto
Admite-se Arquiteto com

experiência em administração
de obras. Fineza trazer curri-

culum vitae e foto. Trotar Av.

Rio Branco, n. 123, 15.° andar,

sola 1512 de II às 12 horas.

Mecânico de
automóveis

Precisa-se à Ruo Dom AAein-

rado, n. 15 — São Cristóvão,

Largo da Cancela.

Faxineiro
Precisa-se è Rua Dom Mein-

rado, n. 15. São Cristóvão
Largo da Cancela.

Rapaz
Precisa-se de menor até 16

anos, para serviços interno
externo, morando na Zona Sul.

Exigem-se referencias. Apresen-
tar-se com responsável na Ave-

nida N. S. de Copccabana, 540,

sala 601.

Serventes
Precisamos túnel Rebouças.

Tratar Av. Paulo do Frontin.

Final. Sr. Pedro Tavares.

USINAS SANTA LUZIA S/A
PRECISA:

TORNEIROS MECÂNICOS
EXIGE: Experiência comprovada no desempenho da função.
OFERECE: Bom ambiente de trabalho; Salário compensador;

Refeitório no local e senfíana de 5 dias. .
Apresentar-se ao Departamento do Pessoal, na^Av. Pe-

dro II n.° 329 (com o Sr. Agostinho) de 8 às 17 horas. (P

; * VOCÊ PODE GANHAR
MENSALMENTE ACIMA

DE NCr$ 1.000,00
Garantimos sua retirada.
Comissões semanais.
Prêmios diários, semanais e mensais.
Treinamento e assistência permanente.

Apresentar-se na Rua Francisco Serrador, 2 - 3.° an-
dar. - A partir de 9 horas. (P

VEÍCULOS E
EMBARCAÇÕES

[CHEVROLET £6
VO,

: AUTOMÓVEIS AUTOMÓVEIS - Valorize seu di-
nheiro preferindo a Texas ao com-
prer ou trocar seu carro. As me
nores entradas. Financiamentos
q.ti 2. nic:ss. pl crédito direto
(menores jures). Gcrdini 03, 64 e
66, DKV/ Vemag 59, 63, 64, 65

, APSOVEITE ESTAS OFERTAS -
Volks 61 - Simca, DKV/ Ssdan
65, Vemaouet 64, DKW Seda.. 66,

| Gordini 64, Simca 64, Volks 65,

PÇXfcS?da_ ,í3 
",C: Do!de.f;!.Cr$íe"66, Aero WIlTys 62, 63, e 65,

1C0.C0. Saldo a lurcs módicos 5. ™ 
chambrrd 61 62 e 64,

(o, financiamentos diretos aocor,«<fâj-^^ $ g' 
« 

%
sumido.). Troca-se. Rua Conde de " , J , ' ',. - . -.
Bonfim, 40-A próximo ao Urso^"» «ò:62^63. HfdJU

útt _Segunda-FeÍrB,
I AERO WIUYS - Cia. compra
1 60 a 3 OM., 61 a 3 300., 62 a

3 IOO„ 63 a 4 300., Ma 5 300
— V.nh» com o carro, • volto
com dinheiro. Ho.» das 7 às 13

i |o dás II is 19h30m na Rua Ma.
Amalla, 67 - Tiiuca.

toj outros c| e ntradas p artir

vendo, financio. Rual Gran-
o?,., 238-R - 26-9992

cie 050,00. Trocamos dando o jus-
to valor ao ufiu c_rro. Rua Mariz
o Barres, 72 (P. B.ndelra) • Rua
Ccnde ds Bónflma 40 - Tijuca!
AERO .WILLYS'62, 1.590,00 rigo-
rcsainente novo. Saldo p' cródito

, .ÜTÕÃAÕVEL - Compro sem ató, 
^^tK rffit»

_cê-!o, Ve|o a domicilio no he-l ...
[ri.-lo d- sua preferência. Pego H°Jf •¦ 

,,,„,__¦__ ._.-
ha-lí T.l "8.3891 AESO WILLYS 60 c.m radio
TÍ_; ?_,m,vc ¦---", tranca direção, Ru» Sousa Barr
AERO WILLYS - Compro semU ^ E Kòv_ c,;„,- pre-0 _,_
aborrecê-lo. Vejo em sua casa e! ... ^vendedor. 2 300,00. Aceito
psgo hoje em dinheiro. Telsf .ne;írcca;

_í_____ — ARO ,65 -' Vends-ieT bom 'esta-

AERO 61 - Vendo um todo nôvo,!^- equipado, com suã._,-,.S= dc
ferreiro na garanT-ia, bem calçado!

articular, fer Rua Natal, 32

CADILLAC 1952 - Coupu Dc VI
le, único dono, ótimo estado —
Rua $.1o Francisco Xavier. 115.
COMPRÁMOS qualquer m»rea de
automóvel, nacional o estrangeiro.
Pagamos bem. Rua _4 do Maio, 19.
Tol. '-6-7512 - Estação S. Fco.
Xavier.
CHRYSCEá 

'ESPLANADA 
67 - Ape-

nas 4 000 km. Único dono. NCr$
14 500,00. Esludo .;financ. Rua São
Francisco Xavier^ 30-A.
CHEVROLr.T_.52, mecânico, 4~"põ.
tos; único dono, a qualquer pro-
va. fac. com 1 500. Saldo atá 18
m. R. 24 de Maio, 19. Telefone
23-7512. São Fco._ Xavier. _
CHEVROLET BELAIR 

'-"Mec, 
4

portas, ótimo ef-tndo. NCr$ ....
3 200,00 ou treco. Rua Lobo Jú
nior c| Av. Brás do Pina, em
baixo do Viaduto — Manuel,

Estado de n6 DODGE UIILITY 53, estado do,fORD PRBFEC1 52 - Ótimo es-
nova, máquina '100%, radio orj* tado. Vende., treco e facilito. R.
ginal, pintura e cromogens óti- ;Uranc:, 1 217 — -Ramos.
mas, base 2 7C0. Rua da Consti-, poRD F 100, Plek-up, eom pouco
lulção. 33, 2." andar, [/ 5 -:U!0, seminovo, facilito. Tralar
Tel. 42-8220: - Sr. Gonçalves. ' 

,|tj. 36.1470- noilo 57-2840.
DKW SEDÃN c Vemaguet 62 o.fORO COÚPE 1960 - Pairlane, 6
66. Desde .1 150. Saldo jc |u- cilindros, mecânica l&O3,., cerre,

módicos pelo flnanciamen, ta. Vendo, troco ou facilito. -
to direto — Troca-se. R. Ccnde Çcnda Ben fim, 25. T«l. 48-6032.
* Bonfim, 40-A - Largo da 2a.- 

FÕRÕTÁLÇÕlTáÒl- Todo orlíF.
-----—- -~ 77r,nr.l de fabrica, 6 ci!., mecânico,
DAUPHINE 62 - Vendo, magnlfl- ol|mo Mtatj0 geral. Troco e faci-
co ertadu, conservação, equipado, |il0i Ru- |.rores,or Gcbizo 86-3.

CADILLAC 1949 - Bem estado,
mc*;r e hidramático 100%, rádio

forraçòj criminais. Vendo bara
to. Tel. 46-3296.

recém-reformado, de pintura, es
tofamento etc. Tel. 46-7684

|AERO WILLYS 65 - Vendo. 5
marchar. equipado com rádio.
NCr$ 6 800. Ver Av. dos D«-
mccrliticos, 825 - Bonauceiso.

IAEP.0 68 — Vendemos 0 km.
Várias câres, à vista ou pelo fi-
nanciamento direto eo consumi-
dor, ótimo preço. Tratar na
Rua Júlio do Carmo, 94. Tel.:
43-8430 c| Sr. Soares.
AERO 62 - Ultima serie. Meca
nica e pintura ótima, nunca batau
a vista NCrí 3 850. Rua Cardeal
Leme 136 ap. 102. Fátima.

AERO WILLYS 65 novo, 5 mar
ehas, possível troca, urg. Domin-
gos Ferreira 219 êp. 605. Telefo,
ne 36-7549. Cor azul, nunca ba,
leu. - ,:..¦ _[

Sr. Bahia.cportunid.de. Vecl R. Arcos, 19
Tel._42.6660.

DAUPHINE' 62 - Equipado c| rá'
dio. Vendo 1 850, à vista ou

pra. o com 1 OCO ent,, restan-
te a combinar. R. 24 de Maio,
470 F. - Sr. L!nc_
ÊÉXW 64~- -eclaii, rádio, capas,, .
laias cromadas, pintura molálice. Ver MòTIZ e Bari"OS,,82 I .
Urgente, 3 900 preciso dinheiro GÕRbTi¥T6'T^m7iií""rTôí;7 .í.Av. Amaro Cavalcanti, 1787,1.^ radIovi|ro',s; ,0.„fi|„ 

'p,,,

FORD F-100, 63 Pick-up,
cabina dupla, no esta-
do, funcionando. Vende-
se, preço base 4 500

100%.

AERO WILLYS 1966 -Equip. est.
de novo. Vendo, troco, facilito.
Haddock Lèbo, 386. Tels. 2»-0071
e 28-6596. 

AERO 63 - Entrada
1 000, resto 24 meses sj
parcelas, seguro total,
garantia n| revisão. EMA
AUTOMÓVEIS. Av. Mem
de Sá, 14-A. Junto à Rua
do Passeio.
AERO WILLYS 64-65 e 67 - Vi-
rias câres, excelentes, equipados.
Vendo» troco e financio — Rua
Conde de Bonfim, 66-A — Tel.
34-9909.

uso p
ap. 101. Botafogo'.'
ÃERO" WILLYS'63 - Particular ven-
de em excepcional eiíado, equi*
pado, c/ «penas 38 CC0 km roda-
dos só a vista. 4 300 mr1 T-'-<~-

___*__!__
AERO 64 superequip. excepcio-
nal est. > todo prova, à vista,
troco, fac. d 2 500 ent. saldo
18m. R. S. Fco. Xavier 342 -

Maracanã.: Tél.-' 28-6839. 
AERO" WILLYS 62 - Impecável;
Voiks 61; Citroen 11 L 51; Mor-
ris Minor 52, todos em ótimo es-
tado. Vendo, troco. Rua Clari-
mundo de Melo 770 - Quintino.

AERO 63 - Ótimo estado. Ven-
do, troco, -facilito. Rua Cerquei-
ra Dallfci_.82T.7r Cascaditra-,
ATENÇÃO — Verdadeira.feira de
automóveis, venha tem demora
adquirir ssu carro, entradas a
partir de NCrS 350,00.. Skcda 56,
1 200; 600,00; Mercury 51, 460,00.
vendo urtjente; Fi.it 48 e 1100 c.
400,00 e 500,00; Citroen 47, 48,
49 e 51, entrados a partir de
NCrí 350,00; Dodge 46, temo»
2, 

' 
6 cil; Morris Oxford 49. te

mos 3 precisando pequenos re-
paros. 300,00. Renault Frogate,
54, 450,00 qualquer provo; Ci
troen 51, 500,00| todo novo.
Hillmann 51, maquina retificada,
pneus novos £00,00. Aceito troca
e fácil, o rest. R. S. Frco.. Xa-
vier 628. Kiviera.

CONVERSÍVEL - Chevrolet 1943,
cm perfeito estado. Rua JoSo Ba-
lista, 18 - Botafogo'.
GÍÍRYSIER,' COU?E 51 —! Vendo, tu_|
Uníco deno. Tedo origina!. Rua
Major Ruben. Vaz, 4U — Gôv;-a.
_KéV'RÕL'ET"BEI-AÍR' 

'57 "-' 
Vdo.

mcrfóf, plní., crom. 100%. Uníco
dor.c. Pouco uso. NCrS 4 2C0.CO.
Strredeio Ccrrôía, 15-A, ap. 17,
térrs:. Augusta.
CONSÓRCIO G-rdln. Cassb" Mu-
nlr - Paguei NCrS I 905,00, ven-
do por NCrS 1 000,00. Aristides
LÃbo; 68, casa 4.
CHEVROLET T960 - Impala, 4
pcrta3, estado de novo. 5 anos
parado. Acsitd treca por car/c
nàcicnál. &2u ou recebo volta,
Rua Antunes Maciel, 47. Telefone
54-3925.

melhor oferta
-¦ Lins - Sr.
43-5691.
GORDINI 1965

Rua Bicuiba, 184
Rodrigues — Tel.

Eng. Dentro, põ..1o.
DAUPHINE ,60 mod. 61 excepcio.
nal estado, lataria poríeitn m;- ,

_?!a m^p ' P _ií-i-f' B"™ GORDINI 1965 '-, Em ótimo eu
Meaqu.ta, 218. .,?8:3338. |od ún|w dcn0( ..dI vondoi
DODGE 1952 - Pequeno maça-,r0CI) e fac',||,0. Aiií.ncia Subur-
nica - Vendo h-je ao Io qvt. |,ana __ Automóveis ltda. Av.
chegar - 1 £00 a visia. Boa_de Suburbana, 9991, lojas C|D - Cas.

?.. Humaltá, 72 - Tel.-L.j,.—
16-7644 - Gsríldo ca Paulo. --¦!..'.„ s. —7tC~

DKW VE/AAG 60, ótimo estado GCRDINI 63, mecânica maravilho.
ciia ferrarão pintura mecânica ta, i, visto 2 470 e• Kombi 58,, u-

R UiUgual 243. 36-5123.;"°. P°r 2 390. Rua dos A^tlsta^

DKW 1966 o mais nô-|G'oRDiNi T0imoso;65

CADILLAC 1930 a 33. Compro
em qUatquor estado, inteiro
desmontado, petas, lataria o que

O mais nu-|GORDlNI Teimoso 65. Vendo em
\in rin Rir. inteiraimente ham e:'edo. NCrS 3 C00, à vista.

equipado. Vendo. Finan-GORoiNi 62-63-64; impecável as-
finan-cio longo praze. Tratar\^° fl«r«l. Vendo, troco,

,s , _¦; cio. Rua Paim Pamplcnn,
Sr. Roland. Av. Princesa Tol. 49-7852;
Isabel, 481 tel. 57-7787; GORDINI ,63 - Vendo,, ursen',.

¦— — [por NCrí 2
DXV7 VEMAG 59, 61 e 62
9£0,00 ejuRsc novos, equíps. Sal-
do p/ crédito direto (menores iu.
roí). Troco. Rua Marie e Barros,
72 (P. ¦.Bandeira).

DKV/ Bilcar 63

100,00 R. Décio Vila-
Cepa cabana.

65

Indústria Gráfica Lanna Ltda.
Admite impressor para máquinas ^minerva,

boa oportunidade para profissional competente,
bom ordenado.

Apresentar-se trazendo fotografia 3x4 e do-
cumeníos para registro.

Rua Guatemala, 111 — Esquina com Rua
Grugaí. Penha. 

Liquid Carbonic
Indústrias S/A

Precisa-se de Mecânicos de Refrigeração,
com conhecimentos de eletricidade e instrução
primária compíeta.

Rua Carapeba, 370 — Acari.

(s

Maquinista de bate-estacas
Firma de Engenharia necessita de um

elemento capacitado.
Tratar na Av,. Graça Aranha n.° 326

— 9.° andar. Entreyistas das 8 às 17 ho-
ras. . (P

Mestres de obras
Firma de Engenharia necessita de En>

carregado de Obras, para trabalhos de es
coras de valas e subsolos.

Tratar na Av. Graça Aranha n.° 226
- 9.° andar. , ' 

(P

Para atender nossos clientes precisamos de:

• 25 — Vendedores Pracistas
(Ordenado fixo)

Comissões - Produto conhecido

Grupo de Estudo, Treinamento e Organização
ltda. - Rua Senador Dantas, 117 - Salas: 1 201 e
1233-GB. ,; (P

AERO 64. Entrada 1 300,
resto 24 meses sem par
celas, seguro total garan-
tia n| revisão. EMA AU
TOMÓVEIS. Av. Mem de
Sá, 14-A. Junto Rua Pas
seio.
ÃERO 1964 - Impecável de Ia.
faria e meíenicn. Pronto para
qualqusr prova. Forração cremo
— 5 pneus novos. Macaco espe-
ciai. Tranca • íacilito c/ 2/00
ds «ntrd. Av. 28 de Setembro
n.o 25 - Tel. 34-4676.

