
TEMPO; hom, com n«.
bulosidade. TEMP.»
em elevação. VEN-
TOS: variáveis, fracos.
VISIB.: Loa. MAX.!
29.6. MIN.: 16.0. (Maia
detalhes na l.a pn'g, do
Cad. de Classificados)

S. A. JORNAL DO BRASIL -
Av. Rio Bronco, 110/112 -
End. Tel. JORBRASIL - GB. -
Tel. Rêdo Interna: 22-1818 —
Telex n.°s 431 — 432 - 433 —
Sucursais: S. Paulo — Av. São
Luís, 170, lo|a 7, Tel. 32-8702.
Brasília — Setor Comercial
Sul — S.CS. — Quadra 1 —
Bloco 1. End. Central, 6.°
and., gr. 602/7. Tel 2-8866.
B. Horizonte — Av. Afonso
Pena, 1 500, 9.» and. Tel.
2-5848. Niterói — Av. Amaral
Peixoto, 116, grupos 703/704.
Tols. 5509 e 21730. Porto Ale-
gre — Av. Borges de Medei-
ros, 916, 4." and., Tel. 4-7566.
Recife — Rua União, Ed. Su-
maré, t| 1 003. Tol. 2-5793. B.
Aires — Flórida, 142, loias 10
e 14. Tel. 40-3855. Correspon-
dentes: Manaus, Belém, S. Luís,
Teresina, Fortaleza, Natal, João
Pessoa, Maceió, Aracaju, Sal-
vador, Vilória, Curitiba, Goiâ-
nla, Montevidéu, Washington,
Nova Iorque, 'Paris, Londres.
PREÇOS: VENDA AVULSA GB
e E. do Rio: Dias úteis NCr$
0,20 — Domingos, NCr$ 0,30;
SP, DF e BH: Dias úteis, NCrS
0,30; Domingos, NCr$ 0,40;
Estados do Sul: Dias úteis,
NCr$ 0,30 — Domingos, NCrS
0,50; Nordeste (alé PB): Dias
úleis, NCrS 0,30 — Domingos,
NCr$ 0,50; Norle (RN alé
AM): Dias úleis, NCrS 0,50
Domingos, NCr$ 0,80; Oeste
(GO, MT): Dias úteis, NCr$
0,30 — Domingos, NCr$ 0,50;
SERVIÇO . POSTAL (BRASIL):
Ano, NCr$ 50,00; Semestre,
NCrS 26,00; Trimestre, NCr$
15,00 ENTREGA DOMICI-
LIARr Guanabara, Trimestre,
NCrS 18,00; Semestre, NCrS
36,00 - Exterior (V. AÉREA)
- EiVA: Mensal, US$ 10; Tri
mestre: US$ 30; Argentina
PA$ 60 e PA$ 100; Uruguai
$8, dias úteis e $15 domin
gos; Chile, dias úteis, 1,50
escudos, domingos, 2,70
escudos.

ACHADOS E PERDIDOS.
A FIRMA Café, Bar • Mercearia
Ilha da Madeira Ltda., estabeleci-
dg na Av. Brás de Pina n.°
1 705-A — GB — vem pela pre-
sente, declarar que no dia 15-04-
68, no saguão do Min. da Fa-
zenda, foram extraviados os se-
guintes documentes de sua pro
priedade: Registro único de ICM
ns. 1 e 2; C.G.C. n.° 33657073;
Reg. de Firma e um-a guia de no-
tificação, já comprovada da SU
NAB Pede a. quem os encontrou
a entrega dos mesmos no endere-
Co acima ou na Rua Plínio de
Oliveira n. 29 _sj_20i. .
ARNOLD ERNSTÃ- KUHNHEIM fper-deu o r,eu cartão de inscrição
do Imposto de Serviço n. 310298
e psda o favor a quem o achar
de comunicar: 32-4497. — Dona
Isolda.
DOCUMENTO perdido - Casa da
índia Importadora Ltda., estabele
cida na Rua Miguel Couto n.c
145, tendo perdido seu cartão de
identidade cadastral C.I.C. do
M. da Fazenda sob n.o 33 216 284
pede a quem encontra-lo, devof-
ve-j_o_no endereço supra cita d o.
PERDEU-SE a inscrição de nume-
ro 364 364, da firma Alvino Pli-
nio de Oliveira. Rua Viúva Cláu*dio, 45, fundos. Jacarèzinho.,
PERÒEU-SE no ônibus 472: Tria*
gem—Leme, no trajeto São Cris-
tóvão Mourisco o livro registro
de duplicatas n. 1 e coplador defaturas n. 1 da firma Trautopc*
ças Peças para Caminhões • Tra*tores- Ltda. Pedimos a quem en
çontrá-los, entregar na Rua Esco-bar, 93. .
PERDEU-SE carteira de idsntida-d. n.e 1768 834. S.P. . cart.i,.d» motorista n.» 449 088. Orali.fico quom devolver. Tel. 26-0779--S2ACCHARIA5ÜEPUARDOÍ
SÉRGIO RAMALHO RODRIGUES
perdeu os seguintes documentos:
1) Carteira da Ordem dos Advo*
gados do Brasil n.o 15 471, omitRio Janeiro 24-11*66. N.o ¦ inse14 552; J) Cart. Profis. n.o 51639.Serie 151; 3) Corlif. 'Reserv. n.o466055, Categ. 3.0; 4) Título deEleitor. Quem encontrar, -favor en.trega-los na Trav. Angrense, 14»P- '005 - Copacabana, GB.

EMPREGOS

SERVIÇOS
DOMÉSTICOS

AMAS -
ARRUMADEIRAS -
COPEIRAS
A AGENCIA RIACHUEtO~tem
cop,.arrumadeiras, cozinheiras cldots. • refs. Til. 32-0584 «...32-5556 — Dona Conceição.
AGENCIA ALEMÃ -~B7bás, co-
jtinheiras e copeiras com muitoboas referencias, escolhidas en-ire muitas, por D.' Olga. 37-7191Av. Copacabana, 534, ap. 402
ARRUMADEIRA - Precisa-se deuma para casa de tratamento quesaiba coser. Exigem-se referen-cias. Tratar na Rua Cupertino Du-rão, 48 - Leblon.
AGENCIA UNIVERSAL - S6-415ÚI
Oferece ótimas cop., arrum. co-ílnnelrãs e babás altamente qua-
!ÜHaÍ?_£L^£5.sj_f_* referencias.
ACENCIA NOVA YORK - Ofere-ee empregadas selecionadas com