-.-,¦ „ equipadas, vendo, troco, ...
._"' .'",.;„_' a?"'!!' ."• 

lr°S1' Rua Hsddock lobo n. 382.
í,5'í»'.21E0Sn7.,n'1* C""" 

RJ,i'=ne 34-2458.
Na GB tel. 30-7713. »¦_-.-—_—.-,'~" "^—T
CHE.ROLeT;.Sl".P.G..;hldram: 

DKV/ òó Bcker' "cepC,ona

novo, mecânica * 1òda prove, à
vista fac. c| 1 000 ent. laido
16m. R. S. Fco. Xavier 342.
Maracanã. Tel. 2E-6S39.

esta-
do de novo, uma jóia, . vÍ3la ...
5 6C0.C0 ou entr. 3 000,00, rest.
12x300,00. R. Barão de Mesquita
125. 

GORDINI 1968 pronta
entrega c/ financiamen-

Ambas to direto até 24 meses *
fac$°:|côres a escolher. Tratsr

Av Princesa Isabel, 481,
Tel". 57-0113 e Praia do
Flamengo, 180 — Telefo-
ne 45-2044.

GK.VROIET 1956 - Verdadeiro ei-
ido de 0 km. Ver pa.-a crír -

Vendo, troco fficitito. Rua Ccnds
de Bon.im, 25 - Telefene 48-6032.
CHEVROLET 51 -' Cambnele.;. Ra
P. particular, NCr$ 1 900. Ven-
do verde e creme, 100%. Rádio,
9 pessoa.. Tei. 29-3433.

DAUPHINE 61 - .-, --. ,,„,,,
cores cquips. Saldo a comb.lfcrraçao preta, 7 000 l<m, equi-

Troco. Rua Mariz e Barros, /^P»^, «',»;¦";«'" <*>°_,°Jt
P. Bandeira.  M«nli. NCrS 18 000,00. R 

Çinlng,— '22, ao. 103. Telefona 47-0459 —
12 às' 20 horas.

AERO WILLYS 1964 e 19Ó3 ven-
dem-se. Estuda-se financiamento.
Rua Antônio Rego, 154. Olaria,
AERO WIUYS — Compro mesmo
precisando d* reparos. Pago à
vista «m tvi rasidencia. Atendo
dia » nolli. Tol. 56-2338.
ÃERO" WIllYS 66 - Supernovo

18 000 k», autênticos, cl rádi<
côr cacau. Troco e facilito. —

C.m.rino. 81. T»l. 23.1506.

AERO 60, 61, 62, 63, 64, 65. 66.
Equipados, impecável estado con-
servação. Vendo, troco, financio.
R. Lino Teixeira 97-A. Telefone
28-8974.

COMPRANDO, vendendo ou tro
cando na Texas veeè sempre fa:
o melhor negócio da Guanaba-
ra. As menores entradas; finan-

[elementos pf crédito direto (me'
nores juros). Na troca damos c
fusto valor «o seu carro. Visite
nos sem compromisso. Rua Mari:
e Ba.-rcs, 72 (P. Bandeira) e Rua
Conde de Bonfim, 40 - Tijuca
CHEVROLET 57 - Mecânico"
Vermelho marfim, excelente de
tudo. Vendo, troco. Rua Correia
Dutra, 166 loia 2.

AERO 64 - Entrada
1 300, resto. 24 paga
mentos iguais sem par-
celas, seguro total, ga-
rantia nl revisão. EMA
AUTOMÓVEIS. - Barata
Ribeiro, 99-B.

AERO 63 novíssimo, a.ui jamai
ca, radio, capas, pneus novos pa
ra.pes&oa exigente mesmo, 250
mensais com peq. ent. ou tro,
co. Rua 24 de Maio, 332. Tele-
fone 49-6976.
AERO WILLYS 65 - Estado óti,
mo, cinza grafite, superequipado.
Troco carro menor valor. Rua An-
turws Maciel, 47. Tel. 54-2925 -
São Cristóvão.
AERO.65 - Cinza claro, forração
c;Ufo, pneus novos, rádio erc,
Vendo, rroco par mancr valor. R.
Felipe Can-.arSo. 138 - Maracanã,
Tei. 4S-0962.
AERO 66 — Pouco r.dado, equi-
pado. Vendo ou troco. Rua Sãc
Luis Gemas» J2i79..T«l.'.-48-870O;

AERO WILLYS 1962 - Bordeaux,
radio, pneu. novos. Impacaval as-
tado. Carro para comprador «xi- -—-¦•¦-,-,,¦,;...- /n -
ciente. Troco ou facilito com 1 800|AERO WILLYS 68 COreS a

Ü _^___í y^L^-- lescolher e pronta entre
AERO 63 - Entrada 

gj. finandamento direto
1 000, resto 24. paga-
mentos iguais sem par
celas, seguro total, ga
rantia n| revisão. EMA
AUTOMÓVEIS. - Barata
Ribeiro, 99-B.

Telefonista para P.A.B.X.
C. Precisa-se de uma com bastante prá-

tica para horário integral.
Apresentar-se com documentos na

Rua Acre, 83 - ó.° andar, das 8h30m às
17 horas.

PEDREIROS
Companhia construtora de grande porte, necessita

admitir PEDREIROS com prática comprovada em Carteira,
para trabalhar em obras.

. Apresentar-se na Rua das- Laranjeiras, 227 — pro-
curar no local o Sr. Eduardo, munidos de documentos. (P

Técnico em Contabilidade
Precisa-sé com conhecimentos de

auditoria em contratos, faturamento e
serviços correlatos, para firma de en-
genharia. Prática mínima de 3 anos.
FAVOR NÃO SE APRESENTAR SEM
OS REQUISITOS.

Av. Graça Aranha n.° 226 — 9.°
andar, das 8 às 16 horas. (P'

VENDEDORES

AERO 60 — Estado espetacular,
radio, capas, vulcrom, baterias,
pneus b.b; mec. na garantia, Ven-
cio com t £00. r. a combinar. Tel.
38-5840.

AERO WILLYS 66, excep-
cional, T só dono. Ven
do pequena entrada, sal
do até 24 meses. Sr. Oli-
veira. Av. Princesa Isa-
bel, 481. Tel.: 57-7787.
AERO WILLYS 66, 100%
conservado. Vendo com
pequena entrada e saldo
longo prazo. Ver: Rua
Escobar, 40.

DKW Vemag 65,' 1 250.00. Bo!-
car e Vemaguet, novíssimos. Ssl-
do pl crédito direto (menores jjy-
ros). Troco. Rua Mcrii e Bar-
rol, 72 - P. Bandeira.

ifE^ívS^c^tõORD,,, 62,6.-. 64, ,66
ciiito. Bua Conde de Bonfim, _5j

DODGE 195. - Mecânico, todo re-
formado. Vendo bem facilitado. -

Rua Ccnde do Bonfim, 25 - Tola-
fone -48-6032.

CHEVROLET 59, conver
sível, excelente estado.
Vendo melhor oferta.
Tratar Rua Mariz e Bar
ros, 821, Sr. Gaspar.
CÃÜRÕ X.TERRÊNÕ õu vendo
cm frente ao Várzea Clube Asuã
Santa — Tratar Rua São Joaquim

102, ao.. 101 - Valter.

GORDINI 63 - Vendo. Equipa-
diüimo. Pneus novos. 100% de.
tudo. Rua do Russ-ll, 404. apt.
702.

Equi-
pados, impecável CElado comer-
vação. Vendo, troco, financie-
Rua Lino Teixeira 97-A. Telefene'
28-8_974_!__

I GORDINI — Compro meirn»
! precisando ds reparos. Pago *
visti om sua retldcr.cia. Atende.
dia • nolt». Tel. 56.2338.
GORDINI 1963, estado impecável,
troco • facilito, Rui São Fran»
cisen Xavier, 254-B, em .reni* aa

DAUPHINE 1963 - Pérola, err
0,'imo estado. Bopi preço a vil-
ta. Troco e facilito. Av. Suhur-
bana 6912 - 49-8705 - Pasto.

DKW VEMAGUET 64 - Ótimo
estado, vendo, troco, j»c'^° 

-\Colégio Militar.
Rua Cerqueira Daltro, 82 - c«:'|ÕÕSdÍnI"c.'T64

H'..d____i_ ?! ótimo estado. Bons procoi á
DKW - Compro rnosmo^ P>?e»*lvtíta. Treco « facilito. Av. Su-
sando de reparos. Pago • '«"iburbana 6912. 49-8705 - Pôjto.
cm su . residência. Atendr

Ambos em

Hln °vl - 
jGORDINI de praça ano 1963. yen-

"_*"*___ 'do1 ótimo eitado. Rua Ana Néri,
Vemaguet 5»,;n0 ^<fS

62, 63, 64, 65 e 66. Equipa-1,--—- '
' 

estado conscrva-jGORDINI II

noite. T.l. 56-2338
DKW - Sedan

linp2C3VSl
Vendo, tree,., rlnancio.

66 - 1 100.00 se-
Superequipado, belísí'-

lln« T.!».lr. 97-A Tal 28-8974. mo. Saído p credito, direto (me
Uno Teixeira, W-A. let. 

^°,»" 
| ^^^ Ru> M..|2 (

CHEVROLET 1952 - Mec.j sedan,
NCr$ 2 000 à vista - Tel. ...
43-6711 - Sr. Gomes. 
CITROEN — Vendo pela melhor
orerta — Rua Ramiro MagelhSeí,
785 — Encantado, _______

DAUPHINE 60, 61, 62, 63. Equi

pados, impecável estado conser-
vação. Vondo, treco, financio.
R. lino Teixeira 97-A. Telefona
28-8974

CHEVROLET - Couoè
Vende-se. Tel. 28-3771.

46

COMPRO automóveis — Volks
1960, 1961, 1962, 1963, 1964,
1965, 1966 à vista. Pago na ho-
ra. Tel. 34-4876 - Sr. Carlos. •

até 24 meses. Tratar Av
Princesa Isabel, 481, Tel.
57-7787 e Praia do Fia-
mengo, 180 - Telefone
45-2044.
AERO WILLYS 65, 3 e 4
marchas, excelente esta-
do, novos, forração cou-
ro, equipados. Pequena
entrada e saldo longo
prazo. Av. Princesa Isa
bel, 481.  ____
AUTOMÓVEL X DINHEIRO -
Adianto mínimo dt NCrS 1 000
sob garantia carro, 24 d» Maio
n. 404 - Sr. Oliveira. Tal. ..
49-5006.
AERO 62 — Vendo, troco, fa
ciiito. Av. Nelson Cardoso 780
— Jacirepeguá.
AERO 62, 64 • 65 totalmonl.
equipado, dasds NCrS 1 150,
DKW Sedan • Vamaguet 63 a 66,
d.sd» NCrS 1 190, Gordinj 63j>
66, iou_l a zero km, desde
NCrS 

"780, 
Vollii. 41 a 65, ótimo

astado, dasda NCrS 1, 300, a
muitos outros. Saldo ali 30 me.
sas (linanciamanto direto — juros
módicos) - Troca-se, na Rua
Conda d» íonfim, 40-A. Junto ao
Lirgo de Segundi-feira. 

Preço

COMPRE QUASE Si JUROS. DKW
í-dan e Vemaguet 62 a 66, Gor-
dini 62 a 66, Volks 61 a 65. A-.

62 a 65 etc. Ent. desde
NCrS 780,00 - Saldo pelo ti-
nanciamento direto — Troca-cit.
Rua Cortde de Bonfim, 40-A.
Junto eo Laroo ds 2a.-Feira.

norej Juros).
arro«, 72 P. Bandeira.

GORDINI III - 67 - Freio »
disco, com radio na ejarantle —
Vondo por NCrS 5 600,00. Tra.
tar na Rua Silveira Martins, 14.

DÀÜ.HÍNE 1961 — Com capas .
rádio Vende-se Financia-se. Rua GORDINI 64 - Olimo estado st-
Antônio Récic, 154 - Olaria.  ral, còr grafite, aceito troca e

DkW' BELCAR ;o3 . Vtrmelho". facilito Ru. Professor C-ab„<_

novos, equipado, o0-15, sr
branco, pneus ... . _ .
V-ar.do, troco ou facilito. Rua re-
lipo Camarão, 138 - Maracanã,
Tel. £8_0962.
DKW VEMAGUET - Particular.
Comera-se 65 a 67 c/ hum milnoo
e oirocentes de entrada c o ras-
tante a cembinsr. Trctar pelo ts-
lefcne 34.8806. Alvino

CAMIONETA — Vendo uma mar-
ca Chevrolet, Ver na Av. Vieira
Scuto, 310. Tratar com Morais
na Rua Voluntários da Pátria,
435_- 8.° andar.
CHEVROLET.;. 1956 - Supêrnovo.
Equip. 8 cil. hidrom. Venda, Iro—- .......
co, fac. Haddock Lobo, 386. Tels,Tel. ¦¦ .9-78a2;
28-0071 e 28-6596. ' DKW VEMAG 53, 60, 61. 62, 63

64, 66 - Impecável est-ado ço

DAUPHINE 61-63 - ImpecavçT es,
tado ocral. Vendo, treco, finan,
cio. Rua Paim" Pamplona, 700 -

Bahia. _
GORDINI 65 -"NCrS 3*0'80,00~ eo
primeiro que clieçar. 'Venha cor»
rendo. Financio pequena parte. R-
Santa Sof|a 46-A. Tel. 54-1258.

GORDINI 64 
"e 

66" - Ambos em
ólimo estado, à vista ou fac. c/
I 50O t 2 SCO orest; a combinar.
Araú;o Uma, 47. i
GORDINI 62 excelente estado car-
ro de trato sém o menor defei-
to troco e fac. coin 1 000. Barão
Mesquita, 218 - 28-3338;

Vendo, troco, financio. Ru3
Palm Pamplona, 7C0. Tel. 49-7852,

CÃRROCERIA - VOLKS 67 -Ven,
do coir.aieta c/ chassis p! díso-
cupar lugar - Ver R. General
Padra 183.
CHRYSLER ESPLANADA E RE-
GENTE 67 - Estado de zero ain-
da na fjarantia — Aceita-se t/oca
e faciüta.ss Redi S/A Revende,
dor Chrysler do Brasil - Rus
3ento Lisboa, 116 - Tel. 25-6651
- Aberto, até às 22 hora;.

CHEVROLET 50 - Coup-3. Molor
retificado em S. Paulo. Examine
bem antes de fazer oferta — R.
Buarque de Macedo, 36, c| gara
gi;ta Fausto

DKW-VEMAGUETE 60- e 63, nc
esl. de nevô, bom preço a vista,
R. Assará, 38. Eng. ________

DAUPHINE - Excelente estado,
Transformado para Gordini, radio,
capas etc. 90.mensal, coni pcq.
ent. ou troco. Rua 24 de Maio,
332. Tel. 49-6976^
DAUPHINE 61162 - Vondo com
650 mil e 12x150 mil. Telefone
37-0629; 

''-V.'. .

DKW 65 - Balear, ótimo estado.

GORDINI 64 - Bordeaux t 63
verde, ambos equipados, «m ex-
celente estado. Facilito com 900
entrada e saldo até 24 mases. R.
Maria Amalla, 67 - Tijuca. 

GORDINI 64 - Excelente, equi-
pado — Vendo, troco e financiei
até 20 meses — Rua Conde d»
Bonfim, 66-A - Tel. 34-9909.

GORDINI II 66 - Vendo. Estado
novo - NCrí 4 000,00 i vista.
Ver R. Visconde Santa Isabel»
119 -J Tel. 38-5090.
GORDINI: 63, 64 e 65 os ma-
lhor conservados. Desde 780 —
Saldo até 30 mesas, quase s| iu-
ros — Troca-se R. Conde d»

Vendo ou ..reco por carro ameri- Bonfim, 40-A. 
'Junto ao Lergo-

66 — Vendo com
cano. Av. Prado Júnior, 145, c/ ^ 2,. .'.Feira
porteiro; GORDINI
DKW VEMAGUETE 63/64 -''Veft-Urgêncla ótimo estado, C6r azul.
do com I 500 mil e 12x300 mil- tratar na Rua Júlio do Carmo.
Tel. 37-0629. 94 _ Tel.: 43-8430 - Ç| Sr.

Soares ^_
GORDINI 63J4, est. geral'impeça-
vel, motor na garantia, pneuí no-
ves etc. 2 350. R. Padre Man.

Tradicional firma de âmbito nacional Drecisa de elementos
para sua Filial na Guanabara com possibilidades de acesso a
cargos de chefia e retiradas acima de NCr$ 1.500,00 MENSAL-
MENTE.

•EXIGE:. Pontualidade, boa aparência, vontade de ganhar
dinheiro.