_referencias* e documentes, Tel •
JÍ-Sl \"f~, __ ; _

AGENCIA 'São 
Judas Tadeu of7~rece ótimas emp. domésticas, efe-

«™."-"¦-"«- faxineiros.- Tels.!57-7106 ou 57-0632.
AGÊNCIA NÔVÕTlÕ^r-õüír.;.'
mos babas, cozinheiras, passada!-1ras, faxineiras (os). Copacabana 1«05, ..Ia 1 203.J^MmS""'\
ATENÇÃO - Domésticas 37.5533*Av. Copac. 610, slloia 205. T..'mos as melhoras diaristas a efe-tivas copeiras, arrum., cozinhei-ras, faxineiras (os), passadeiras -Pessoal idôneo com docum.nlo.
A MISSÃO EVANGELICÃ~oferece
domésticas. Alta seleção, garan.tias permanentes. Tratar pessoal-mente n. _. Uruguaiana, 226sob. '
ARRUMADEIRA, copeira e babá,
precisamos, ótimos ordenados. -
Rua Senador Dantas, 39, 2.o an- *
dar, sala 206.
ATENÇÃO — Senhor precisa se-;nhora jovem aparência c| ou slililho. R. Farneze, 46, final Na-buco Freitas — 14 às 20 hs.
ARRUMADEIRA - Precisa.so dêarrumadeira com carteira do Filix Pacheco, para o ap. 405 rRue Gustavo Sampaio, 854 •
Leme. Tratar nesíe endereço,
amanhã, das 10 às 11 horas.
ARRUMAOFIRA - Precisa-se quedurma no emprego. Tratar Av.Rio Petrópojis n.° 1446-A, emCaxias. D. Conceição, depois oaa15 horas.

JORNAL DO BRASIL
Rio de Janeiro — Sexta-feira, 19 de abril de 1968

DIÁLOGO ÍISTEWO

Ano LXXVIII — N.o&£m- 
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Johnson conferência com William. Bundy, Cyrus Vance, Eisenhower e Gen. Wheeler (a partir tia esquerda) , sobre a conferência com o Vietname do Norte

URSS julga
e condena
intelectuais

Um grupo de 12 a 17 inte-
Jectuais soviéticos foi julgado
por subversão e condenado, dia
5, a várias penas de prisão com
trabalhos forçados, pelo Tribu-
nal de Leningrado, segundo ver-
sões não confirmadas que co-
meçaram a circular ontem em
Moscou.

O grupo integrava a Socie-
dade Democrata Cristã de Todas
as Rússias para a Salvação do
Povo, considerada altamente
subversiva, c seu líder, Vyaches-
lav Platonov, de 27 anos, rece-
beu a maior pena: sete anos de.
prisão. Adotavam princípios an-
ti-semitas e terroristas c seu
objetivo filosófico era a queda
do Governo soviético. O julga-
mento teve inicio em fins cl?
março. (Página 9)

Estudantes Presidente
na Alemanha chega com a
serão presos 

"margarida
O Govêmo da Alemanha Oci-

dental pretende autorizar os
juizes do pais a prender preven-
tivamente os líderes estudantis,
numa tentativa de impedir no-
vas manifestações. Os estudan-
tes decidiram continuar a agita-
cão, mas'agora no plano politi-
co, abandonando as demonstra-
ções de rua.

Ruediger Schreck, estudante
de 27 anos, morreu ontem em.
conseqüência de uma fratura
do crânio causada por uma pe-
drada durante ds conflitos com
a policia. Rudi Dutschke, líder
estudantil que sofreu o atenta-
do que gerou toda a agitação,
continua se restabelecendo no
hospital de West End, e já pode
mover os braços e as pernas.
(Página 3)

Ordem será
exigida no
I.° de Maio

O Governo federal não se opo-
rá aos atos públicos programados
pelos trabalhadores para o dia l.°
de Maio, mns exige que os sindi-
catos solicitem autorização às au-
toridades estaduais e se comprome-
tam a realizá-los dentro da ordem,
segundo explicaram, ontem assessô-
res do Ministro Jarbas Passarinho.

Em São Paulo, as lideranças
sindicais decidiram que a. coneen-
tração da Praça da Sé. para a qual
está convidado o Ministro do Tra-
balho, se prestará à condenação da
política salarial e da orientação
sindical e à* defesa da participação
direta dos trabalhadores no proces-
so econômico e politico do Pais.
(Página 3)

Viaduto
A. F. Schmidt
é inaugurado

Com meia.hora de atraso o
iovênnrde?—ílesxãíLde Lima

inaugurou ontem oViãdíuõ-ftTP*---
gusto Frederico Schmidt e a ilu-
minação a vapor de mercúrio em
mais da metade da Orla da La-
goa Rodrigo de Freitas. O pri-meiro orador foi o Secretário de
Obras, Sr. Paula Soares, e denois'
falou o Deputado Armando Fal-
cão, pelo Clube de Amigos de
Augusto Frederico Schmidt.

Em nome da familia do
poeta o Secretário de Adminis-
tração, Sr. Álvaro Americano,
agradeceu ao Governador Negrão
de Lima a homenagem, e o bar-beiro que durante 30 anos ser-
.viu a Augusto Frederico Sch-midt, Sr. Geraldo Ferdulo Quei-rós, fêz de improviso um discur-so emocionado. (Página 18)

O Presidente Costa e Silva,
atacado pela tnargarida, gripe
que o obrigou a cancelar pràti-
camente todo o seu expediente
de ontem, em Brasília, será
apresentado hoje, no Rio, aos
novos oficiais-generais do Exér-
cito, da Marinha e da Aeronáu-
tica, almoçando a bordo do na-
vio Custódio de Melo e despa-
chando normalmente à tarde ho
Laranjeiras.

Ó único Ministro a de.spa-
char na parte da manhã será
o da Fazenda, Sr. Delfim Neto,
imediatamente antes da cerimô-
nia de apresentação dos novos

. oficiais-generais. À tarde serão
recebidos nas Laranjeiras o Go-
vernador de São Paulo, o Chefe
do Estado-Maior das Forças Ar-
madas da Alemanha Ocidental
eo Ministro Magalhães Pinto.
(Página 17)

CEDAG tem
plano para o
nòvo Guandu

Através de uma nota oficial de
cinco laudas distribuída ontem à
imprensa, a CEDAG apresentou seu
plano cie recuperação para a Adu-
tora do Guandu e anunciou a cons-
trução de um bypass — sistema queimpedirá o colapso no abasteci-
mento à Cidade durante os traba-
lhos —, mas reconheceu que ain-
da não sabe quando as obras fica*
rão prontas.

A CEDAG iiâo pode prever, aconclusão dos trabalhas porque a>• obras na superfície e no interior
do túnel são demoradas, uma vez
que a galeria está sob uma pressãoequivalente a 20 meiros de altura
de água. O trabalho em tais con-
dições é difícil e a descida de ho-
mens e equipamentos será realiza-
da com cautela, para evitar aciden-tes pessoais. (Página 16)

EUA indicam mais dez países MDB imaa
ii processo de

para discutir paz com Hanói mobilização
O Govêmo de Washington propôs on-

tem dez novos países para a realização dos
contatos preliminares com Hanói entre
eles o Paquistão — que aceitou imediata-
niente a proposta —, fortalecendo-se a
crença de que poderá ser a sede do encon-
tro, devido à presença em Rawalpindi do
Primeiro-Ministro soviético Alexci Kossi-
guin, em visita de quatro dias.

A lista americana de possíveis sedes
consta, agora, de 15 países: Laus, Birmã-
nia, Índia, Indonésia e Suíça foram os pri-
meiros. A eles se somam: Paquistão, Cei-
lão, Japão, Afeganistão, Nepal, Malásia,
Itália, Bélgica, Finlândia e Áustria. Fran-
ça e Hungria também ofereceram suas ca-

pitais, mas o Vietname do Norte, até o mo-
mento, insiste em Pnom Penh ou Varsóvia.

Enquanto continuam as gestões para
o início da reunião, as operações de guer-
ra se intensificaram no Vietname do Sul,
na frente do Paralelo 17 e nas duas pro-
víncias setentrionais, Quang Tri e Thua
Thien.

Ao regressar ontem de Honolulu, o
Presidente Johnson seguiu diretamente
para a base aérea de March, na Califórnia,
a fim de se entrevistar com o ex-Presiden-
te Eisenhower. Não houve comunicado ofi-
ciai sobre a conferência, que durou duas
horas. e. se realizou a bordo do jato presi-
den.cial. (Página 2)

A direção nacional do MDB,
ontem reunida por mais de duas
horas, considerou como agres-
são ao Partido as ameaças aos
mandatos de alguns de seus
parlamentares, a quem prestara
apoio político e assistência ju-
ridica, e decidiu instalar a Co-
missão de Mobilização Popu-
lar para dinamizar os contatos
com o povo.

A Comissão de Mobilização
Popular será integrada de pre-
ferência por deputados e sena-
dores. Foram incumbidos de
apresentar sugestões para sua
composição os Srs. Oscar Passos.
Mário Covas, Aurélio Viana,
Martins Rodrigues e Ulisses
Guimarães. O MDB mineiro ini-
cia amanhã, em Cataguazes, o
seu programa de concentrações
populares. (Página 4)

Costa e Silva muda texto do

projeto que cassa municípios
Sargentos da
Serra Leoa

O Presidente Costa e Silva voltou
atrás ontem em sua decisão de enviar à
Câmara o texto divulgado quarta-feira do
projeto de lei que cassava a autonomia de
68 municípios brasileiros, e retirou-o de
circulação, convencido por assessores de
que a proposição redigida pelo Ministério
ria Justiça é juridicamente indefensável,
além de inconstitucional.

O projeto deverá ser dado a conhecer
hoje, em seu texto definitivo, mas sem osParágrafos 2.°, 3.° e 4.° do seu Artigo 4.°,
que falavam na punição de governadores deEstado com prisão de um a dois anos, alémda perda do cargo, por crime de desobe-diência. Esses itens, segundo a unanimi-
dade das opiniões, afetariam gravemente o
princípio federativo.

Na Câmara dos Deputados foi unâni-
memente condenado, tanto por parlamen-tares do MDB como pelos próprios situa-
cronistas da ARENA, o projeto em sua re-
dação inicialmente divulgada. No Senado o
projeto também foi duramente criticado,
mas teve quem o defendesse: o Sr. Petrônio
Portela, segundo o qual a proposição não
gera intranqüilidade política.

No Estado do Rio houve também uma
revolta geral contra a cassação da autono-
mia de Duque de Caxias, cujo Prefeito, o
médico Moacir do Carmo, pronunciou-seoficialmente. No Rio Grande do Sul, Esta-
do mais atingido, e no Paraná (10 munici-
pios cassados) a revolta também foi gerale violenta. (Página 3 e Coluna ão Castello)

tomam poder
O Governo militar da Serra Leoa,

na costa ocidental africana, foi der-
rubado ontem por sargentos, subofi-
ciais e cadetes liderados pelo sar-
gento Amadu Rogers, que acusou,
pela Rádio de Freetown, capital do
país, os militares de serem mais cor-
ruptos que os civis a que substituí-
ram em 1967.

Rogers anunciou a criação do Mo-
vimento Revolucionário contra a.
Corrupção, que deverá dirigir o país
temporariamente, mas não disse se
tenciònava devolver o poder aos ci-
vis. O Presidente da Serra Leoa,
Coronel Andrew Juxon-Smith, foi
preso, juntamente com os lideres do
grupo militar que chegou ao poder
em março do ano passado, também
por golpe de estado.  (Pág. 8)

Coverno ouve
o que o povo
pensa dele

Brasília (Sucursal) — O Go-
vèrno Costa e Silva, por enco-

_damais recente ássesso-
ria que~cnõTr-===-a-âs-Relações_
Públicas — está promovendouma pesquisa de opinião públicanas 10 maiores Capitais brasilei-
ras. para conhecer as queixas e
reivindicações de suas popula-
ções e orientar-se sobre medidas
que pretende baixar no segundo
semestre dêste ano.

Os primeiros resultados des-
sa pesquisa, que está sendo rea-
lizada pelo IBOPE* há cerca de
dois meses, passarão, antes de
serem divulgados, por uma ãná-
lise global que possa indicar ao
Governo o seu conceito junto ã
opinião pública ao fim de seu
primeiro ano de atividades.

DOPS prende 14 estudantes americano

dentro da Reitoria da UFRJ
cria sangue
sintético \

O DOPS prendeu na tarde de ontemna Reitoria da UFRJ, na Praia Vermelha,14 estudantes, inclusive duas moças, que-t«1bam_Jd£_ram_outros representantes deDiretórios AcadêmTcõsTirtrega-
Moniz de Aragão uma série de reivindica-
ções, entre elas a,da reabertura imediatado Restaurante do Calabouço.

Ao depor na CPI da Câmara sobre en-
sino superior, o Presidente do Conselho deReitores, Professor Davi Ferreira Lima, de-
nunciou que há quase seis meses e meio as
universidades brasileiras não recebem sub-
venções orçamentárias; exceto a verba para
pessoal, e por isso estão lançando mão dos
fundos patrimoniais.

Comentou que os recursos orçamenta-
rios, se não sofressem cortes nos planos de

economia, seriam suficientes, e afirmou
que já se anuncia outra redução de 8,57c.
Perguntado sobre o problema dos exceden-
tes, disse que não pode ser resolvido fácil-

TnêntèTKirqíie--ên¥ohíÊ_uiiiaLsérie de fatores,
entre eles maiores recursos e mais pro-
fessôres.

O Presidente da República, ao despa-
char com o Ministro Tarso Dutra, assinou
decretos que autorizam o funcionamento
de quatro faculdades em São Paulo e de
dois cursos de nível superior no Rio. A Uni-
versidade de São Paulo deverá ser trans-
formada em fundação, de acordo com a
exposição de motivos que o Ministro da
Educação encaminhará ao Presidente.
(Página 7)

O bioquímico Robert Geyer,
da Universidade de Harvard.
anunciou ontem — em reunião
de Biologia Experimental em
Atlantic City, Nova Jérsei —
haver descoberto um substituto
sintético do sangue, substância
que poderá revolucionar a Me-
dicina e ser usada, em futuro
próximo, para preservar órgãos
de transplante.