ENTREVISTAS: Av. Rio Branco, 133 - 17.° andar, sala
1 704 — das 9 às 12 e das 14 às 17 horas - Com a Srt.a El-
vira (Trazendo documentos). (P

AERO WILLYS 62 - Ótimo «sta,
do c/ rádio, à viita ou fac. com
2 000 prest. a cemb. ou treco
por Dauphine ou Gordini, Araú'
jo Li mi, 47. ;

AERO WILLYS 67, com-
plefamente equipado, ç/ ãüstin 47,
8 mil kms. Vendo grar.-moo av.^MbwcM Rondou n.
demente facilitado. Tra-il^— •¦--¦'¦¦¦'¦ -

tar c/ S
Princesa
Tel.: 57-0113.

DKV/ VEMAGUETE 59 - A mais
nova da Guanabara, à vista ou

CARROS;. USADOS - Ccmpram-se «nancio d 1 000 
^ 

libo Ju-

Pagamento à vista - Rua Ra. mor _i. -1 689.. Sr., Antânjo^_

rio'de São Francisco 340 - Das DKV/ 1963 - Vemaguet. Equlpa-|,0, 122. Madureira - Bar Sa
° -¦ 18 horas. ida, ostado de nova. Vendo, t'—

facilito até 20 mesas. Rua
Fco. Xavier, 398. Tel. 28-3776 -

Maracanã;.
DKW 65 -Equip. c/ carantia da
4 OCO km. NCrS 2 000.CO de entr.

¦ o reat. a Icnçjo prazo. Rua Ba-
so de Masquifa, 48-D.

DKW 59, único dono, excalanta,
oriuip., íac. cl 1 100. Troco. Sal-
do até 18 m. R. 24 da Maio, 19.
T. 23-7512. S. F. Xavier. _

Vendedores
*¦¦¦¦ -¦

Firma de grande expanção industrial neces-
sita dè vários: ^

Com experiência anterior comprovada e bom
conhecedor desta praça.

Boa remuneração; fixo e comissão.
Entrevista amanhã a partir das 9 horas, na

Rua Senador Dantas, 117 - sala 740.

AEItÕ WILLYS 64 - C6r flrafite
em ótimo «atado, tado equipado.
Ver na Rua Santana, 74 — Sob.
Júlio.

SERVIÇOS
PROFISSIONAIS
DIVERSOS

PROFISSIONAIS
LIBERAIS

26-8354AGENTE MISTÉRIO
Inv. parti j
CIRURGTa~pTÃSTTcÁ~- Dr."J7:
cob Oighsnstein. Honorários.aces^.
síveis. Nariz, rugas, busto, ab*
dom;, orelhas; Av. N. S. de Co-
pacabana, 542, li. 303.' .Ias. e
Sas. 15 às 19h. - 57-2623. __
CONTADOR . Escritas avulsas,
mesmo atrasadas. Organiz. . fír-
mas e socieds. Imp. Renda. Re-
Eu!!ri785ões. Lui; - .34-1121 -
Rua' Ccnde de Bonfim, 369-409

TRADUÇÕES TÉCNICAS - Ala-
mão, inglês, francês, italiano *
espanhol. Serviço rápido em por-
lufluês correto. Tel.. 47-2011.

Vendedores
COMISSÕES PAGAS MENSALMENTE

Firma comercial de conceito nacional admite
para sua seção de vendas 5 elementos que, pos-
suam as seguintes qualidades.

— Boa apirrência.
II — Facilidade no trato com o público.. tf- III — Dinamismo no trabalho.

DETETIVE - Tanc.edo - Investi-
íjaçòet particulares em gera]. Rua
do Carmo, 5, l.o, a| A.
DETECTIVE - Santoi - Investi
sa.õas particulares. Sigil. mixi-
mo, dai • li 12 horas «u 1
nolla - Tri. 46-8913.

DETETIVE iV\ARIO FERREIRA
Caioi particulares. Investigações,
flagrantes ate. Sigilo absoluto.
Av. Almte. Barroso, 6, sala 611.
Tel. 42-6413.

Doenças sexuais
TRAT. DA IMPOTÊNCIA
- Pré-Nupci«l. Dr. 

'611-

van Torre*. Av. Rio
Branco, 156, «ala 913.
Telefon» 42-1071.

DIVERSOS
ACEITO costuras. Dou praferèn
cia case de modas. Av. Celóge

, 6, oo. 802 - Castelo.

VENDE-SE uma clinica médica
de repouso, montade na Rua S.
Luis Gomaga n. 1 720. Motiva
dissolução da firma — Aceitam-
ie ofertas. Tratar cem Dr. Al-

- Tal. 46-4031. (X

Calista 3,00
Calos, cravos e unhas encra-

vadas parasitas, cogumelo. R.
da Assembléia, 79, l.° andar.
Jaime Carreira. Tel. 22-5714 —

De 8h30 às 18h. - CETEL —

06 - 96-2268.

ótimo estado, todo a

DKV/ 62 - 1 Belcar e_ 1 Venta-
guete, única dqno, ICC^Í, 1 030,
.oldo a praio. Av. Copacabana,
245, ap. 605- 57-2745.
DKW — Dauphorie - Gordini -
Cempro ssm aborrecô-io. Veio em
sua residência, pago hoje em dl-
nheiro. Tel. 38-3891.

r. EmestO. Av.ltoda prova, equipado. Troco e
i LI -to l*««. «I 2-°° enl- e .s.ado filSabei, 481. --jo meses. R. 24 de Maio, 316

AERO WILLYS 66. Impe
cável estado. Entrada
3500, saldo longo pra-
zo. Tratar Praia do Fia-
mengo, 180-B. '
ALFA ROMEO 2 000 ano 66 -
Estado de OK único dono, todo
equipado. Av, Antenor Navarro,
143 - Tel. 30-2315 - Sr. Jos6.

AERO 65. 1 só dono,
Apenas 2 500 e saldo a
longo prazo. Ver Praia
do Flamengo, 180-B.
AERO WILLYS 1963 todo «qulpt.
do ¦¦ muito conservado. Ver Posto
Shell em frentel ao Ministério do
Trabalho.

AERO 64 - Entrada
1 200, financiado em 24ACEITAM-SE recados pelo telefo*

f.e, assuntei cornarei ais, NCr$
3O,O0..ttnríáf«sáT.s. Tratar pelo te!e.;parce|as jgUajs revisado
fone 28-6033 com Ehsio. \l' .-raia-iaAGENCIA6033 com Elisio. I
ENCARREGADO de p'i n 1 ura.iCOm Seguro,
elemento ; com muita prática ejCOPACAR. Barata Ribei-

ro 147-A
steção de pecsoal e çrgániza-

ção. Aceitam-se prop_$tas de fir-
mas desta praça. Cartas para

portaria deste icmal seb o
21679;

STOFADOP. — Reformo grupos
estofades avulsos a domicílio.
Tel. 326991 das 12 as 13 -
Jorge. *

DACTILOGRAFIA - Executem-se
serviço, externos. Preços módicos,
Recados tel. 2243720.

LEGALIZE SUA FIRMA - Regia-
tro de firma, contabilidade, etc.
Barato Ribeiro, 200 - 231. Tele-
iene 57-0939 - Melhoras condi-

,ÇÕ0S.
Nossa mercadoria é de boa procura e agra- VmssãgTstã Preci sa-se cie s»

dável oferta, não exigimos prática nas vendas,K0^$fà_^8M
anos lhe ensinaremos. Possibilidades acima deiSt':'dí' ns Tiiuca. l. carioca, '
,NCr$ 700,00. Apresentar-se à Rua do México,
.KlMl - Conj. 501

2° andar, sala 210, de 14 is 18
heras.
MEDICÕTTttTlÃTRA para m.íhis
— Tratar na Rua Cristóvão de
Barros n. 11 - esquina da Rua
Piraquara - Railanga. Salirio
prefiisional.

M.A.F.I. í
Detetives *

Equipe especial!- «
zada em investi- *

«rtcoss particulares, vig!- •
lâncÍBs, paradeiros, fia- *
grantes. Av. Rio Branco *
108, s/210, tel. 22-8727. .

• ••••••• ••*»• •

AERO 63 — Ccnservadissimo' —
pneus novos motor novo, 1.°

dono exc. est. financ. Barbosa
Rodrigues, 117 — Cavalcanti.

IMPERMEABILIZAÇÃO da terra-
ços, coberturas, subsolos, deter-
nas, etc. Garantia 5 anos. Pgto.
muito fícil. Tel.: 42-5954 ou
37-4197.

AERO 66, excelente es-
tado. 3.500, saldo lorí-
go prazo. São Fco. Xa-
vier, 189,

OFERECE-SE motorista profissional
6 anos de carteira, preferencia,
carros de entrega. Te!. 57-6130.
Jorge — Recado. 57-6130.

Convites de
casamento,

cartões de visita, carimbos, nu-
meradores, ditadores, placas de
acrílico, impressos em geral,
o mesmo cita — Rua Sete Se-
tembro, 155 — 1.° andar.

48-2701.
AfJrÕ 63, equipado, mecânica a

qualquar provo. Treco o fac. c
2 000 ent. e saldo alé 20 mesas,
R. ,24 de Maio, 316. 48-2701.

AERO WILLYS 1966. Estado es
petacylar. Equipado. Facilito en
trada prestações da 450. Aceito
Troca. R. Riachuelo, 33. Tel.:
22-70;6.
AESCf WILLYS 64 - Cinza grafite,
novo e sem defeito. Equipado.
Aciito carro menor em pagamen-
to. Rua Real Grandeza, 74-B.

CHEVROLET 28 - Vende-se. Tra-
tar Rua Júlio de Castilho, 35/ ap.
322.

DAUPHINE - Cia. compra 60 a
1 SOO. il a I 700. «2 a 1 900 a
63 a 2 ICO. Vanha cem o carro

vo11» eom dinheiro. Hojo .das
7 às 13 a das IS ta 19 h. Rui
Maria Amalla, 67 - Tijuca.

DAUPHINE - 62 -NCrS ',JU5 hÒRDINI íí - Vendo c! 1 2CO.0O
- Studabakar Sl. í «I., m«. NCrS _ntrac!, _ R„,jnt4 a,é 24 me.
800,00. fAorris Ozford 30, NCr5|,._ 4quioaci0 .! tape, rádio mo-
9ÍO.00. R. Pardal Malat, 36, esq. ,cf^. ti1|,.|arga cromada, farol
Afonso Pena. _Á n,i||,s r outros. Matrii n."

DKW - Cia. compra 59 a 2 300,
60 a 2 S00., 61 a 1700., 62 ¦
2 900., 63 a 3 300., 64 a 4 203
• 65 a 4 500. Venha cem o carro

volto com dinheiro. Kcj» das
7 às 13 h • das 18 às 19 h,
P.. Mirla Amalla n. 67. Tijuca.
DKW 64 — Vemagutt, estado per
feito, mot.r novo, único dano. -
Tel. 43-2413.

ÃERO WILLYS 61, 62, 63 64 65
- Impecável estado ^geral. Ven-
do, troco, financio. Rua Paim
Pamplona, 700. Tel. 49-7852.

DODGE 52 — A mais linda
lher do Brasil. A visla ou

facilito — Rua Haddock Lobo, 74
garagem.

AERO 63. bordeau, superequipa,
do, excelente. Fac. c| 1 900. Tro-
co. R. 24 de Maio, 19. Tel
28-7512. São Fco. Xavier.

AERO 64, «uperequipado, exeelen-
te estado. F..C. cl 2 500. Troco.
R. 24 de Maio, 19. Tel. 28-7512
Sãò Fco. Xavier.
AERO WILLYS 62, bordeau, equip,
excelente. Fac. cl 1 7C0. Saldo
até 18 m. Troco. R. 24 de Maio,
19. Tel. 28-7512.
AERO 61, últ. série, equip., es
celente. Fac. c| 1 £00. Soldo ate
18 m. Troco. R. 24 dc Maio, 19.
Tel. 28-7512. São_F. Xavier.

ÃERO V/7lLY_"Í9o6, 196A, 1962 -
Superequipado, estado de novos.
Vendo, troco, facilito ate 20 me-

li-s. Ruá São Fco. Xavi*., 398. Te-
11 _íü__?__ZZ£—Jíüíí! ¦—
Ã6RÕ *S - 3.a série - Dou «m-
placada • assegurado. O melhor
pra» • visla. Rua ale Amparo,
S13* - Cascadura^

DKW 1966 e 1961 - Vemaguet
e Sadan — Crédito direto consu,
midor, 24 meies, paqiwia entra-
da. Rua Paissandu, 7-A - loia,
25-9779.
DKW 60|1 - Est. gerai impecá-
vel, motor ns garantia. Hoje urg,
mot, outro negócio, 2 300 base.
R. Padre Msnso, 122 - Madu
reira — Bar Saci.
DAUPHINE 63 - Enxuto, ótimo
de mecânica, pintura nova. Ven-
do, troco e facilito. Av. , Subur-
bana, 6653 - Tel: 49-5573

ÃiRÓ 1964 -r Cinza, / equipado,
magnífico astado, mec. ótima, tro.
co e fac. até 15 m. c/ 3 500.
C. de Bonfim, 577-A - 58-3622.

AERO WILLYS 64 - Aiul, estof.
couro, rádio, pneus b.b. novos,
suj. a teste na Willys. R. Gene-
ral Polidoro, 288, c/ 12.

AERO WILLYS 1965 - 5 M, cas
tor e pérola, superequipado, ex.
cepcional est., i visla, troco e
fac. Rua São Francisco Xavier, n,
400 - Tel. 48-5476.

AERO WILLYS 65. NovíS'
simo. Pequena entrada.
Saldo longo prazo. Ver
São Fco. Xavier, 189,
AERO 60 grani belíssimo estado
q.q. teste — Haddcck Lobo, 175,
ap. 201. Tel. 28-8693 Srla. Olga
— ¦ Ótima preço. Urgente.

Pinturas, Reformas

AERO WILLYS 65, total-
j mente revisado, 3.000,
isaldo longo prazo. Rua
'Mariz e Barros, 821.

DODGE 51 - Mecânica, 6 cil., (it:
mo eslado. Vendo, treco e facili
to. Av. Suburbana, 6853 — Tel.
49-5573.

AERO WILLYS 62 - Único dono,
am étlmo estado, todo original
- R. Meriz e Berros, 470, garag.
•dlfic. Sr. Manoel. 
AIRO WllirS - Cia. compra,
mtrme precisando rapara. Pago
a| rea. em dinheiro. 46-1U9 —
Atando de dia ou à nelte.

BOM ESTADO: presos baixos
DKW a Vemaouat 62 a 66, Gor-
dini 62 a 65, Aero 62 a 65,
Volks 61 a 65 etc. Desde NCrJ
780, saldo quase sem lures —
Troca-se — R. Ccnde de Bonfim,
.40-A — Largo da Segunda-Fel

BALCAR 1963 Oficial transfe-
AESO WILLYS 1960 - Duas côres/rido vende cem molor novo, ex-

_..-,.». miquina e suspensão novas, su-|celente estado de conservação.
Quer Pintar, reformar Seu prédio. Casa OÜÍPorcquipado, pintura excelente. Var no palio do Ministério do.

Te!. 48-8875. lExército junto a PCIP. Tralar no¦ 
Cel. Morais.apartamento — Telefone para BRISTOL — rapidez,

perfeição, responsabilidade.
Rua México, 111 - s|2003 - Tel.: 42-8970.

AERO 64 superequipado. O mais!_5__!
novo da GB. Vendo, troco, fa-|CHEVROLET
ciiito. Rua Cerqueira Daltro,
— Cascadura.

:B — Coupâ exce
82! lente de tudo, vendo, troco. R-

Corrói» Dutra, 1.6 lojft 2.

DAUPHINE 60 - Olim.. estado,
bom preço, à vista barato -
R. Francisco Eugênio, 39ó — S.
Cristóvão.

DAUPHINE 60 - Vendo - Vet
domingo até 12 horas, dias úteis
das 7 às 15h. Est. Pau Ferro,
9 — Jacarepaguá.

Vendo, troio,U0RDjj$j 1 Consórcio - Passo
'ccntr,.to sem lucro, carro aincç
n.ío ganho. 22 prest. pagas. Ta-
tal 3 365, grupo 50 sócios, 27 i»
recebram; prestação 165, Passes —

46-3945. .
GORDINI II 66 - Único dono,
mecânica 100% - Equipado. Ver
Copacabana, 697, c' porteiro.
G"ÕRDINI 62, à vista 2 150.00,
rádio, nunca bateu. Ver D|alme
ulric_'______ __'
GORDINI 66

26.DKW BELCAR 1964 (1001) e 1953
equipados e revisados, troco e
fac. 