Informou o bioquímico que
experiências em mais de 200 co-
baias e um cão mostraram que
a substância — um fluorocarbo-
no — cumpriu satisfatoriamente
a função da hemoglobina dos
glóbulos vermelhos: levar o oxi-
gênio dos pulmões aos tecidos
c trazer de volta o gás carbônico.
(Página 11)

BABA — Precisa-so de uma babacom muita p.-atica, paga-se bem.Rua Dias da Rocha, 44, ap. 201Copacabana.ARRUMADEIRA _ Precisa-se qua* „T^,V rdurma no emprego a Rua Tone- BABÂS E COPEIRAS
l*to«: 7 an-r. 'JAl leros, 7, apfo. 301. Paqa-se berr
Só serve czm referências.

Preciso
com boas referencias e documen-
tos. Av. Ccpacabana 534 ap. 402.

casa família. Paqa-se bem. RuaJorge Rudge. 208. Vila babel.3.° andar. Dormir emprego. Re-ferência.

ÁRRÜMADEÍRA_ . f7riããj7j£Í__\9jÊ: alé '60 ""-•
de boa aparência e responsabi.
lidada que possi aludir com cri-anca. Pedem-se referências. RuaAire» Saldanha, 66, ap. 1 002 —
Copacabana.' Paga-sa bam.
ARRUMADEIRA - Precisa-sa da
uma para caia da tratemenlo, eom
priiica • referência. Trafar na Av.
Atlântica 2 031, ap. 201.

COPEIRA-ARRUMADEIRA - Pre-cisa-se para casal, portuguesa ouespanhola. Ordenado NCrí 100,00.
Exigem-se referências. Tralar AvAtlanlica, 3114 ap. 801;
EMPREGADA _ par4 serviço de 1casal, dormindo no local
Alte. Gomes Pereira, 76— Urca.

Rua
203

EMPREGADA aiudar todo serviço EMPREGADA
mil. Idade: 21 a 30 anos — Pre* ledo serviço c;m bcas raíe.-ên. coz.cisa-se em ap. de senhor só. "

Ordenado 200. EMPREGADA - Precisa-se, que OFEREÇO
._\ an.-ie  Pru.,1 1- .__-,..:_._. -.-   - '.-• 5 ¦

Dorme no emprúgo. Trotar na Rua
do Ressn.de, 39, ap. 1 104. Exi-

t-tf,ti 13cr- «ii* içe-se bca aparência.EMPREGADA ou menina para aiu- '— :—dante. Precisa-se. Rua São Cie-,EMPREGADA com carteira e refe-!NÇr» 4S.C0. Rua Vise
mente, 45, ap. 703.
EMPREGADA PORTUGUESA - 30a 40 anos, com referências • do-cumentos. Para todo serviço ca-sa de família. Copacabana. Orde.nado 160,00. Tratar tel. '43-2263,
horário trabalho.
EMPREGADA .- Preciia-ie meni
na pequenos »êrviços — Rua Dr.

. .. MST!ÍSS_&^SÍSlCuEafqEu-.rü'sêrvic00"d0,,íi?rcla'- Êf^«!#^ <"" "«*"*« 
jPRECISA-SE .mpr.g.d. domásti,PRECISA*SE de u,„a menor p„7.cias Ordena SÍCrS 100,00. Rua 32-5556 . 32-0584. AGENCIA WA- dou refe ln- a £. 4fmi 

'ifaml 
£ éi s?»P.'l',l "". '"íl 

ÍV •"•."* ""k' "rvi5<" «bando Irabalhar em serviços doméstico-.
Belfort Roxo, 158, apto. 4C2 - CHUEIO. doUVreterin-ia. Tal.. 5go7gK__ família da atlo tratamento, idade'cozmhar • trivial, Qua possa darldas 8 às 4 hs. R. Washington
Ccpacabana. Te!.: 3Í03ÍS. -'PRECISA-SE arrumadeira portugue.!. 3_ í 40,»"*» •proxlmadarnan-lrafarenclaii Tratar paio telefone!Lui:, 111 ap. 108.
vJ~pTE'àJD_'~d_T_'m\sT-_l'0hí*K0 mu!,° b°** bah'J- WM" d« 5S » *" «»-"• P'd«m-s.l'V„°Id"„nâd0,A*5«b""r- C-J"?' "-O'1'** S'- F'-mco.

- ¦ - * ' *"¦ = ""n" - "* ¦'"' """¦ --- - P«>-« • rafarência, d. no mini- \__'." ',"£, '" 36S- "• P"""'. pREC SA-SE-d, •'__
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Mansfield
pede retirada
das tropas

Honolulu — Tóquio (AFP-
JB) — Em entrevista na tele-
vihão de Honolulu, o líder da
maioria democrata no Senado
americano, Mike Mansfield,
disse ontem que os Estados
unidos deveriam retirar-se doVietname o mais depressa pos-sivel, enquanto possam fazê-lo
honrosamente, pois não é nc-
cessaria sua presença ali.

Mansfield não crê que a re-
tirada das tropas americanas
do Vietname traga consigo a
queda dos governos do Sudes-
te Asiático e é favorável à
criação, em Saigon, de um go-
vêrno de coalização com o Viet-
cong.

PRESSÃO NO JAPÃO
Fontes autorizadas de Tó-

quio informaram que o Japão
pediu aos Estados Unidos a re-
tirada de seus bombardeiro*
B-25 da base de Okinawa, de-
vido à crescente pressão da
opinião pública.

Okinawa íoi reconhecida
como território japonês, mas
está sob ocupação dos Estados
Unidos hã mais de 20 anos,
quando do término da Segunda
Guerra Mundial. Os B-25 a
ocuparam no inicio do ano e
sua presença já provocou vá-
ria* manifestações em Tóquio.

Hanói tenta fechar CêrCO Johnson dará
às bases do Paralelo 17

Chung Hee e Johnson conversam em Honolulu, co^TaSo^SS^^^^^

Saigon _ Hanói (AFP—UPI—JB) —
As ações de guerra estão .recrudescendo nas
proximidades do Paralelo 17, onde três pa-trulhas cie marinês caíram em sangrentas
emboscadas, ontem, enquanto a base de Khe
Sanh era bombardeada pelo quarto dia con-
secutivo, com mais de 200 foguetes e obu-
ses cie morteiros.

As potentes fortalezas voadoras B-52
bombardearam, com mais violência que nun-
ca, o Vale de A Xau, perto da fronteira com
o Laus, onde os norte-vietnamitas têm a
sua maior base fortificada no sul. Uma
nova missão de reconhecimento foi efetua-
da ontem sòbrc Hanói, a exemplo do queocorre nos últimos três dias.

GUERRA DE MOVIMENTO

Observadores em Saigon julgam que adestruição <la enorme base norte-vietnamita
em A Xau é objetivo de prioridade abso-
luta. Pára-quedistas da 101.a Divisão avan-
çam sóbre o Vale, onde estariam concen-
iradas unidades norte-vietnamitas que se
retiraram da província setentrional de
Quang Tri.

No entanto, o grosso das unidades evi-tou, até agora, choques frontais e comba-tes generalizados. A guerra se caracteriza
pela intensa mobilização cie tronas, entre afronteira dos dois Vietr.ames.

Em duas províncias setentrionais, em
terreno relatifamente reduzido, concentram-
se cerca de 100 mil norte-americanos e sul-vietnamitas e 60 mil norte-vietnamitas e
vieteongs. O Comando norte-americano dis-
Põe de poderosos efetivos em um retânguio
de 130 km de comprimento por 70 dé lar-
gura, na província, de Quang Tri, onde ape-nas subsistem alguns pequenos grupos de
população civil.

Para oeste, a pequena distância, Khe
Sanh voltou a ser submetida a intensos
bombardeios.'enquanto a leste está Hué, pos-sivclmente um dos objetivos norte-vietna-
mitas, se concretizarem a anunciada ofen-siva de fins de abril.

,Os serviços de informação militares
norte-americanos consideram que entre 50e 53 batalhões norte-vietnamitas se encon-
tram entre Khe Sanh e Hué. Ignora-se com
que objetivo. Segundo se informou, essesbatalhões poderão atacar tanto a le=te eo-mo a oeste.

Na região de Hué, os norte-americanos
concentraram importantes efetivos. Ali se
encontra Çainp Evans, base essencial da po-derosa First; Cavalary, a primeira Divisão
de Cavalaria Aerotransportada c, em Phu
Bai. a sede do Comando para toda a re-
giãe.

Outras importantes unidades norte-
vietnamitas foram identificadas e conti-
miam concentradas diante das linhas nor-te-americanas. Trata-se da Divisão 324-B,segundo se afirma, cujos efetivos são refor-cados por cerca do quatro regimentos inde-'Pendentes. Cooperando com eles, calcula-se que continuam operando na região uns4 000 guerrilheiros vietcongs.

"Trata-se da maior concentração já fei-
ta pelo inimigo" — ciissc um oficial norte-
americano. No entanto, não considera imi-
nente um ataque a Hué.

Enquanto isso, os morteiros do Vietconfr
atacaram os subúrbios de Saigon, onde asautoridades anunciavam uma nova campa-nha para eliminar guerrilheiros infiltrados.

As tropas norte-americanas nessa rc-
gião continuam em seus esforços para re-cuperar o terreno perdido durante a cha-mada Ofensiva do Tet, no começo do ano.

Agora é Pan Am
paraHouston

no Sábado.

E outra vez
no Domingo.

E outra vez
na Segunda.

E outra vez
na Quarta.
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E isso e muita coisa. Quatro vezes por semana. Inclusive o único, vôodireto a Houston. Direto à cidade que tem um subúrbio no cosmo,t o Astrodome, que é o cosmo na Terra.
Direto à cidade dos edifícios altos è arrojados. __i____WÊÊ

E dos arrojados sopranos atingindo notas mais altas.
Direto ao ontem, o hoje _ e o amanhã.

Qualquer Sábado. Domingo. Segunda. Ou Quarta.
Basta chamar o seu Agente de Viagens, Ou a Pan Am.

No Rio: Av. Pres. Wilson 165-A, tel.: 52-8070.

Rm Am faz sua viagem o máximo
A Imiia aerca dc riiaiur
fxpcriOncia do nuntln.

St'

ajuda militar
a Chung Hee

March, Califórnia e Honolu-
lu, Havaí (AFP-tJPI-JB) — O
Presidente Lyndon Johnson
assegurou à Coréia do Sul a
ajuda militar dos Estados Uni-
dos, em caso' de agressão co-
munista, e reafirmou os com-
premisses americanos de man-¦ter a liberdade na Ásia e as
alianças européias, ao final de
sua reunião no Havai, ontem
de manhã.

Johnson seguiu diretamente
para a base da Força Aérea em
March, Califórnia, a fim deal-
moçar com o ex-Presidente Ei-
senhower, com quem manteve
uma entrevista de duas horas
e quinze minutos. Falou sobre
as possibilidades de paz no
Vietname e os resultados da
reunião de Honolulu, na qualIoi informado da situação po-litica e militar no Vietname e
Coréia.

COM CHUNG HEE
"Os Estadas Unidos ajudarão

rápida e eficazmente a Co-
réia <3o Sul, no caso de agres-
são por parte dos norte-corea-
nos" — dizia o comunicado ex-
pedido ao final da entrevista,
de um dia, entre os Presidentes
Johnson e Chung Hee.

Segnndo o comunicado, 110
caso de "ataque armado" con-
tra a Coréia do Sul, os Go-
vemos norte-americano e co-
reano "determinarão imediata-
mente a ação' a adotar, de
acordo com o tratado de de-
íesa mútua que existe entre
os EBtados Unidos e a Repú-

¦ blica da Coréia".
Os Estados Unidos contri-

buirão para a modernização
das íôrças da Coréia do Sul e
os Ministros da Deftsa dos dois
paises reunir-se-ão em maio,
em Washington, para discutir
mais a fundo estas questões.

No quo di* respeito ao Viet-
name, os d«s Presidentes estão
convencidos de que o objetivo
comum — uma paz honrosa e
segura — exige a busca reso-
luta de uma solução diplomáti-
ca, ao lado da manutenção da
firmeza no dominio militar.
Os. dois Governos prosseguirão
seus esforços tendentes "a res-
ponder às necessidades da luta
em todos os sentidos, até quese alcance a paz".

AMIGO E ALIADO
"Acredito sinceramente quemeu sucessor, qualquer queseja, adotará uma política querefletirá o interesse constante

dos Estados Unidos na liberda-
de e na segurança da Ásia" —
afirmou o Presidente norte-
americano, «o deixar o Havaí.

Resumindo depois sua politi-ca, o Ghefe do Executivo esta-
duniüense assegurou que seu
país continuaria sendo "amigo,
aliado e associado da Europa".

Demissão de
GoMberg
é iminente

Wasliington (AFP—JB) — A
demissão do representante per-manente - dos Estados Unidos
nas Nações Unidas, Arthur
Goldberg, é iminente, afirmou
o Washington Post.

Esta fonte informou que o
Presidente Johnson se propu-nha a anunciar esta demissão
quando regressasse do Havai.
Goldberg seria substituído porSol Lmowitz, atual embaixa-
lor junto à OEA, ou então porJoseph Rico, Secretário de Fs-
tado adjunto.

Cao Ky
fêz tráfico
de ópio

Washington (AFP-JB1 — OVice-Presidente do Vietname
do Sul General Nguyen CaoKy, foi traficante de ópio de1963 a 1S64, operando acoberta-
do pelas missões aéreas rie
transferência dos saboteidores
ao Vietname do Norte, emaviões fornecidos pela CIA.

A CIA descobriu o caso «destituiu Cao Ky, que voltou
ao cenário político após o as-sassinio de Ngo Dinh Diem.
As afirmações estão contidas
em relatório ultra-secreto, emftstudos pela subcomissão doSenado sóbre ajuda ao estran-
geiro.