'até 
15 m. C. de Bonfim,

77-A ___'_i2.
DÃO. H,N_ 64 - ^YfcO^pJ: 

7 ÍÍ"Í3 ."das .1> is J» h. Ru.

GORDINI - Cia. compra 62 a>
2 200., 63 a 2 600., 64 a 2 800 *
65 a 3 000. Venha com o carroa

volte com dinheiro. Hoje, da.

rádio. 2 8C0 . .
150 00 ou cemb. Rua Bicuiba. 184

Lins - Caries - Tol. 43-5691.

DKW VEMAGUET 65 - Cl rádio,
nova, côr azul, entr. 2 500,
prí-st. 300, ou menos, Rua Santo
Crislo, 53 - Sr. Rodrigues. Tel.
^3-5691
DKW 63 ót. est. do cons. Vendo
urg. Proco d» oportunidade. Trat.
e/ Sr. Francisco, R. Corolina Ma.
chado, 1 068 - O. Crui

McH_a Amaliã; '.67' -'Tijuca.

HILLMAN 51 -'Placa milhar, cor
anil, pintura, forração. Esteie-
mento, novo. M ti quina J00% —

Vende-se, 1 050,00 à vista. Av.
Paris. 450, fundos - Bonsucesso.

HUDSON 1947 - 4 portas, part.
perfeito ertado. Rua Flamine, 3T
— Praça do Carmo. ^_

ITAMARATY 68 pronta
entrega, cores escolher,
financiamento direto até
24 meses. Tratar Av.

DÍCW - Balear 1965 - Único
dono, lindo carro, mecânica
toda prova, venda, troco t fa* .

'* banco, agencia .... .
Automóveis Ltda.iPrincesa Isabel, 481, lei.Suburbana d.

Av. Suburbana, 9991, loias C/D -\r-j_-j-jcj 
e praia do Fia-

Casc.eura. ,-" "' . .
DÍcwTlãdan, Fissíro, vemagu.t,|mengo 180, leietone
Cia. compra. Não vanda s/ ""•Lt'...n44
sullar. Pagamos am sua iei.dtn-p,. ,Au^tf ;
cia. - 46.1259_dÍB_ou_à_noH«._ JTAMARATI 66 - Cereja, equipa.

DAUPHÍNÈ OÍI OORDINI - Cia. do, ótimo eslado geral, troco por

21p,a. Não vanda sem !.on.u,.|Voji=swagen.rRuawaProfe.sor 
G„

Td,
PagamM «n. sua residência.|b
46-1259, da dia euincit».

FORD — Furgão 46, ótimo estado
vista 750 mil. Rua Piauí, 363.

FORD 52 - Eslado gera! 1C0%.
Vendo, treco e facilita. R. ura-
nos, 1 217 - Ramcs. -

ITAMARATY 66 e 67 su-

pereqs. e Aero 66 su-

pereq. Troco e facilito.
Hadock Lobo, 379-B.

FORD 1955 - Começou rodar em
56. 4 portas, hidramático. modelo
luxo. Vendo cu troco carro me*
nor. Rua Real Grandeza, 74-B.

AGENCIA DO

JORNAL DO BRASIL nM

CASCADU
PARA ANÚNCIOS CLASSIFICADOS
E ASSINATURAS

AV. SUBURBANA/10 136
Largo de Cascadura

DAS 8,30 ÀS 17,30 HORAS
SÁBADOS: DAS 8 ÀS 11 HORAS

o 86-B. Sr. Bahia.

INTERLAGOS BERLINETA 65. -

Vendo ótimo estado, superequipa-
do. Av. Maracanã esquina Pra.»
Varnhagen (Posto Shell) - Sr.

Antônio.' ¦

ÍTAMARATY 66, excep-
cional. Vendo 3.000, sal-
do longo prazo. Ver na
Rua Mariz e Barros, 821.
ITAMARATY 1966, cinta-prat».
únidb dono, equipado, estado do

zero, troco e fac. até 15 m. -

C. de Bonfim, 577-A - Tel.i
58-3822.

ITAMARATY 66, estado
de novo. Vendo com

pequena entrada e saldo
financiado. Ver Rua São
Fco. Xavier,J89.
ITAMARATI 1965 - Cereja, su-

píroqulp-do, estado de 0 km.
vendo, treco, facilito aía 20 nw-j
• cs Rua Sio fco. Xavier, 398. la-
lefone 28-3776_r_Maracanã. *_

ÍTAMARATY 66, novís-
simo, pouco rodado. —
Apenas 3 500, saldo
longo prazo. Praia do
Flamengo, 180-B.
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VENHA
BUSCAR
0 DINHEIRO
HOJE, NA
MARTINELU
Para comprar o seu automóvel novo ou usado,

nacional oú extrangeiro.

E tem mais: Você escolhe o carro eo revendedor de sua confiança.

Tudo isso é porque você está negociando com uma

financiadora pertencente ao grupo Martinelli,

que tem mais de .50 anos no mercado financeiro de capitais.

Prazos de até 18 meses com juros bancários.

Nós lhe financiaremos a compra de seu automóvel.

jocwdadeAnônima
Martiiielli

¦ • ¦ f ¦

Crédito, Financiamento e Investimentos s

Cartas de autorizações do B.C.R.B. n.° 5, 6 e 7 de 1.947

Agente do Finame - Credencial n.° 61 >

Av. Ipiranga, 1.097 - 4.° andar

Tels.: 34-1277-34-3985-36-4026-34-6484 e 33-7484
Av. Rio Branco, 26-B — 2.° andar — Fones: 23-6010 -r 43-2332 o 43-9907 — Rio d* Janeiro — Guanabara

Al il GUIE

^ II II V*¦+^m&MB=É____m__m>_WMtoJs'*

KARMANN-GHIA 66, vando, equi-SIMCA JANGADA 65 - Em b-m.TAXI DAUPHINE 62, estada, ven-IVOLKSWAG.,. ¦ 60, 61 62 63
pado. Tratar tel. 43-0655 — Mau'.,.eslado; Vendo ou troco, Av. Alra-ldo, troco, facilito com 1 SCO. AvJó4, 65, 66 Intocável estado no'
ricio. j nio M. Franco, 66/201. 27-7830. jMe.nde Sá 2S3-B._ \„(, Vendo, troVo, financio. ~
MERCURY 

"£0 
- A mais nova.SIMCA 61-63 — Otlmo' ejtadoTiTAXI VOLKS 64 - Vendo só\Rv. Pí'n> Pamplona, 700. --Tel.

do Rio. Vendo, troco e facilito: ieqytpad-. Rua Almirante Pereira à vista cu troco por Volks nsrt.H?-7.---,

• VEÍCULOS E EMBARCAÇÕES

. _.*._ paiGuimaràss- 72/206 — Lebl-ii. Jar-] R. La ura efe Araúio, 103, ap. 204
Tel. 32-1385.

Rua Uranos, 1_217. Ramos
MERCURY 53 conversive: _
eslado lataria forração pintura mé- SIMCA CHAMBORD 62 _ 900,00ITAXI CAP. Chev. 38, cj permutacínica 100% facilito. R. Uruguai,:-- Uitlir.a sórlc, eriuioo-Jo, quasa a, qualquer tempo . — Vinde--.--
2.18 — 38-5128. Inovo, saldo pi crédito direto (me-'Rua 3, n.o 72, ap. 402, coni

rtores jura:;. Trcc_. Rua Marí" ™
3arr.-s. 72 (P. Bandoira..

MG 52 conversível 4 luçi-ires óti
mo estado lataria forração má ca
nica 100% f-.cilito. R. Uruguai
248 - 38-5128.

e re:. ca Penh.., cj Júl
_IfÃXi CrTÈVRÕLET 

'.1 
-,-, Equipa-

SIMCA 63 Jangscla. Ven- . . '' '«<i]o •: fluorescente, em
. . Otlmo estrdo. A vista. Ver e tra-

Otinta cie mecâ-|_l_ -i pequena entracia, tar na R.JüBchueb, 136 
'

MERCURY 48
nica e] máquina retificada, esta :sa|do lonqo IDraZO R._|TAXI DKW 64, última série, esta
do geral nova - Ruo Pereira, O i 

;„ dó de novo, nunca rodsu r.j
Nunes, 273.-- '_30 

£CO. 
Xavier, 189. ¦ prata, reçéh. err-f-loçádo', único do-

MORRIS OXFORD"V)H - NCrtisÍMCÂ 64/6_™."r._rS 
~4000700"

900,00, pintura nova, mecânica j Vendo, bom ostado. Só a parti
boa, forração regular, ver R-ai-ular. Av. Prado Júnior, 135, Sr,
Cordovil, 949 — Parada de Lu.jAntor.io.
cas. ISKCDA 56, tóimo estado, vando,

AN MG - ConversívelJtroco, facilito com 1000. Av.
díssimo, vendo urgente, ma- Mem de 5â n.o 253-B. •

MORGAN
avonc-dí

rTS_.í_, 
Ru«,G. rc!a _re>>^.*|-__ÕX 64 - Totalmente reforma^

Tel. 29-8001 - Luiz. ida ag.,. Va,e „ pen3 y£r, Vin.
OLDSMOBILE 1962 - Dlnamic 88,
estado de novo. Vendo, troce, fa-
ciüto até 20 meses. Rua São Hz.
Xavier, 398. Tel. 28-3776. - Mara-
cano.
OLDSMOBILE 58 - Vendo em
bom estado — Hldramático. Tele-
fones 49-2929 - 29-3193._ÇarJos-
OPEL CAPITAN £2 - 

'funcienan-

do. Preso NCr$ 80,00 ao primei-
ro que chegar. Av. Marechal
Rondon, 539. S. F. Xavier.
OLDSMOBI-E 62 F-85 coupé cam-
bio embaixo azul metálico. Ven-
do» troco carro nacional, finan-
cio pequena parte. R. Lino Tel-
xeira, 97-A. Tel. 28-8974.
OLDSMOBILE 53 ótimo-estado la-
taria forração pintura mecânica
100% facilito. R. Uruguai, 248

38-5128.

do,' troco cu facilito. Rua f,z\io-_
Camarão, 138 — Maracanã. -Tale-
fone 48-0962.

VOLKSWAGEN - Í96Õ, . ..
19Ó4. Os ma!, novos da Rio. Es-,
p.taeúlar. Revlsadcc. Entrada a 1 130, resto

^VOLKS' 64 -IvoWÇOT-
24
r. - Lindo efirro, par-
tntradai ? nlec.nlee e motor na garantia.

_,___ I;'.¦"•'« ,°,u <"llito - Rua Haddock
p.gd-lo.jo, 74 - garagem..'tarllr de 2 000,00, saldo em 20Í ...

meses. Aceito troca. R. Riacliue-1 mSntOS iguais Sem par- VOLKS 66 - Otlmo estsdo c.m
33. Te!.: 22-7036. Yplae u-„m _,?-! „. \"S ;=- «.«»; cor Ba|0. 6 ÕCO .vista. Ase to oferta, financiado.

Vir Rua Lespoldlna Basic» 
'

-^ÊTíS t_!\ ^VSe>VT0MÓVEIS- - Bflrata:
/_itio,-3i_, Tel. 48-2701.. , iRibeiro, 99-B.

VOLKSWAGEN .59,, 
'

:e!snte estado, lodo a" q-álquariranTia n| revisão

.celas, seguro lotai, ga
EMA

VOLKSWAGEN 64, equipado, to- VOLKSWAGEN 1'961 - SJncrõn7-
¦ - , ..-,._-.. - ,í. òft...", t"*™-.<'"* . '«--ado, uma beleza de automóvel,
no, rodo ensinai de fai-.nca com- 9 4 oco • ent. e saldo ale 20|mecanlca excs's.-,le - Com 2 OCO
pletamente equipado. Vendo - f"""-, Ruê 2* de Moio- 316 -|_» entreda e preifacões de 206 ou a pra.o,_Ép_dè ser' vi>r'f__i_í__l__ imensais, só em AUTO-PRAZO
to na Rua Padre .Ch&mpagn&t n.°
54 o' dia todo. E.ta rua comsçn
na Av. M¥rácari&.'
TAXI DKW 65, excelente estado,
revisado, capela. Vendo' à vista
ou facilito. R. Matoso, 202 —

, 54-13Í6.

VOLKSWAGEN 1965, ótimo esta"-
do de conservação. Apenas NCrS
2 0/00,00 c; entrada e o restan-
te pelo crédito direi a ao censu-
midor. Av. Marechal Rcndon n.
539. S. F. Xavier.

TAXI DKW 62 - Ótimo est. fa ,
cilto parte. Av. Bartolomeu Ml-] son_CareIo_o, 780
tre 613 - Leblon. I VOLKSWAGEN >65
TAXI DKW-VEMAG 65, ótimo es- -timo estada
teclo, vende, troco, facilito com Tratar na Av.
4 000. Av, Mem de Sá n.o _£3-B.|-25-A - lei» _

III - Sr. Jayr.

VOLKSWAGEN - 44 o 67 - V.n.
do, troco • facilito, na Av. Nél-

J-conspngi-á,
2.' série

Rua Conde Bonfim, 645-B Tels.
38-1135 e 38-2291.

VOLKSWAGEN

96,

. . - ¦ Compro sem
aboireçí.lo, Veio .m su, resi-
dencla e pago o máximo hoi.
em dinheiro .Tal. _38-3a9l.
VOLKSWAGEN - cTa." «ompr»'
-» « «0 » 3 400., 61 i 3 »0O
42 • 4 2J0., 63 a 4 400., 64 

'.

5 100., 65 a 3 400 • 44 • i 500
I— V.nltl com e carro . volt.
cem dinheiro. Hoi» das 7 is 13_

n,.„ , , ,, i, _--,,. • das 18 às 19h30m na Rua Ma.Otlmo: eslado. Ver Rua Emílio ,1, Amália, 67, Tiiuca
VEMAGUÉT 1960
Ótimo estadí
Sampcio, 96.

Vende-ce

VENDE-SE Ford 49,
66,500 km. Tratar na Rua Almi-
r_nts Cândido Brasil, 90

SI./iCA •*? Compro, m__mo proci*
sando d* reparos. Pago à vista
•m sua residência — Aten_b dia
a f_b!ta';'--T»l. 56-2338.
SIMCA' JANGADA 1963. fuma lTA,.' Dl<w J7 ~' Vende-se '«.ni'

ióia, superequipada, bem preço\'*„'»' capa!* etc. Entrada NCr$:VOLKSWAGEN 61
à visla. Troco e facilito - Av... Q.% ;<*>°° » contornar. Telefo-
Suburbana 6912 - 49-8705 -\__ 37-1339 - Sr- João. ¦ 
Posto. _ |TAXI SIMCA 61 - Cap. pronto
SIMCA 1963 sup.reqüipada, em'|-!- trabalhar NCr$ 1 730, saldo

VOLKS 61 — Equipado, corn rá—|d:o. Pode trazer mecânico. Fi
1 so dono. - nancio com 1 500,00, e o saldo
General Justo até 20 mates - Rua Dr. Satcml-

PFAFF DO BRA.mi, 136-E - Tijuca.

IVENDA s.u carro sem nborr.ci.
rodagem mento. Vejo no horário d. iwi

preferencia » pago hoje .m dl.
nhairo. T»l. 38 .891.
VOLKSWAGEN 67 - Zero Km~
pronta entrega. Vendo, troco a
facilito. Não atendo ao telefone.
Rua do Bispo, ÁJ, garagem.

PICK-UP 1960 - Chevrolet tipo.
3 100, capota de -fibra — Vendo
fac. R. Riachuelo, 388. Telefone
52-6772.
PONTIAC 1959 - Catalina conver.
ív-sl espetacular! Único no Bra-

sil. Completamente novo. Apenas
38 mil km. Sempre dn meima do-
na, Nunca bateu. Freio e direção
hidráu.iccs, rádio, capota e vi-
dres . elétricos. Aceito troca por
carro nacional, novo. Tel. 4Ó-3296.
PICK--P Willys 1967 po-co uso,
capita naylon, 5 marchas 4x2 mo-'as 

aspirais toda revisada. Vendo
li. Riachuelo, 338. (X
PICK-UP Chevrolet 61, estado de
nova, vendo NCr$ 3 600 à vista.
R. Santana, 77 — Borracheiro.