Mais três países propõem
capitais para negociações

Tóquio — Washington — Faris — Buda-
peste (AFP-UPI-JB) - Os Governos neutrosdo Paquistão e da França e o comunista ciaHungria ofereceram suas capitais para a sededos primeiros contactos oficiais diretos entreEstados Unidos e o Vietname do Norte, e osüsiados Unidos propuseram mais dez paísescomo possíveis sedes', seis na Ásia e quatrona Europa: Ceiláo, Japão, Afeganistão Pa-
quistao, Nepal, Malásia, Itália, Bélgica 

' 
Fin.landia e Áustria.

A presença do Primeiro-Ministro sovié-tico no Paquistão, cm visita de quatro dias,leva a crer que uma cidade paquistanesa, pos-sivelmente a capital, Rawalpindi. seja a sededos contactos, apesar da insistência do Viet-name do Norte em que eles se realizem emPnom Penh ou Varsóvia.

NEUTRO NA GUERRA

Os observadores diplomáticos concedematenção especial à oferta do Paquistão, devi-do ã visita de Kossiguin. Na nota oficialem que respondeu positivamente ã propôs-ta dos Estados Unidos, o Govêmo paqüistà-nés, contudo, não se refere especificamente
a Rawalpindi ou outra cidade, dizendo ape-nas que seu território acolheria os emissâ-rios de ambos os países.

O Governo do Paquistão vem permane-cendo neutro. na guerra do Vietname e osobservadores recordam o comunicado oficialdistribuído em 1966, durante uma visita doPresidente Mohammed Ayub Khan à Francano qual pedja aos Estados Unidos o fim doconflito.
A proposta norte-americana foi feita pe-los canais diplomáticos normais. É a pri-meira vez em oue os EUA propõem ao Paquis.tao a realização de consultas em seu terri-torio.

OPINIÃO DE KOSSIGUIN

Falando em Rawalpindi, Kossiguin de-clarou que o Vietname do Norte não ne»ociará com cs Estados Unidos em stuacáode inferioridade. "O Vietname do Norte nãoe um país derrotado. Portanto, manterá con-versações como pais que não foi vencido" —
disse aos jornalistas, após uma conferênciacom o Presidente Ayub Khan, na qual am-bos formularam um apelo para "diminuir astensões internacionais" no Vietname e nasrelações entre o Ocidente e o Oriente em
geral.

PARIS

O oferecimento do Governo francês foifeito ontem em Paris, pelo Chanceler Couvede Murville. Não indicou, contudo, se recebera
alguma solicitação nesse sentido.

O fracasso
do exagero

Washington (NYT-JB) — O GovernoJohnson está novamente em má situação porcausa de sua tendência de prometer mais do
que cumpre. Desde o inicio de seu Governo,demonstrou um íreco pelo exagero, e isso
tem obscurecido suas realizações, mesmo
quando os objetivos são admiráveis.

Sua ficha de justiça social é um fracasso
apenas quando em comparação com sua re-
tórica enxundiosâ á) respeito de criar uma
Grande Sociedade. Mesmo com um orçamen-to limitado pela guerra, tem sido um Go-vêrno compreensivo com muitos progressoshistóricos a seu crédito, mas seus atos nun-ca se aproximaram de suas palavras.
PROSA

De modo semelhante, êle não conseguiu
unir a nação para uma ação efetiva nas ci-
dades dilapidadas. Teve de proclamar uma"guerra contra a pobreza", e está também em
dificuldade nesse campo de batalha, náo per-
que não fêz progressos mas também porquea "guerra" revelou-se apenas uma escara-
muça.

O último embaraço causado pelo hábito
da declaração espetacular foi a respeito cierealizar conversações de paz sóbre o Vietna-
me. Ambos os lados estão sofismando a res-
peito de onde se encontrarem, embora prós-siga a. carnificina, mas o Presidente está nu-ma posição de fraqueza simplesmente porquedisse repetidas vezes que iria "a qualquer
parte'*, "em qualquer ocasião", se houvesse
uma perspectiva útil de discussões.

, Isso. obviamente, levanta terríveis com-
plicações quando éle faz objeções a conver-
sar em Varsóvia, não importa quão razoáveis
sejam suas objeções. Pois, não só no estran-
geiro como no pais, èle parece estar recuan-
do de sua promessa e se atendo a sutilezas bi-•zantinas enquanto nossas baixas sobem à ra-
zão de 279 mortos e 3190 feridos por semana.

Na realidade, as objeções do Governo derealizar conversações na Polônia não são ape-
nas sutilezas. Por umas poucas horas, pelomenos,. o Governo esteve disposto a negociar
ali, mas os sul-vietnamitas e sul-coreanos, quenão têm embaixadas em Varsóvia, foram ccn-
tra, e particularmente no caso dos sul-riet-
namitas Washington sentiu que não podia ir
contra a nação que tem o maior interesse na
guerra.

Mais do que isso, o Governo Johnson teve
medo que suas concessões para realizar con-
versações de paz estivessem sendo interpreta-
das em Hanói, e talvez por toda a parte,como fraqueza, ou, o que é pior, como uma
decisão política de aceitar a paz quase a
qualquer preço.

Não somente em Hanói mas em Saigonhá um sentimento de que a substituição deMcNamara, «1 transferência do General West-moreland e a desistência do Presidente John-son, além da recente ofensiva comunista con-

"Se cs Estados Unidos e o Vietname doNorte escolherem Paris para sede de sua reu-nião. não teremos objeções a fazer. Pelo con-trario, será uma satisfação ajudar a soluçãode um problema difícil" — disse Murville naAssembléia Nacional.

BUDAPESTE

Após uma reunião de seu Conselho de Mi-nistros, o Governo da Hungria distribuiu notaoficial, oferecendo Budapeste para sede doscontatos. Na nota, dizia de sua "solidariedade
total" às últimas declarações do Vietname doNorte e da Frente Nacional de Libertação doVietname do Sul (Vietcong) e fazia um apeloao pronto inicio das conversações prévias.
INSISTÊNCIA .

Através da Rádio de Hanói, em transmis-são captada em Tóquio, o Vietname do Norte
voltou a insistir em Pnom Penh ou Varsóvia
para sede dos contatos preliminares."Apresentamos 

propostas justas e razoa-
veis, tendentes a iniciar as conversações. Osatos de guerra e as ameaças dos Estados Uni-
dos demonstram sua atitude obstinada e sua
demora intencional em começar os contatoscom representantes da República Democrática
do Vietname do Norte, mesmo quando es con-
dições já tenham sido criadas.

Uma vez mais, pedimos que o Governo
dos Estados Unidos se afaste de sua atitude,
que demonstra falta de boa vontade, e aceite
sem demora a cidade de Varsóvia ou Pnom
Penh para estabelecer os contatos entre os
dois paises".

Vietcong poderá
enviar emissário

Saigon (AFP-JB) — Os seis países alia-
dos dos Estados Unidos na guerra do Vietna-
me — Vietname do Sul, Austrália, Nova Ze-
lândia, Tailândia, Filipinas e Coréia do Sul —
aceitaram, em principio, a presença de repre-
sentantes da Frente Nacional de Libertação
(Vietcong) na delegação norte-vietnamita de-

s i g n a d a para as conversações com Wash-
ington.

Esses seis países enviarão, à sede esco-
lhida, missões d» ligação com os emissários
norte-americanos, a fim de se manterem a
par das consultas. A representação do Viet-
cong se faria no mesmo nível.

Os chefes das missões dos seis aliados nor-
te-americanos na guerra já foram, em sua
maioria, escolhidos. Os Estados Unidos asse-
guraram que serão consultados, durante os
contatos.

James Restou
do Areiu York Times
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tra as cidades sul-vietnamitas e a destruição
do programa de pacificação, exigiram (ma
mudança de envergadura na política ameri-
cana e talvez mesmo uma decisão de pleitear
a paz.

FRAQUEZA

Esta. naturalmente, náo é a posição dos
Estados Unidos, e Washington quer dissuadir
Hanói da ilusão de barganhar a respeito de
onde as conversações de paz devem ter lugar.
Há outro importante fator na atual posição
do Governo Johnson.

Ê óbvio que o Governo no caso está ainda,
dividido, a despeito das recentes providências
para reduzir o nivel de violência da guerra,
sobre a necessidade e a conveniência das con-
versações de paz agora.

Autoridades influentes, tais como o Se-
«•etário de Estado Rusk, o General Westmo-
reland, o Embaixador Bunker, e Walt W;;
Rcstow, ainda estão argumentando que os co-
munistas estão em situação muito pior que
os Estados Unidos, e que os Estados Unidos
têm mais a. ganhar com a continuação da
guerra do que concordando com o que se
teme será um pouco satisfatório compromisso
de paz.

Não obstante, é mais difícil para um pais
democrático continuar discutindo indefinida-
mente sobre onde manter conversações depois
das enfáticas promessas do Presidente de "ca-
minhar a última milha para ri paz", do que
é para os comunistas, que não têm a mesma
preocupação pela opinião pública e por con-
seguinte não têm de prometer muito para
conquistai- o consentimento de seu povo.

Nesta situação, o Governo está agora pro-
curando uma fórmula qu» ponha termo ao
atual impasse antes de arranjar mais proble-
mas com o eleitorado. Uma das fórmulas em
discussão é que Washington concordaria em
que quaisquer subseqüentes negociações para
um tratado de paz seriam realizadas em Ge-
nebra.

Se isso fracassar, há sempre a possibili-
dade de Paris. Os representantes de Hanói
têm sugerido isso e Washington provàvelmen-
te concordaria. Não confiaria na tolerância
do Presidente De Gaulle e da imprensa de
Paris, mas não pode deixar a. questão do lu-
gar bloquear por mais tempo as conversações.

"Franca e explicita", disse Disraeli, "é
a linha correta a tomar quando se deseja
ocultar o próprio pensamento e confundir o
dos outros". Alas Washington não dominou
a arte britânica das declarações incompletas.
Tende para outra direção.

*:
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Krieger leva o Presidente a aceitar
mudança no projeto cassa-municípios

Brasilia (Sucursal) — Por
interferência do Senador Da-
niel Krieger, o Presidente Cos-
ta-e Silva concordou oritem em
alterar o texto do projeto de
lei que declara de interesse da
segurança nacional 68 municí-
pios brasileiros, para suprimir
os dispositivos que previam pe-
na de prisão, por crime de de-
sobediência, para os Governa-
dores que se negassem a exo-
uerar os Prefeitos nomeados
que não mais gozassem da con-
fiança do Presidente da Re-
pública.'

Essa supressão atingiu os pa-
rágrafos 2.°, 3..° e 4.° do Arti-
go 4.° do projeto enviado ao
Congresso, artigo que dispu-
nha o seguinte: "Art. 4.° — Os
Prefeitos nomeados, nos têr-
mos do Artigo anterior, serão
exonerados quando decaírem
da confiança do Presidente da
República ou do Governador
do Estado". E, em seu Pará-
grafo 1.°: "Comunicado pe-
lo Presidente da República por
intermédio do Ministro da Jus-
tiça, ao Governador do Esta-
do, que o Prefeito deixou de
merecer confiança deverá s?r
imediatamente exonerado.

OS SUPRIMIDOS

Os parágrafos 2, 3, e 4 que
foram suprimidos eram assim:

Parágrafo 2.° — A não exo-
neração do Prefeito importará
crime de desobediência, por
parte do Governador, punido
com a pena- de detenção de nm
a dci.s anos. além da perda do
cargo.

Parágrafo 3." — O proce.-so
e o julgamento do Governador
do Estado competem ao Supe-
rior Tribunal Militar (Cons-
tituição, Ari. 122 parágrafo 2.°).

Parágrafo 4.° — Apilcar-se-á
também o disposto nos para-
gi-afos 2." e 3.° dêste Artigo,
quando o Governador do Esta-
do deixar de agir de acordo,
com o Parágrafo Unico do Ar-
tigo 2.° e Parágrafo Ünico do
Artigo 5.° desta lei".

Com a alteração imposta no
texto do Projeto, o Parágrafo
1.° do Artigo 4.° foi transforma-

do em Pnrágraío ünico domes-
mo Artigo.

Também do texto da exposi-
ção dc motivos que acompanha-
va a mensagem presidencial foi
eliminado o item 28, que dizia
o seguinte: "Comina o projeto
ao Governador que deixar de
exonerar o Prefeito que haja
decaído da confiança do Presi-
dente da República, a pena-de
reclusão, de um a dois anos,
por desobediência, mediante
processo instaurado perante o
egrégio Superior Tribunal Mili-
tar (Constituição, Art. 122, Pa-
grágraío 2.°), pois, inexlstindo
sanção para o dcscumprlmento
da obrigação de exonerar, tor-
nar-se-á inoperante".

INCONSTITUCIONAL

Um dos principais argumen-
tos utilizados pelo Senador Da-
niel Krieger para convencer o
Presidente Costa e Silva da ne-
cessidade da eliminação de tais
dispositivos do projeto enviado
ao Congresso foi o de que a
ameaça de punição dos Gover-
nadores. com pena de prisão de
um a dois anos, era nltidamen-
te inconstitucional por ferir a
autonomia dos Estados.

A modificação no texto do
projeto foi feita de comum
acordo com a liderança parla-
mentar da ARENA já depois
que a mensagem presidencial
chegara ao Congresso.

VICE É CONTRA

Antes que o Governo divul-
gasse a alteração do projeto
que define os municípios in-
eluidos na zona de segurança
nacional, o vice-líder Haroldo
Leon Pérez comunicou ao lí-
der Ernani Sátiro que não vo-
taria a matéria.