ITAMARATY 66, prata, metal, su-IKARMANN-GHIA 66 - Novo. Ven-j
ie .'equipado, único dono, 15000! do ou troce. Av. Afranio M. Fran-'
cm • reais, e.t. de zero, ã vista,
Iroco e fac, e| 4 400 ent., saldo
18 m. R. S. Fco. Xavier, 342 -
Mèraeanã. Tel. 28-6839:

ITAMARATY 67, ainda
na garantia, linda côr,
estado de Okm. Financio
c/ pequena entrada. Ver
Av. Princesa Isabel, 481
Tânia S/A Tel.: 57-0113

co, 66/201. 27-7830.
KOMEI 61 — Linda, mecânica,
lata 100%. Teto forrado, troco
pi Volks ou Gcrdini de 60 a 63
e vendo. R. Cardoso de Morais,
510. cl 3 - Ramos.
KOMBI - . Vende-se, luxo 62,;
Standard 60, sincren.. Standard:
59. Rua Piauí, 296 - Todos oci
Santos.

INTERLAGOS 62 - Coupê. Estado
de novo. Facilito parte. Avenida
Bartolomeu Mitre 613 — Leblon,
ITAMARATY 66 - Único dono,
impecável, tuperequipado, "finan-
ciado — Rua Siqueira Campos,
344 - 37-2141 - 56-3761.

ITAMARATY 66, lindo
tárro, totalmente equi-
pado, pneus novos. Pe-
qüèna entrada, saldo
longo prazo. Ver: Av.
Princesa Isabel, 481. Sr..
Roland. Tel.: 57-7787.
JK 60 — Ótimo estado. Vendo, fjHA)'
financio. Real Grandeza, 238-B '
26-9992.

KOMBI 62, ótimo estado, vendo,
troco, facilito com 2 000. Av.
Mem de Sé n.o 253-B.
KOMBI - 1962, ¦ 1964, 1965 e
1966. As mais novas do Rio. Es-
petacular. Entrada a partir de
2 000. saldo em 20 meses. R. Ria-
chuelo, 33. Tel.:. 22-7036.
KOMBI 63, Standard, no estado
de nova, à vista èu'-fecilito par-
ts. R. Ássare, 38 .— Eng. Novo.
KOMBI 61-63 - Impecável esto-
do geral. Vendo, troco, financio.
Rua Paim Pamplona, 700. Tel.
49-7852.

MATRIZ.
R. do Rioch-elo. 131 -

Fundos lei. 22-2188

í_l_____t!_as-
fioio do . lomengo, '300-A

tel. 4S-0584
«Corpo cob o no)
>. -oroto Ribeiro. 105-A

t_l. 36-1003
(Tijuco) i
R, Map- * Borro*. 748

lei. 34-7479
(Aeroporto)
Aeroporto S. Dumoftt

tel. 22-3002

um Volks, Símco
ou Kombi
para passeio.
ou negócios.

Wfc LOCADORA OE
AUTOMÓVEIS
"ITAR" LTDA.

INFORMAÇÕES:
tal. 22-2979

KOMBI - 61 - 63 -65, Slan-
dar a luxo — Suptrncvas, lata-
ria impecável, mec. i toda pro-
va, radio, pneus novos. Vendo
troco « facilito. Crédito na hora.
cnlrtg*. imediata. Rua Barão d*
Bom Retiro n. 1 11S - REI GUA
SERVIÇO AUTORIZADO (AMA-

KARMANN-GHIA 67 es-
tado de 0 km. côr gelo,
forração preta equipada.
Facilito pequena entra-

JEEP WILLY 68 - Vendo
c/ financiamento direto
até 24 meses. Pronta en-
trega e cores a escólher.jda, saldo longo" prazo".
Ver Av. Princesa Isabel, Áv; Princesa Isabel, 481
481 -. Tel. 57-0113 e|_ Sr. Roland.
Praia do Flamengo, 180,iKCMBr62-'ven-e'.7er'//_c"a"n.ca
Tel 54-2044 100%; Motor reccndiclonad. na

.'.fábrica. Tratar na Rua Bela, 263,
JCcP CANDANGO 60, capota açojccm cs Srs. Américo cu Nei:•fecheda, bem «slado, vendo, tre'.
c,=' ,f?c„í- „com ,00°- Av- {fe". koM-V63--'_om-eat-_3. «bVprí

linel.-o, por NCr$ 3 500,00. N. B.de Sá 253-B.

Compramos
urgente

KOMBI , VOLKSWAGEN

65 - 5.800

64 - 5.200
63 - 4.800

65 - 6.000
64 - 5.400
63 - 5.000
62 - 4.300

Pagamos iir*edi-:_rnen,te _ vista,
em dinheiro

OS MELHORES PREÇOS DA PRAÇA!

Telefonar para Sr. ARMANDO ou RUBEM
57-4325

(P

PICK.UP 66, Willys " 66, semi-
novo*. Troco, fácil. Av. Brás de
Pina, 274 - Penha.
PONTIAC 52 ótimo estado. Ven-
do, troco e facilito. Rus Ura-
nos, 1 217. Ramos.

ótimo estado: bem preço 
¦* vista. „* J° me'e" ó,'m=. ",8d° .*!

Troco e facilito. Av. Suburbana R- ^onás de Bonfim, 40-A.
6912 — 49-8705 — Pô*... [Junto ao Lar&o da 2a.-reira.

Excepcional. 2.000 e Sal-oBB - Garagem - Sr. Roberto
, ,' , 4- Entrada o 000,00,

do longo prazo. TratarTÃxTcHEvíõI-r"4fl7"_i"T:.iy-
R. S. F. Xavier, 189. meuth 53. Rua do Matoso, 126
êVai. i.ie -V.r- • " i—". com Peinandinito.
SI/.-CA 6^, TU7»i3, excepcional est

.ô::ci prova, nunca bateu, à- vís
ta, troco, tnc. c| 2 200 ent., sal-
do 18 m. R. S. 'Fco. Xavier 342.
Maracanã. Tel. 28-6839.
SIMCA'62 — Excepcional est., à
tôdá prova, linda, à vista, troco,
fas. cl I 400 ent. saldo IBm.
R. S. Pco. Xavier 342, Me.-aca
nã. Tel. 28-6839.

VOLKSV/AGEN 63 - Particular,
,. ., o3 - 64 equipado, estado geral 100% -- 65 -66. Todos em ótimo|Rúa Maici, 240 — Dendê - Ilhaestado, suparequipados, r»vl»i.|dd Governador.

dos. Vendo, troco » facilita na
Ru» Barão d» Bom Retiro n. ..
1 11S - REI GUA' SERVIÇO AU.
TORJ2ADO_ yw_( AM A MH Ã).__

VOLKSWAGEN 66 ótimo

VOLtô 04 - Entrada
1 130, resto 24 meses
iguais sem parcelas, se

..*,.,. w _ iguro total, garantia n

n, lt"r_ín 
'.FT* revisão- EMA AUTOMÓ-na ventrada e saldo lon-lynç

SIMCA 61-63. Equipados, impe-
cável estado conservaçÃo. Ven*
do, troce, financio. R. Lino Tei-
xeira, 97-A _- Tel.: 28-8974.
SIMCA 63. Impecável estado se-
ral. Vendo, troco, financio. Rus
Paim Pamplona, 700. Tel. 49-7852.
SIMCA 1967 - Emisul. Pouco rc
dada, estado geral de ncva.Ac2Í-
to troca carro menor valer. Rua
Real Grandsca, 74-B.

TAXI VOLKS 63 - Único dono,
impecável, superequipado. Finan-
ciado. Rua Siqueira Campos, 244

Tel. 37-2141 - 56-3761. _
TAXI GORDINI 63 -"-ma"i-ia,
motor novo, à vista; com NCrí
3 000,00, 12 x 200, ou troco por
DKW 65 — Pngo a parte, tratar
das 9 às 11 hs. Tel. 34-8080 -
Cid.

PEUGEOT 48 - Mecânica a qual-
quer prova, vendo pela melhor
oferta — Sua Ana Neri, 2494 —
Kelson's (ofIcjna). ¦
PEUGEOT 4Õ3, ano 57, vendo
equipiido, carro em ótimo esta-
do. Ver Av. Pres. Vargas, 435,
sala 903-A - Tel. 43-0655.  g|J«GÃ TUFÃO CHAMBORD 

~-~li

PICK-UP WILLYS 67, vende-se mil kms reais. Urgente por ter
em perfeito estado de cons.r.a- recebido outro. R. Dois de D»
ção. Preço de ocasião. Ver o t!aV|zernbro| 22 — porteiro,
tar 2-e-felra. . Ru» Santana, l««l^uoEBAKERilÇaír . portes^--ctt

SIMCA ESPLANADA 67,
inda côr, estado de nô-

vo, 3.500, saldo longo

prazo. Av. Princesa Isa-
bel, 481. Tel.: 57-0113.
Sr. José Luiz.

1ROCA-SE por Volks um terreno
comerciai c] água e luz — T. R,
Francisco Portela, 65, Fundação
Guadalupe.

go prazo. Ver São Fco.
Xavier, 189.
VpLKSV.A_._f* 

"l.-3--~.qu-pa__,

estado geral impecáv*!. FacíílVo.
Rua Antunes Maciel 367 — Sío
Cri.tóvã...

TAXI VOLKS 64-0 mais novo
do Rio, todo 1967, pouco rodndo,
pela melhor oferta — Rua Sadc"
Sá,, 10 ~ Ipanema.

TAXI DKW 1962 - Excelente e.
tado, pneus novos, vendo à vista
financio com 3 SCO. Av. Copaca-
bana, 195, qualquer hora. Tratar
37-6747 ou 31-2207 R. 43 - Sr.
Silvio. /
TÁXI" Capelinha. Vendo e insta-
Io, garantido, documentos em pr-
dem, oficina autorizada Táxi Rei,
R. Ibira n. 10 — Jacaré.
URGENTE - Vendo- Jeep Willys
58, 4 cil., americano — Ver Si-
queira Campos, 138-A — Sr. Vas-
co.
VOLKSWAGEN - Cia. Compra.
Nio venda .im consultar. Paga-
mot «rn sua r«_Íd_*i_Í* — Ta.,:
46-135-., da dia' cu •à noita,

V.OLKSV/AC-EN 1964 - S-p_rn-._
Equipado. Ver.do. Rr.F.ncio parte."ua Antunes Maciel, 367 - SãolVOLKSWAGEM" 64-66 e 66-67

Av. Mem de Sá,
14-A. Junlo R. Passeio.
VOLKSV/AGEN 67 - Particular
vende, com 2 000 km. carro
comprad-i em noveml.ro, ' côi
azul real. Tratar Rua Raul Pom
péia, 105 com porteiro. Negócio
somente à vista — Urgente. Mo-
tívo viagem.

Cristóyiíi-.
VOLKSWAGEN 64 equipado com
radio, c«pas,' polainas, etc. Ven-
do, treco, íaciÜto. Felipe Cama-
rão, 138. Maracanã. 48-0962
VOLKEvVAGEN 67 OK. VendT,
troco, imando. R. Lino Teixeira,
97-A. Tel. 28-8974.
VOLKSWAGEN 66 maravilhoso es
tado geral, radio Motorola, ca-
pas nepn etc. Troco e faculto

mo quiser. Rua 24 de Msio.
332. Tel'. 49-6976.
VOLKSWAGEN 63 - Vendo com
radio joefo de. capas, linda cor
sem batida ou arranhões. Meca-
n'ca 100%. Tel. 26-3503.
VOLKSV/AGEN 62 - Vendo su-
perequipado com jogo de capai,
radio t de teclas pneus novo:, lin-
da pintura, sem batida ou 'arra-
nhões. Tel. 26-3503.

VOLKSV/AGEN 61 e 62 - Equi.
pados?" Entrada desde 2 000 res-
tante você escolhe — Aceito tro-

- R. Dr. Satamini, 172-B.

VOLKSWAGEN - Compro m.s-
mo p. .cisando da reparos. Pago
à -vista am sua residência. Atan-
do di» • noit». T»l. S6-2338.
VOLKSWAGEN -1.Í*" perfeito tt-
indo, Iroco a facilito, Kua São
Francisco Xavlar, 254-B, am fran

VÇLkS 1963 - Equipado, ostado
ótimo, aceito Iroca, ótimo preço
à vista, ao 1.° que chegar — R.
Alzira Brandão, 355 — Tel. ...
48-3767.

PICK-UP - Willys 65 - Motórjü'n_fó.;- ÍÍHm.'V»ti'd.;-PV.m\8_-i| .v*"',r.7r.:—;''¦ ¦- ¦¦-•—-.¦ ¦—|, 
„ c.i.ni. ú-m.,,

Perkis,. ótimo estado. Preço: 7 200 Urgenle. R. Marechal Miscarenhas VOLKSWAGEN 19Í4 -Em ilim-J'_£. =^°J__-_
¦^ Acaita troca carro de passeio.ij* Mirai. 89 c! narfeiro — C____i_. estado, umeo dono, pintura orl-l vuit._tV.A_--:N, compro qualquer
Ver Ru» Leopoldine Bastas -5,í.eba-, ' sinal, capas * ridio novos. Ac.l-Uo, pa-o na her», em dinhei--.
c/l. __.„?: .--¦:_.~:':e--.tA_„,T_|o •««•"- f.clllto o ..Ido, >os _w Si- ¦* 

.nçisco X.vUr, 554-B,
E REGENTE <d 

bi _ A êncil Sui„,tbjn», tel. 28.5773.
1 a rti.1 -n.l  _. _. _— __•— —¦— ' PERUA PONTIAC -. 1959I60

100% firtpnciado. Perfeito. _ 40
mil milhas, hidrani. dir. hidr.,
rayban etc. Linda. 15 rtiéabj -
Fin. Ver e Iratar Av. Atlântica,

1 18o, garaçem, cl Manoel.
RURAl - Cia. compra 58 • 59
» 2 300., 60 » 2 700., 61 » 3 000-,
62 • 3 300., 63 a 3 600 • 64 »
4 200, Venha com o carro a vol
ta com dinheiro. Hoje das 7 às
13 h . das 18 1» 19l_0rn nl

•- TiRua Maria Amália
jucá

*7.

RURAL — Compro sem aborrecS-to,
Vejo em sua residência e pngo
o máximo hoi» em dinheiro. Tel.
38-3891.
RURAL e GORDINI O km 68. Ven.
do de luxo lindas cores financio,
tratar tel. 434655.
RURAL 68 - Vendemos 0 km.
Várias càres, à vista ou pelo fj-
nanciamento direto ao consumi-
dor, ótimo preço. ' Tratar na
Rua Júlio do Carmo, 94 — Tel.;
43-8430 — Cl Sr. Soares. .

SIMCA — Compro sem aborrece-
Vejo em sua residência e

pago o máximo hoje em di-
__}_i"__Ji'-:__}B-_3V 
SIMCA -"Cia. compra 60 » 2 5Ò_
61 • 2 800., 62 ¦ 3 000., 63 »
3 300,, 64 ¦ 4 000. Venha com o
carro «- volta com dinheiro. HoU
dos 7 às 13. . dai li Is 19h.
R. M a ria Amália, 67. Tijuca.

ÍRURAL WILLYS 1965 - luxo
Equip. 4x2. Nova, linda. Vendo,
treco, facilito. Haddock Lobo, 386
Tels. 28-0071 e 28-6596.

RURAL WILLYS 64, exce
lente estado. Vendo,

grande facilidade jde pa-
gamento. Tratar Rua Es.
cobar, 40.
RURAL 1965 - Tração, nas 4 ro-
c'.is, e:ta_b novo. 1 sô prcpri.tá-

.rio. Vendo.à vista NCrS 5 003,00.
iRua A.-.tunes MacI;!, 47,_

RURAL 65'"— Entrada
1.190, resto 24 mese_

SIMCA ESPLANADA
67 .fitado de zero, ainda na
qarznt!... Acelts-se trc:a e fací-
íita-se. E.di S/A

9991,

RiVsnde.ofiVOlKS

CjD — Ca._adura
Zero

Chry5'_r do Br_sü. Rua Bento Lis-
boi, 116 - Tel. 25.Ê651 - Aber-
fo até às 22 hcrrs.__
SIMCA RALLYE' EMISUÍ 66 - Es.
tado de nova. — Acslta-.e treca
e facilita-se - Tel. 25-8651.
SIMCA TUFÃO 65 - Nova, equi
pada — Aceita-se .roca e facili
ta-se. Tel. 25-8651.

TAXI VOIKS 63, pintor» nov»,
vendo, troco, facilito. Rua 24 da
Maio, 2M - 48-0987.
TAXI VOIKS 61 - Equipamento
completo. R. Casamiro da Abreu,
326, caia 2 — Pilir.s.
TAXI VOLKS 64 - Em pertelto
estado. Pronto para rodef. Entra-
da NCrS 4 000. Av. 28 Selem-
bro, 169 - 48-8181.

TAXI Vemaçj 65, permuta em
dezembro. Nunca rodou na pra-
ça. Entrada NCr$ 5 000. Resto
d combinar. 

'Av. 
28 Setembro,

189 - 488181.

v/,.t.r.«--- VEND0 Chevrolet Sport
vendo t»l. 29-8905 - R.inaldo. jS. S. 8 CÍlindrOS — AnO
VOLKS i.6j - '..Sincronize--. ".Vi

VOLKS 65 - Entrada ...
1.230, resto 24 meses
sem parcelas, seguro to-
tal, garantia ri| revisão.
EMA AUTOMÓVEIS. Av.
AAem de Sá, 14^A. Junto
P. Passeio.
VÕLKS 

"63~- 
Vend. êqüípãdõ',

tedo crioinal, ótimo e_tado — R,

do, financio. Real Grandeza, -.38-
8 - 26-9992.
VOLKS 63 - Vermelho. Ótimo
estado, financio. Real Grandeza,
238-B - 26-9992.
VOLKSWAGEN 1955 - Otirno es-
tado, transf. 19ó2, nunca bateu,
único dono, vendo ou troco —
Rua Uruo/uei, -147, ap. 201. De-
pois 9 hs.

!65J_Tel.:j57-J348. __ (B
VENDO" Opel Kap 58 NCrS-3 000,
Rua Barão do Bem Retiro, 1315.
Te'. 52-2952.
VOLKSWAGEN 62 de particular,
vendo hoie. Tratar 47-3500 e
£6-7714.

VOLKSVVAGEN 1967 - 0 km e
19_6 cere|a, 2a. série, superequi*
pado, únic. dono, pouco uso. A
vista, troco" e fac. Rua São Fran*
cisco Xavier, 400 - Tel, 48-5476.
VOLKSV/AGEN 60 . - Ent. pertoi-
tb estado da conservação. Meca-
nica 100%. Entrada NCr$ ....
i 700. Resto a. combinar — Av.
28 de Setembro, 189 - 48-8181.
VOLKSWAGEN 1967 (0 km), gre-
ná, forro preto a 1906^ (mod.)
equipado, troco e fac. até 15 m.' 

4 000, C. de Bonfim, 577-A
58-3822.

VOLKSWAGEN 1960 - A2ul-atlân-
tico, lodo transformado p| 64,
excepcional est., _ vista melhor
oferta — Rua Ludo de Mendonça,
48 - Tel. 48-1559.
VOlItSWAGEN S» t 67 -. Ant»s
da vendar consulta os praecs
da REIGUA' — Pagamos à viu»
o maior praç» — Rua Barão d»
Bom Retiro n._l 115.
VOLKSWÃ-.N 1966' - T.ntio 2,
.uporaquipado, rádio, capas no-
vas farol d» nablina, vando

VOLKSWAGEN OK 1967 vendo
hoje 6 980 motor Tigre 1 300,
modelinho Pé de Boi. Ayto Pe*
Ci.. Gemini.- Rua des Artistas, 226.
VOLKSV/AGEN 63 superequipado,
excepcional est. a toda prova a
vista, troco, fac. cl 1900 ent.
saldo 18 m. R. S. Fco. Xavier,
342. Maracanã. Tel. 286839.
VW 65 - Excelente estado, to-
do 

'equipado, 
carro inteiro. Ven-

do hoie 5 700 a vista. Telefone
57-6379.
VOLKS 62 superequip. excepcio-
nal est. A lòda prova, à vista,
iroco, fac. c| 1 800 ent. saldo
18m. R. S. Fco. Xavier 342,
Maracanã. Tel. 28-6839.

TAXI- DKW 64, motor na garan-
tia, impecável, rcd_ndo na pro-
Ço, vendo cl -4 500 de entrada,
rest. ímii pres.. suaves. Traiar
Ü._S-00' e £6-7714.
TAXI DKW 6.,__-ro• km, .endo,*|A •
troce, HMi£M 30 „,.,.,, Ru» í, 

M. _ A Suburbln. , „, 
24 de Ma.o, 254 -.48-0987. 

_ |oja5 c/„ _ c>scldu„, IVOLKSWAGEN 45

VOLKS 60, 61, 62, 63, 64, 65,
66 e. 67. Equipadcs, impecável
e.fadò conservação. Vendo, troCo,
financio. R. Lino Teixeira, 97-A.
Tel,: 28-8974.
VOLKSWAGEN 64 - Vendo' com
2 500 d» entrada e 15 de -40,00.
Ver no bar da esquina da Rüa
.-.cn.ene-3-í. "cam Visconde, d« Pi-
rajá. ¦ s-
VOLKSWAG.N 64 -*2ã. série -
Ótimo; tedo equipado. Pneus no-
vos, capa, etc. 4 B0O. FacíÜío.

tr.co • facilite, jures d* ban;o.;.Vtr <*" 7,,»! " « da*,17
Suburbana V Aul0mo.Y5or:,s,-,,P- V!r3*m Psr9-r;na< 92

P*. Nobr-sna.

20

iouais sem parcelas, se-(-—
l-«.,;Ut total n-,r-inti„ ri' TAXI VOLKS 62, oronlo,guro toiai, goramia n. ba!har em bom M6. venoiJi ___ m_.mmi „„,„ . .mjjn. „.,„,,«.,. _..
revisão. EMA AUTOMO-.co, facilite, Rua 24 d» Maio, 254,pintura orininal, vend», tricô -L.-^ 41* - Vila Militar- 4C0987. facilito. Agêncl» Suburbana d.:,-rrrírr,_,.---—,—_¦-, '~_--.~-r-

ÃídA-tomov.U Itd». Av. Suburb»na,íVOLKSW..GEN..67. ~ c."'Pado

Várias core:, equipados, excelen-
tes — Vendo, troco e finando
ate 20 rneses — Rua Conde de
Btnfint, 66-A - Tel. 34-9909.
VOLKS".4, 65 e 66 - Vend
equipadcs, estado de 0 km -
Aceitemos troca por mais usado:
- 2 £00 de entrada e o restan
te em 18 meses — R: Conde
Bonfim, 569
VOLKSWAGEN 62 e 63 - Equi-
pades. Entrada desde 2 000, res-
tante você escolhe — Aceito tro

- R. Dr. Satamini, 172-B.

Gálaxie 1968
Na tabela, «ntiga, com des-

conto. Verde interior, preto.
Telefone 46-1421.

Imp. Tijuca
ESTACIONAMENTO PRÓPRIO

DOMINGO ATE' 12 hora»
20%|30%, saldo até 24 mese-
67 - ITAMARATY
67 - AERO WILLYS
67 - RURAL WILLYS
66 - ITAMARATY
66 - AERO WILLYS'
66 - SIMCA TUFÃO
65 - AERO WILLYS
65 — VOLKSVVAGFN
63 - VOLKSWAGEN
65 - GORDINI
64 — GORDINI
56 - OLDSMOBILE, 4 portal
52 - STUDEBACKER, coupê
51 - OLDSMOBILE, coupê
Ru» Conde de Bonfim, 426.

TODOS REVISADOS

Locadora Júnior
aluga 67

Itamarotys, Rurais, K.rmanr.
Ghias,. Volks, Korríbis, equipa-
dos com rádio, com ou sem
motorista. Rua da Passagem,
98. Tels.: 46-3800 - 46-3136,
filiado ao Diner. Reaultur.

Mustang 1967
Vendo Fast Back, côr péro-

^""ifjjl.e"Naves, 
200, ap. 202 —IIn, interior preto, mecânico, &

icil,, vidros raiban. informa-
ções telefone 37-5811.

Dr. -Miguel.

VÕLKS Í9cÒ, equipado, total-
mente alemão e c/ 58CGO km
originais. R. Alzira Brandão, 355

Tel. 48-3767- ,
VOLKS 1965 — Mecânica ótima,
atariB, nunc.i sofreu batida, Pron-

to p3ra qualquer prova. Troco e
facilito c/ 2 400 de entrada. Av.
28 de Setembro n.o 25 - Tel.
34-4876.
VOLKS 1963 - Superequip., rá-
dio transistor d» tecles, tranca,
capas e 5 pneus novos. Mecant-
ca a qualquer prova. Lataria im-
pecável. Troco e facilito c/ 2 000
de entrd. Saldo 20 rn-ases. Av.
28 de Setembro n.° 25 - Tel.
34-4876.
VOLKSWAGEN 61 última série

500 só à vist». R. Garcia Pi-
res, 54, c/ 3 — Quintino — De-
pois de 19 horas.

VOLKS 63 - Entrada
930, resto 24 meses
iguais sem parcelas, se-
guro total, garantia n/
revisão. EMA AUTOMÓ-
VEIS. Av. Mem de Sá,
14-A. Junto-R. Passeio.
VOLKSV/AGEN 62, - Cerâmica
equipado, pneui novos, máqui-
na 100%. Vendo c/ 2 800 entra,
da. R. Matoso, 202 — Telefone
54-1316.

VEÍCULOS de carga
CAMINHÃO MERCEDES 60 L-P
321. Otlmo estado, bem calçada
- Vendo, troco por automóvel.:
Financio. 5to. Amaro, 145 — Ca*
tete.
CAMINHÃO Chevrolet Brasil, 59.:
Vende-ie c| o frete de bebidas*
inscrito na Antírtica. Troca-se poi*
carro de praça DKW ou Volks. -»
Ver na Rua S_ Freire -45, iob. -.
São Cristóvão — 34-5651.
CAMINHÃO CHEVROLET 57. Bas-
culfiBnte, ót. est. NCr$ 3 750;0.
à vista> ou • prazo. Troca-se por
passeio. Est. Vicente de Carva*
lho, 1 235. Tel. 30-3177.
CAMINHÃO CHEVROLET 60, bom
de tudo, toda prova, bom preço
à vista, financio peq. entrada,-
Rua Paim Pamplona, 114 — Sam-
paio.

par. tr»-! VÒLK.WA-EN ,1965.:--- Érri'.p.rí.|. j |*[*> 
«£* "rf"*5 '¦ 

"'^y;r. , . „¦. . -ji , *_ ¦__ cierra findo carro todo equipada,.ndo, tro.|to .stado,, radio . c.>»s^WYy,|Dl.i}»mení«; Vs> R.-Ten. Nepomu.

VOLKSV/AGEN 1967. 0 quilome-
tro! Vendo, Iroco, facilito. Had-
dock Lobo, 386. Tels. 28-0071 e

Militar trans- ___--96'

VEIS. Av. Mem de Sá,
14-A. Junto R. Passeio.

JEEP .60, máq. retificada, fácil.,|— Não é batida. Urgente. Dr. AI-
ót". estado. Av.
274- Penha.

ás de Pina,

JAGUAR 47, para o primeiro que
chegar NCrS 150,00. Av. Marc.
fechai Rondon, 539, S. F. Xa-
Vier.
JEEP CAN0ANGO 58 - O mais
novo da GB. Olimo estado oeral
Troco e facilito. Rua Professor
Gabizo 86-B. Sr. Bahia.
JEEP DKW 61 •_ C6r creme e
preto. Motor e caixa, 0 km _
NCr$ 2 000,00 - R. Maranhão
1061.101 - Méier, até às 14,00
JIPE .1959 - 4 cilindros, ótimo
«stado. Ver na Rua Cordovil,
949 — Parada de Lucas.
JARDINEIRA CHEVROLET - 16
lucorer, 1948. Particular. NCrS
2 000,00 - Aceito treca por
Kombi — Rua Estel» n.°- 6
Jardim' Botânico — 46-4754
Walter. jx
KOMBI ou Karmann Ghia- Cia'
compra. Pagamos .m su» residên
«Ia. Nã» v-nda s»m consultar. -
T-l. 46-1259, 'de 

dl» ou • noit».
KOMBI 1963 - Unho duas, ti-
vistdu no r.pr.untant., m»ca-
nica » tod» prova. Aceito troc»
• facilito, juro» _• banco— Agin-
cl» Suburbana d» Automovds
ltda. Av. Suburbana, 9991; I».
Im CjD - C.sc.dura.

KOiVIBI 1967 - Tod» a» com,
•tv» pronta .nlr»ga, \i. ampla.
ceda em iev nome, vendo, troco
• facilito, jura» d» b»nco. Ag«n-
cl» Suburbana d» Automovais
Itd». Av. Suburbana, «991, loias
CjD — Cascadura.
KARMANN-GHIA compro d» par-ticular par» mau uso. Pago a dl-
nhaira an aau domicilio. 38.3816
— Michel.
KOMBI - V.nd.-s. bom astado
- NCrS 2 900,00. Facilita.»». Rua
Voluntário» d» Pátria, 323
KOMBI 53 - Motor 64 -Urgen-
fe. Motivo viagem. NCrS ...
1 950,00 - Sto. Amaro, 145 _
Catete.
KOMBI — Alugo c] motorista —
Qualquer serviço., Viagens, entre
eas etc. Transpraves' Ltda — Tel
34.612 - Sr. Prado. 

" '

KOMBI 59 - Sincronizada, meei-
nica excelente - Vendo urgente,
i vlst» 2 650 - Rua SSd Fran-
cisco Xavi»r, 115..
KQMII 59 . tt - Anta. da
ií?_?;..,on,"l,• •» .'•*•» <•»
RIIOIM' - ..gamos a vista o
»ri»ior pr»jo. Kua Barão d» Bom
K.tiro n. 1 lis (.t. di» 121
KOMBI 1966 - Em ótima astide.-r»vis»d. no represontante, v»ndo,
treco a facilito, juros d» banco.
Agenda Suburbana d» Automó.
v.ls Itd». Av. Suburbana, 9991,
leja» CD - Cascadura.

berra, Av. Suburbana, 9648/204
Cascadura.

KOMBI 65 ult. serie. Standard,
excelente, único deno. Fac. com
1 700. Saldo até 18 m. Troco.
Rua 24 de Maio, 19. Telefone:
28-75)2. São Fco. Xavier.
KOMBI 1967, novo, com garan-
tia, tipo Pick-up Facilito. Tra-
lar tal. 36-1470 à noite 57-2840.

Opel 1968
li-.UI.AL 64. magnífico e-tedo, re
visada como nova, 2CC0-e.it. t
resto como quissr cu troco. Rua
24 de Maio, 332. Tel. 49-6976

TAXI DKW 59, motor 0 km,¦ »_¦ _n„ j», ._«,,., - «¦».»¦¦ .«oi i.-.., rn - Cas-adur» - R. «-*> rc.aco. ver..to cu troco pci
mo .slado, fin.ncio com. 2 500 a,*"1' ¦?!»__E 

^}^''.-  o4 cu 65. p.ua 24 deMaio, 591-A

KADETT "L" MODELO - COUPÉ FAST BACK
' RALLVE SUPER SPORT

Importados cliretamenle da fábrica, modelo luxo, estofa
mento de couro equipados com freio a . disco, auxiliado _
vácuo, allernador do correnle, luz deparqueamento e direção
de segurança. Aceitamos trocas e facilitamos. Temos paraKOMBI — Compro mesmo proci-i^. . ,

s»ndo d» reparos. Pago ¦ vlst»'pron,a «"'fcoa exposição e vendas.
em sua residência. Atendo dia! * COIMPEX ITDA. — Avenida Prado Júnior, 335-C
» noit». Tel. 56.2338. —i '—'KCMBI 

Furgão 60 - Vendo ótimo,KOMBI 63 - Toda nova

RURAL 65 - Entrada
1 190, resto 24 paga-
mentos iguais sem par
celas, seguro total, ga-
rantia. nossa revisão.—

JEMA AUTOMÓVEIS -

Rua Barata Ribeiro, 99-B

KOMBI 63 batida vendo peças.
Tratar Rua Timboim n.° 810.
KOMBI 63 - ,Ótimo estsdo ge-
ral, vendo, treco, facilito. Rua
Cerciueira Daltro, 82, Cascadura.
KOMBI LUXO - 58. V.ndõ~a
visía. 3000,00. Ver à Rua das
Laranjeira. 1-47 com o* porteiro,
das T3 hora. em diante.

Ven-

RURAL — Gpm.ro .mosmo proci
sando da Aiparos. Pago i vista
em sua rart.di.ncia. /'tendo dia

estedo. Tratar Rua Ana Leonidialde-se. Rua Marquês de São VI- ar noite — T»l 56-2338334 _ Enfl. Dentro. |cenie n.° 22 - Padaria.
KOMBI 1965 Pórola, estado 9e-'t.DAARI
ral ótimo. NCrS 5 200,00. Tel t'. V.iV.V-.l
48-8875.

KOMBI 63, um espetáculo de no-
vas, Standard e Luxo, tenho duas
um só dono. Rua Augusto Bar-
bc-sa 171, junto à ponte Todos
cs Santos. Te!. 49-8132. Troco
Volks.

KOMBI 19.7 com 11 km, estí
sem um arranhão, só vendo,
equipada, côr pérola. Rua Au-
gusto Barbosa 171 junto ,'i pontetodos os Santos — 49-8132, troco.
KOMBI 64 e 61 - 3_. sériè7~ó_.
mas, particular vende, Tel. 30-8934.

KOMBIS 1960 e 1963 Standard,
embas^ impecáveis de lataria com
m.caníca pera qu?!quer prova.
AUIO-PRAZO vende cem entra-
das a partir de 1 800, o sal-
do em eté 3Cr meses — R. Con-
de Bonfim, 645-B - Tels. 38-1135
e 38-2291.

— Compro ur-
gente, pago imediata-

RURAL 63 - Entrada ..'.
1 000, financiado em

mente à vista: 65-5 800, 24 parcelas iguais revi-

64-5 200, 63-4 800. Cla.l"J° Ú^_f__f
necessita várias. 22-4229|UA l-u™LAI<

e 32-5397. D. SANDRA.
KOMBI ¦ luxo^1961 - Único do-

KÕMB1~67 - Verde-carl-eT^m;^* Í^TViinnm0 ífe".'"seouro. Vendelse 6 vista. Ver e da í?m "$<$ 
\f00-9°- "ld° .

tratar na Rua Salnt Hllaire, 287 - SS"lb"1."'* 5ila,,,Síc,ulMr* Camp°"
Bonsucesso. |23-A, tel. 36-3435.

RURAL 65 - Luxo, 1 diferencial,
vendo, troco, facilito. Rua Had-
dock lâ.n n.° 382. Tel. 34-2458

KARMAN-GHIA 67 es
tsdo OKm. Vendo peque
na entrada, saldo longo
prazo. R. São F. Xavier,
189.

KOMBI 60 de luxo em ótimo es-
tado, motor, lataria, pintura,
pneus novos. R. Scusa Barroí, 15- Eng. Novo. Facilito e aceitojKARMANIM-GHIA 64 - Excelente,
oferta eb- troc».  equipado - Vendo, troco e finan-
KOMBI. 61--62 - Perfeito eaiado c,'s olé 20 "le!es - Ru» Conde
geral. Ver ne Rua Uruguai, n."l°e Bonfim, 66-A - Tel.. 34-9909!
.5 !i;C,V,BI 64 66 Vendo as

KOMBI 1968 - OK - 1 98Õ~C0.mlls "oves do ano, estado d'.
Várias cores, equípi. Sald;. p' cró-'^ ^'m' 3 000 de entrada e o re;-

ito direto (mencres iuros). Trcc--'i=nle ,m '8 ntetès - R. Ccnde
mos-.p! qualquer carro, m;'i:ni'..!!____! ___} — Aceita-se .troca
ou estrangeiro, dando o iuito vc- KOMRI ___*¦'___ Ffítrarlalor ao seu carro. Rua Mariz e 

lv-"v,DI 0_.— cnTraqa
Barros,'72 - P. Bandei/a.
KOMBI 62 e 65 - Ambas em óti-
«to est., vende,' troco fecilito.
Ru» Haddock Lobo n.o 382. Tel.
34-2458. ;:v. V-
KOMBI 1962 - Pérola, máquina
nov», nao tem balida a nem en-
costo, estado excepcional. Tel.
48-8875.
KOMBI 1963 - Luxo, dua» córés,
n>o tem batida, míquine, lataria
e pintur», eslado excepcional. Tel.
48-8875.

1 200, financiado em 24
parcelas iguais, revisado
com seguro. AGENCIA
COPACAR. Barata Ribei-
ro 147-A

fac. c/ 1 800 .
_-. . .._. . ... combinar. Araújo Lima, 47.

KCMBI..1963 - pttmo estado, 2,a!KAISE_R""5T7tTrno~^tVd~iíiirT.

ílr_; M-í_ 
'__ 50°r_°- ". " 

^ .•i'0""5»o Pintura mecânica tudo" * 
i*:!.l.~r.P,f4tf, .i;„O,o*l'0<'.?-. Facilito. R. Uruguai, 248

KOMBI DE LUXO - Espetacular
com radio, tran,'de 

'direção, 
pneusnovos. Vendo", 250,00. Ru» João

Caetano 14. Praça -Orne- ¦
KOMBI 1952 — Supernova, equip.

,,»..>.-. .Vendo, treco, facilito. Haddock
KOMBIS - Alugo com. motorista Lobo, -386. Telsi 28-0071 • .;..f»;o paqutnos fr.las. Entr.g.i 286596'.
viag.ns a a_ctirc.»s — Telefo-: i- 

'/-_•", 
di i'õ '¦ _~I T

ne 52-6938 - .rnecto. _!KOMBI 63 — tntrada
kombi óp - íu.:o c 6< - Amb;:i990, resto 24 meses semem excelente estado. • Venci* cuI^-k.„U_ '¦ . 

_ i... ., , _,„ 2£oo saído »!ParcelQSr . seguro total,
garantia n] revisão. —

Ipar.-ma. Tel. 47-7370. . 38-5128.
_?*}<_<! __Jr_S_? deTp".^ÍKARMAN^GHTÀ
•'-80 p/ qualquer ser/iço. Av.
•MaÜÍ°. d» P»iva, 209-A, ou;-uma inia47-0795 p/ favor. Afonso' Inicio. L 

™ 
„ ' '3

KOMBI 1966 - Vendo NCr$..
2 000,00, restante em 20 m_;:
Tratar Tel. 43-9476.
KOMBI 1967 - 10 OCO km de
uso. Financio 24 meres, pequena
entrada — Rua 

" 
Palssandu, 7-A,

loja - 25-9779.

Barata
Ribeiro 147-A.

RURAL V/ILLYS 1965 4x2 - luxo
estado de nova, vendo, troco, fa-
cilito até 20 meses. R. SJ Fco.
Xavier, i398. Tel. 28-3776. Mara-
caníí.

RURAL WILLYS 68, pròn-
ta entrega, cores a esco-
lher, financiamento dire-
to até 24 meses. Tratar
Av. Princesa Isabel, 481,
Tel. 57-7787 e Praia do

350 mil mensal. Rua Pi-uí. 363.IVOLKSWAGEN 1967 - Todas as

TAXI -".ORDÍNI 65, taxi capaí.,!'6'*?' ÊÇ.' -'«¦¦¦• -"»»-•. l-l-Sdo» equipados é revisados, dss — -- 'emplacado am s»u nom», v»ndo. ST? „% 
'_.!„,"._: 'i".VJ,

VOLKSWAGEN - De 1950 a 1967,

financio cam 2 500 mil » 27. de
130 mil. Tem seguro. Rui Piauí,
363.

TAUNUS 51, mecânica a toda pro
va, à vista 750 eo primeiro que
chegar. R. S. fcp. Xavier 342.

Maracanã, tel. 28-6839.

TAXI VCLKS ,64, última série,
ótimo estado. Rua Lobo Júnior
c| Av. Brás de Pina, emb. do
Viaduto. Manuel.

TAXI DAUPHINE 62, ótimo esta-
do. Vendo à vista, NCr$ 
3 700,00. Ver e tratar à Rua Luís
Ferreira, 27, esq. de Av. Brasil

Bchsucessn.

troco cu facilito, juro< de banco
— Agencia Suburbana de Auto-
movais Ltda. — Av. Suburbana,
9991, lojas CjD — Cascadura.
VOLKSWAOEN 1963 - Em ótimo
estado, ridio e capas novas, van*
do, Iroco • facilito, juros de ban-
co. Agência Suburbana da Auto.
mov»is Ltd», Av. Suburbana, 9991
lo|as C'D — Cascadura.

TAXI VOLKSWAGEN 1966 - Mo
dê!o 67. Inteiramente novo. Ape-
nas 5 meses na pr-aça, com o do-
no. Também treco par Volks par
ticular. Tel. 46-3296.

TAXI DKW 64. 2a. série estado
de zero í.m ainda nã_ rodou na
praça, entrsda 4,5 milhos, o res-
to facilitado. R. Em. lia Guimarées,
12, Catumbi, por trás da Igreja
da Saleta.

VOLKSV/AGEN 64, superer.uipa
.0, excelente Fac. ci 2 403. -
Troco. R. 24 de Maio, 19 Tel.i
2t!.S12. São Fco. Xavier.

TAXI - Volkswagen 1965. Pron-
to para trabalhar. Equipndo. Na
garantia. Entrada facilitada, pre_-
tações de 550. Aceito Troca. R.
Riachuelo; 33. Tel.: 22-7036.
TAXI PLYMOUTH 51 - Das pe-
quenat. Pronto para rodar. Tra-
ter R. Adolfo Bergamini, .32, ap.
302.

KOMBI 66 e 64 — Superequipa-
dos, único dcno>. seminova.. Ven-
do financiados. R. Siq.' Campos,
244 - TeU^ 37-2141 e_£6-3761.
k.t'ÃRMÃNN-GHÍA" .957, vermí,., , __ _ , ,
iho. Ver Av:nida Ati.-ntica _ iío. Flamengo 180, Telefone

gg£___M^__3___SÍ_ 145-2044.KOMBI — Cr», compra 60 »
3 200,  

"

63 a 4
com o
ro. Hoie das 7 is 13h .dis 18
às 19h30m na Rua Maria Am.
lia n. 67 — Tijuca,

TAXI GORDINI 63 - Ótimo es-
tado, vendo.com 2 500,00 de en-
trada, 200,00 mensais. Rua Ps-
reira Nunes, 158 - Tel. 54-4094.

VOLKS 60 - Só à vista; est. ori-
ginal, pneus novos. Carro qu*
nunca bateu, bom mesmo. Barão
da Torre, 125, ap. 201-r.
VOLKS - Mod. 67, corri 18 OCO
km, rádio americano etc. 7 OCO
mil. Troco por Karmann-Ghia —
48-95/9.

de 1 800 de entrada. Rue 24 ds
Maio 591-A.
VOLKSWAGEN 66, mod. 67 -
Equipado, raridade estado, é para
exigente, 9 900 km, com livreto,
últ. revisão. Facilito a combinar,
a curto, médio ou longo prazo.
Aceito troca Volks menor -valor.
— Barão de Mesquita. 125.
VOLKSWAGEN 1966 - Cereja, su-
perequipado,. pcuco rodado, não
t_m batida, conservadíssimo. Tel.
48-8975.

VOLKS 60. Facilito desde 1 OCO
ent., saldo e combinar. Aceito
carro mais barato. R.- Senador
Bernardo Monteiro, 220. Benfica.
Telefone 284711.

VOLKSWAGEN 65, estado de nô.
vo. Fac. c| 2 6C0. Troco. Saldo
até 18 m. R. 24 dc Maio, 19. -
Tel. 28-7512. São Fco. Xavier.
VOLKSWAGEN 63, equip., exce:
lente estado. Fac. c| 2 200 .Troco,
Saldo eté 18 nt. R. 24 de Maio,
19. Tel. 28-7512. - São Fco.
Xaviei
VEMAGUÉT 62, excelente estado.
Fac. cl 1 £00. Troco. R. 24 de
Maio, 19. Tel. 28-7512. S. Fco.
Xavier. 
VOLKS 66, mod. 67, 9 000 km

JAX, a p.acas.ym-p^.-vT-dJ,™^ S'epqrUc'vPe.d<»' %$&&.r.,o _p.rm-t», transf.rcnc. d. ft , _ ..§ ,' .,|do'iB m.'
propn.dace, íen.yrc» ant 9.r.l,|R j,1 Ho Xavier 342. -Mara-
licença para veículos novos »i~n; t0i 28-6S39.usados etc. Av. Suburbana numa-.'—-;.*¦,¦¦¦'..¦¦¦, rr i—!*_..?_,K8

iro 10 03S sl 519 — Ca!or'ura (XiVOlKb 6/, bete mio, superequip., _!*... *—_
gra _iu ¦__,.»¦. í\y —¦ .ascarura (ai ' ; . . ,.,-, vt\,i_,r-c

VOLKSV/AGEN 1967 - Cereia,
superequipado, estefamento pré-
to, não ; tem batida, nem arra
nhõe., pouco rodado, cinco me*
se» de uso. Tel- 48.875.
VOLiiSWA-EN 6. a 66 - Enl.
¦ partir d» NCr- 1 500 — r»s.
'..nt. NCrS 46,00 a NCrS 60,00
mensais — Emplacado e segura-
do — Rua A.merinría Freitas, 34
___ s»la 401 — Madureira. ___
VOLKSWAGEN t3Í* - '. .«rti.
culir compra 1 virta, só em
perfeito eslado. T.l. 52-4115 -
MONTEIRO: . 

¦.

VO_rt.WACEN S9 - Côr gelo -
Ótimo estado, particular, Ven-
do-s», 1 600 à vista ou • pr».
i» — Av.- Copacabana n. 605
— apto. 1 108 — Sr. Rui, pela
manhã.

VOLKSV/AGEN 06 - Novo, 24
mil quilômetros, vermelho grená
Tranca, jogo capas preta. A vista
6 £00,00 - Ver com porteiro Rua
Décio V[l_ares_300_.
VENDO Ventanuet 63 toda. equi-
pada em ótimo e.tado gera!. Tra-
tar Rua Visconde de Piraiá 98 com
Dr. Ivan. Tel. 27-3260 - Aceito
treca per Kombi.
VOLKS -4~ — Equipado, . estado
de novo, 50 000 quilômetros reais,
azul. Ver Rua Raimundo Correia,
24 cem guardador. Tratar telefone
36*7566. Chamar Sr. Orlando ou
Jorge.
VÕLKS 6] superequipado, estado
de .novo,, preço de ocasião. Tratar
Figueiredo Magalhães 771J212
Tel. 36-5952.

VEMAGUÉT 1965, total-
mente revisada. Aceito

pequena entrada e facl-
lito o saldo a longo pra-
zo. Rua Escobar, 40.

VOLKSWAGEN «3 - Rtdl» trtn-
sistor, equipado, em estado nove
b. b., à vista, base 4 500 na
Av. H.iter laltrão n. S7J301 -
48-7183.
VOLKSWAGEN 67 O.K. - Vendo,
troco, facilito »té 20 meses. Rua
Haddock Lobo n. 382. Telefone
34-2458. -_j_ ¦ ' 

_ ._
VOLKS 59," ii,' 66 - Todos 

"eqüi-

pados, vendo, troco, facilito. Rua,'

VOLKSWAGEN 1966 - Greni
Equip. est. 0 quilômetro. Vendo,
troco, facilito. Haddock lobo, 386.
Tel. 28-0071 e 28-6596.

CAMINHÕES - Chevrolet 62, 63,
Ford 61, todos revisados, em ex-
celente estado de conservação, a
toda prova, facilito, troco car-
ro m! valor è viste m. oferta-,
Rua Licínio Ca-rdojo, 261-A —
Sr. Luiz.
CAMINHÃO FORD 19Ó3, F-300.
importado, USA, freio hidrovácuo,
pouco uso, único dono. Vendo cu
troco por carro de passeio. Rue
Barão de Mesquita, 129 — Tiiuca.
CAMINHÕES FNM ól, cem tru-
cão e Mercadas, 1111 ano 65,
vends-_e na -Av. Rodrigues AI-
ves, 539, Tel, 23-0991.
CAMINHÃO CHEVROLET, peque,
no 1950, com lona. 2 300 - R.
Humaité, 72 - 26-7644 - Pau-
lo cu Geraldo. 
CAMINHÃO BASCÚTaNTE. Super
Ford .65 International, K-7, bas- ,
culante. Rua Embaú, 1964, en-
trar no Km_2 Pres. Dutra. .
CAMINHÃO FORD F-7, «no 52,
Big-Job. Vendo, troco passeio na-
cional - Tel. 29-7103.
CAMINHÃO CHEVROLET 61, 62 a
64 — Ótimo est., toda prova —
Vendo, troco e fac, R, João Ro-
mariz, 119 — Ramos.
CAMINHÃO FNM 60 - Toda pro.
va — Vendo, troco e fac. — R.;
João Romaríz, 119 — Ramos.
FORD - F-350 - 1966 - Vende-
se, ótimo estado. R. Major Mas-
carenhas, B2, casa 7. Meier.
LOTAÇO Mercedes-Benz 1957 -
24 pass. Metropolitana. Ótimo es*
tado. Rua Antunes Maciel, 47. Te.•efene 

54-3925.

VOLVO 51 — Vende-se com rá*
dio e pn-2us novos — pela me-
lher oferta — Rua Zeferino de
Oliveira, 20 — Após às 12 ho-
ras. Sr. Rubem.
VOLKSWAGEN 0 km - Pateo as
inscrições 46 e 49 c' 31 a 25
antecipações respectivamente da
ASACE (PROVENCO). Tratar: Sr.
Paulo. Tel.: 31^369 ou 31-0849.
VOLKS 65166 

' 
equipadíssimo,

rádio, capa courvtn vermelha
etc. NCr$ 6 000 - 54-3705
Troco por nacional maio^

MICROÔNIBUS Chevrolet, 48-50-S1
— Licenciados particulares. Bom
estado. Ótimos pare colégios ou
conjuntos musicais. Preço razoa-
vel. Rua Antunes Maciel, 47 —
São Cristóvão.
VENDE-SE caminhão Chevrolet 57
ou 63, todos em estado de no-
vos. Ver Rua Marialva n. 106-B.*

VOLKS - 67 - Vende-se ver-
me lho granada, bem equipado,
novíssimo. NCr$ 8 000,00
Voluntários da Pátria, .187-506
VOLKSV/AGEN 60, 61, 62, 63, 64,
65, pelo crédito direto sem fia
dor sem correção monetária. En
trccla desde NCrS 2 000,00, pres

Haddcck Lobo n. 382. telcfcr.í'tBfões a partir de NCr$ 156,00,

61 • 38-0. 62 » 4200„|RURAL 61, 4x2, excepcirnal e'-',r__T^ni'vc_i_}ií_r__ c~.— _' 'ie "ro a l3:la P"
.-00., 64 i SOM. Venha tado. Trio e fac. ci 1 600 ent. "-X' 

J.°lkSWA,G.CN. 
M, ~ 

.^'""Ití, treco, fác. c| 3 300
car".'-.iv-íl. com -!_„.' \i saldo até 20 meses, Todo a H>S™'"«? 

1J„d« SOr-.0''C'.dó em 18 m. R. S. Fe

KOMBI — Compro sem aborrece-
Io. Vejo em sua residência e pa-
go o máximo hoje em. dinheiro.re__ __________ 

'-.'
KOMBI O LEVA TUDO - KomDls
de aluguel com motoristas por ho*
ra ou serviço tratado para entre*
gas do comercio ou particular, te-
mos.o' melhor preço d! passeios,

qualquer prova. R.-24 Maio, 316
4612701

RURAL 63 - Excepcional estado,
todo a qualquer prova. Treco e
fac. c| 1 800 ent. e saldo até 20
meses. R. 24 de Maio, 316 —
Tel. 48-2701.

Rua Dr. leal, 931 — Engenho 342
do Dentro.
TAXI DKW. «3 aquip. b»m con-
servado, novo na praça. Vendo
urgente. Rua Perseverança, 61-A
Est. Riachu.lo. Tal. 49-7869.

RURAL 63, 4x2, excelente 
' 

esta-
do. Fac. c| 1 700. Saldo a comb.
Troco. R. 24 de" Maio, 19. Tel.
28-7512. São Fco. Xavier.

TAXI VQLKS 62 - Vonde-se. Rua
Figueira de Mefo, 162-A.
TAXI PLYMOUTH 47 - Bom esta-
do. NCr$ 2 800,00 à vista,.ou tá-
xi a placa NCrS 2 000,00 è vista.
Tel. 28-2752. Rua General Bruoe,
915.

RURAL WILLYS 1964, está bonita,
viagens, etc. dia e noite. I Telefo- Completamente equipada, a vista
ne 26-9735 « -W ou troco. Rua dos Artistas, TAXI VOLKS 63 - A vista NCrS
i____Z~~i_ —; Ti" R2ó. V. Isabel. -7 950,00. Táxi Voíks 64 à vista

_^^í^^£& $^^0^.^Ltmm« 
"700,00. Bara,. Ribeiro,

v-çíb, m.c«nica nov», c«rroç». 3 «p.OO de entr e o rest. ¦ Icn-l'T/'
100 .i. Aceito iroca • facili-

Io. — Acenda Suburbana de Au.
t-moveis Ltda. Av, Suburbana, ,.,
9971, loias CD — Ccscadur».
'AEUCURV 47—4 portas, meca-

.nica 100%, lataria perfeita.' pin-
EMA AUTOMÓVEIS Av i|ura noVã- *IOu ent- ,0° *¦ m«
.. | JT V. . ¦ -',- R. Pelroc-chino, 59, Vila IsaMem de Sá, 14-A. Junto boi. '

""íTrr^-iR. Passeio.
1967<:_omi

Vor,rl„ il^S! .6?,' 6'-'62 - Vendemo:
VendO COmjpelo crédito direto, sem fiador,

_AftMANN^HÜ*rWó7~Z-Bímj3.500 e saldo muito fa-í^d.coí,rg|° ,m^^.'h- z,,'i<i°
XimW^&k Troco se-icilifado. Ver Mariz Éí**í,«if& N™'°?i_&""<°"-an, 5 800 mil. Rua Msriz e Bar-
ros, 470, çarasem edifício, Sr.
Manoel.
KOMBI 63 - Vende-se, bom pre-
ço, motor nâvo, nunca bateu. Avist» ou troce-s» num Volks. Est.
-o Portei», 204 - Mídureir».

Barros, 821.
¦ ,„ - -,»-, pian*.

|em 10, 15, 20, 25 ou 30 meses.
 r>"o e consórcio, carros revisados.

mod.!*"- *-_• Barroso, 91-A - Tel.iKARMANN-GHIA 1967 „.
1 50O, part. compra pérola .uTg£°I__"
wmelho. Pago até 9 400 - Sr.j KOMBI - Vende-se 61, aceita-se
__V'__j_¦_.t,'• F9863,•,•._"* 

232 qualquer »m>- R-» José 'ou 30-6761, após es 17,30. |cente, 13 - Tel.: 58-3677.
»

Vi-

MERCURY 53-2 portas, »| co-
(una, vidres rayban, Jataria per-
feita, estofamsnto novo, rádio,
80O ent., 120 p. más. R. Petro
cochino, 59 — V. Isabel.
MERCEDE3 BENZ automóvel -
do ano de 1951 1957 pago a
vista. Auto Peças Gemini, Rua
dos Artistas, 226.
MERCEDES 1951 - 4 cilindros,

go prazo. Rua São Francisco Xa- TAXI — Volkswagen 65, capeli-
vier, 30-A.  hhn, pouco rodado. Taxi DKW
RURAL - Luxo, 1965, duas lin-!V!em89 .7' «P-Unha, última sé-jV^DÈ-SE Volkswagen, ano ól'

e zero a tSda prova, à vis-I VOLKSV/AGEN 1959 - Excopclo
ent., sal- nal ectado mecânico. Carro que

.. Fcò. Xavier,-satisfaz ao mais exiçente compra
Maracanã. ' Tel. 28 .809.: dor.' Troco ou facilito c.tm 1400

VOLVO 58 e Rural 60, ótimo 
"es-1 

de ent. Rua Uruguai 234,

tedo geral, mecânica a toda pro-IVOLKSWAGEN 63, 64 e 65
\/__.l- .._• _._._ . k7(1P/I Ur. 1 J.O.1 í>rt pti-i->>rn«atn*n.» nriMnava. Vendo um por 2 570,00. ,Ur-

gente. R. Msxwell, 15, c| 9
V, Isabel. 
VOLKSWAGEN 64, últ. série, ver-
melho-vlnho, com pneus novos,
mecânica 100%, vendo hoie. —
Av. Teixeir» da Castro n. 150 —
Bonsucesso. ' *

VOLKSWAGEN 64, 3." jérie, equi-
pado, capas de luxo etc, azul-
atlântico. R. São Luf» Gonzaga,
341. Tel. 28-4177.
VOLKSWAGEN 62 - Vende.se
ótimo eslado. Preço 3 850,00 -
Rua São Lui» Gonzag», 341 —
Tel. 28-4177.

das cores, equipadõ.y ónico -0-j'jf/,, ,,=n]i,novf;j equip.' Taxi Aercj^ipa^. . -- .,,.,, ,„ _, -,-.,. ,i;ji;.n,ni-, ótimo estado. Ver
troce e fac. até 15 m. e||Wll|V» *3, golo e| radio. capa!,I,ra,5r n, Rua Serrão, 311, «p

3 500, Cd» Bonfim, 577-A -'¦-"••'•:¦'-. r..rr_-.- „,, c.., , .,. .. ,,,.. ., ,-
58-3822.

1 590,00 rigorosamente novos —
Equtps. Saldo p/ crédito direto
(menores juros). Troco. Rua' Ma-
riz e Barros. 72 (P. Bandeira).
VOLKSWAGEN 64 excelente está-
do superequipado NCrS 5 150 ou
melhor oferta fac. com 3 000 —
Barão Mesquita, 218 — 28-3338.
VOLKSWAGEN 63 excelente es.
tado superequipado NCrS -4 600
ou melhor oferta fac, com 2 500.
Barão Mesquita, 218 - 28-3338.

VEMAGUÉT 64, 2." sé-
rie, ótimo estado. Peque-
na entrada e saldo lon-
go prazo. São F. Xavier
n.° 189. ' ....spen:ão Ferreiro de Bonsuces-|201 _ Zumbi. Ilha"do Governadcr

;so (einda na narantla), «ntraçfa» vritKSWAriFI.-'ói.—Al'»..iAfé IVOLKS 64/Ó5 - Esl. gsrrl 100%
mUl ¦¦R_YSVou;...p^.CI,V|5^^^?^°-Qft- Saldo p| cré-^ÇUC,WAGcN 61^ Li^órl». n> 

Rm k ... .

cempr». Não v.nda' i»m censullar.1!:-'0 Da;ra!? (mencres juros). Ire:! ,2x-00 „:L 7a!_ 37.0029. Nn», sexente Jtye.
'*" »l ¦wW-nci». T»Wc_ifte_J5_..M,r!- ' Borrcs' " - P- 

VENDEI-,k_nbl.m

Pa-

46-1259, de dia ou à noite. .Bandeira.

LSIMCA — Cia. ecr.i-.ra. Nao van. 
'..„.

da t, consu.tar. Pafj. em sua re-j
ÍTAXl — Vende-se um Ciiavrolet,; -f ni' t.I 26 9Y,5

Tratar Praça Mar-;^^ Tíl- '6 '•"*ótimo estado
íidènci». T.l,: 460259
dia o nette.

Atendo

SIMCA Emisul — Dtiembro 66
—; Tudo muito bom. Financia-se.
Ru» Voluntários da Pátria, 323,
SIMCA TUFÃO 1965 - 3a. série,

reformada, em estado de nova. 2 lindas cores, superequipada, ro-
Preço barato. Facilito ou troco. R. das cromadas etci, à vista, troco
Conde de Bonfim, 25 — Telefone a fac. Rua São Francisco Xavier,
48.032. 400 - Tel. 48.47a.

Ie. sinc, equipado, vendo bom
preço. R. Santana, 77 loja E.

ico Aurélio, Ponto d» faxí, com!VOLKSV/AGEN < ól^, úitima série
o Sr. Dias.
TAXI GORDINI, 2a. série, excep-
cional estado. Carro rodado, me-
ne__que particular, 37 km, aqui-
padlssímo com capas napa, rá-
dio transistorizado americano etc.
Unlco dono, negócio preferência
e vista, preço bom. Ver e tra

anurtta.(VOLKSVVAGEN 1963, em rari
ó.õ, Star S. A.'Rua Assun-:.-no e;|£d=, de ccnse.-vacio su-

[perecjHfípado, merece ser visto

Vendemos em 10, 15, 20, 25 ou
30 meses — Nao é consórcio
Carros reviesdos — Av. Almirante
Barroso, 91-A - Tel. 42^6138_

PEÇAS FIAT - Vendo, urgente
máquina, dfnamo, arranco, cx.
mudança, rodas etc. R. Etelvine,
35, Olaria.

VEMAGUÉT 65, vendo
c/ 1.800 saldo até 24
meses. Estado excepcio-
nal. Ver: Av. Princesa
Isabel, 481. Sr. Roland.
Tel.: 57-0113.
VOLKSWAGEN 63, equipado. Bom
tstado. Vando. R. Rosário, 155, »|
301.
VOLKSWAGEN 64 - Credito di-
reto consumidor, 24 meus. Pe-
quen» entrada — Paissandu r.°
7-A - Loja. 25-9779.
VOLKS 64/05 - Vando urgente.
Ver Rua Maracanaú, 9, começa
na Rua Otaviano Hudson — Pra-
ça Arcoverde. .
VOLKSWAGEN 1967 - Grená -
Todo equipado. Vendo à vista,
ou troco por 63. 6-4, 65 — Av.
Prado Júnior, 257-A.

VENDE-SE caminhão Chevrolet 67
9 vista, 12,00 mais doze cruzeiros
novos ou 14,00 com 10,00. Mo.
tivo de viagem. Av, ltaoca, ]]B4
Bonsucesso, garagem ltaoca, ver
diariamente com Nico. * -
VENDE-SE F-350, 1966, fechído,
estado de novo — Facilite-se -»
Rua Major Mascarenhas, 62, case
7.

AUTOPEÇAS E REVEND.

ESTÉREO' TAPE MUNTZ . Para au.
tomo vel ou residência, novo, n*
embalagem. Tembém fenho cartu-
chos . gravados. Tel. 46 .227.

Toca-fitas
(Muntz)

Recebem.» a última lerie
4[8 trilhas, vencia direta ao
consumidor. Temo» preço para
revendedor. Edifício Av. Cen-
trai, sala ..7.04.. .

MOTOS - LAMBRETAS
VISPA 61 - M3 - Venda - V.r
Ru. Tom*, topa», HS - Vila da
Penha.

BICICLETAS -
TRICICLOS

BICICLETA CALOI, nova, aqulpi-
da p/ homem, aro 28 — Ver »
tratar na Rua lobo Júnior, 1848
•J 103 — Penh» Circular - Tei.
20-1406.

VOLKS 62 - Perieito estado. Tc-
do equip., capas Courvín, máqui-
na nova. Facilito até 15 meses.
Rua São Clemente, 195, loja F.
VOLKS.66 - Vendo à vist», com

_ ,45 000 km, superequipado. Ver na
tar na R. Dr. Garnier, 720, ap.lRua Assunção, 49, ou pelo telefo-
210 - Rocha. Qualquer hora. {na 26-9798, Sr. C«rlo» Augusto.

em AUTO-PRAZO . que fin;ncia
com 2 500 de entrada, o saido
em até 30 meses. Rua Corde
Bonfim, 645-B - Tels. 38-2291.
e 38-1135.
VOLKSWAGEN 1960 - Lataria
impecável, motor semi novo,
pneus novos. AUTO-PRAZO ven-
de com I 800 de entrada e pres-
tações de 179 mensais. Rua Con-
de Bonfim, 645-B - Tels. 3S-1135
a 38-2291.

VOLKS — Comoro urgen-!
te, pago imediatamente!™.lú.™;., £_.„_ «__=.
à visía: 65 - 6.000, 64 -2-.,co - R. Humaitl; 72. 20.70-14
5.400, 63 -5.000, 62 _-<-"^-*'--
4.300. Cia. necessita vá-
rios. 22-4229 e 32-5397,
D. SANDRA.

VENDE-SE urna bicicleta Philips
28, equipada. NCrS 180,00. Tr}.»»"
ta Sousa Andrade, 217.

MOTORES E
EQUIP. MARÍTIMOVOLKS 63 e 64 - Vendo, am-

bos em ótimo estado da con.fr-
vacão - Ver e tratar na Rua IMOTOR MARÍTIMO - òorrrpra-s-
Comei. Mairink, 320 ou pelo tel.lbloco motor Chis-Craff, 130 K?.
48-9494 - Nestor. I..I. 46-5843.

'f
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