Acha o Sr. Leon Pérez que
o projeto, "além de ofender o
principio federativo, serve pa-
ra agravar a incompatibilizaçRo
do Governo com a opinião pú-
blica — e desnecessariamente,
de vez que não existe nenhuma
ameaça a segurança nacional,
neste momento". .

Condenação na Câmara
íoi dos dois Partidos

Brasilia (Sucursal) — Na Cá-
mara dos Deputados, a mensa-
gem governamental que cassa
a autonomia, de 68 municípios
brasileiros, enquctdrando-os em
áreas de interesse da segurança
nacional, íoi criticada, com
veemência, por representantes
da ARENA e do MDB. sem quese levantasse um única voz em
favor do projeto;

A proposição governamental,
foi considerada inconstitucional,
conflitante com os princípios
fundamentais do regime íe-
dera tivo c uma, ponte através
da qual novas mensagens en-
quadrariam outros municípios.

RETIRADA DO PROJETO

O Deputado Wilson Martins,
da ex-ÜDN, agora no MDB,
concluiu que só resta ao Presi-
dento da República uma sal-
¦da: a retirada do projeto.

Do exame feito por vários
juristas da Casa, por vários ci-
dadãos independentes, que têm
a preocupação do geral e não
só a preocupação politico-par-
tidária, posso dizer que êste
projeto não resiste à menor ori-
tica jurídica.

E finalizou:
Não é possivel ficarem

aqui nem a Maioria nem a Mi-
noria exposta à apreciação de
matéria desta ordem.

NOVO SISTEMA DE
CASSAÇÃO

Em nome do grupo parla-
mentar municipalista, o Depu-
tado Cunha Bueno (ARENA-
SP) afirmou que o projeto go-
vcrnan.ental violenta o princi-
pio da autonomia municipal,
que é uma tradição brasileira,- '?sde o Império.

Por outro lado. ressaltou quo
o Par_.gr. 2.° do Art. 4." da pro-
posição, instituindo nôvo siste-
ma. de cassação de mandato dc
Governador de Estado, não pre-
visto na Constituição, conílita
com os princípios fundamentais
do regime federativo.
REJEIÇÃO LIMINAR

O Deputado Fernando Gama
(MDB — Paraná) disse que no
seu Estado, o Governo propõe
a retirada da autonomia a 11
municípios. Destes, apenas um,
Foz do Iguaçu, fica situado na
faixa de fronteira com outras
países, o que demonstra que o
critério adotado não foi exa-
tamente o de segurança nacio-
nal.

Faço um apelo ao Congres-
so Nacional para que, respei-
tando a soberania do mandato
popular e a autonomia dós mu-
nicípios, rejeite liminarmente
essa proposta para definirmos
através de lei complementar o
que significa segurança nacio-
nal, restringindo dentro dos
seus termos legítimos e legais
essa iniciativa e nunca permi-
tindo-a da forma como se pre-tende íazer, num processo am-
pio, num sentido lato dn pa-lavra.

PRETEXTO
A chamada segurança na-

cional — disse o vice-líder do
MDB. Sr. Paulo Macarini — é
o pretexto para encobrir o fra-
casso da política econòmico-fi-
nanceira dò Governo tido co-
mo revolucionário.

Para o Sr. Mariano Beck
(MDB — RS), o projeto "é mais
uma violência que se comete
contra o povo e o eleitorado cio
Pais".

josafá acusa Governo
de inquietar o País

Brasilia (Sucursal) — O Se-
nador Josafá Marinho disse
ontem no Senado que o proje-
to do Govêmo que enumera
municípios como de interesse
da 'segurança nacional serve
apenas "para inquietação po-
litica". o mesmo ponío-de-
vista sendo ex;:resso pelo Sr.
Bezerra Neto, ambos contesta-
dos pelo Senador Petrônio
Pcvtela.

O Sr. Bezerra Neto declarou
que a remessa do projeto ao
Congresso velo contrastar, la-
meiltàvèlmente, com pronun-
ciatnentos tranqüilizadores fei-
tos ipelo Presidente da Repú-
blica no discurso que proferiu¦ na ABI e em entrevista que
concedeu' à imprensa, fazendo
cessai- o clima de tranqüilida-

Martius: definham direitos do povo
i-írasilia (Sucursal) — O Se-

cretário-Geral do MDB, Depu-
todo Martins Rodrigues, con-
sidera, que o Projeto declarai.-
do de interesse da segurança
nacional 68 municípios brasi-
leiros denuncia, "na minoria
dominante, o espírito reacioná-
rio e ditatorial que a anima,
caracterizado pela preocupação
de recusar ao povo, cada vez
mais, o direito dc escolher seus
governantes".

O parlamentar cearense en-
tende que não importa que, no
Projeto, se reduza a 68 o nú-
mero de municípios atingidos,
sob a alegação de estarem si-

i nados nas fronteiras cio Pais
ou cio terem no seu território
refinarias de petróleo ou usi-
nas hidrelétricas.

O PRIMEIRO DEGRAU
' -— Não sei porque a popula-

ção dessas zonas deva ser prí-
vada de sua autonomia, quan-
do é certo que, em mais do
que em quaisquer outras, aí
poderia a União assegurar, pe-
los meios normais ao seu ai-
cance, a segurança nacional.
Não é nem pode ser a admi-
nistração municipal que pos-
sa afetar a segurança do País,

que, sem dúvida, não depende
de se passar à escolha daquela
administração da área da es-
colha pelo voto popular para
o arbítrio dos Governadores,
com a aprovação do Presiden-
te da República. Amanhã, poi-
êsses • motivos ou outros igual-
mente irrelevantes, o Governo
federal estenderá a novos mu-
nicipios a privação da autono-
mia local. O projeto atual po-
de ser — e será por certo no
regime de prepotência sob o
qual vivemos — apenas o pri-
meiro degrau dessa escalada
antidemocrática, em relação à
autonomia municipal.

Último acha que Congresso aumenta
*>io Horizonte (Sucursal) —

O projeto elaborado pelo Mi-
nistério da Justiça cassando a
autonomia de 68 municípios
brasileiros, entre os quais não
está incluído nenhum de Mi-
nas Gerais, sofrerá diversas
modificações no Congresso Na-
cional, podendo inclusive ser
aumentado o número de muni-
cipios atingidos, segundo Infor-
mações transmitidas ontem do

Brasília pelo Deputado Ultimo
de Carvalho e arenistas mi-
neiros.

Os critérios a serem adota-
dos na seleção de tais munici-
pios deverão ser fixados quan-
do o projeto começar a ser dis-
cutido pelo Congresso Nacional,
principalmente porque existem
restrições de vários parlamen-
tares cujas bases eleitorais se-
rão atingidas.

A decisão do Governo em
cassar a autonomia de 08 mu-
nicipios brasileiros foi recebi-
da pelo MDB mineiro "como
mais uma demonstração clara
do Governo de que não gosta
de eleição", segundo afirmou o
lider Sílvio Menicucci.

Por outro lado, o ex-líder da
Oposição, Deputado Raul Ee-
lém. disse que -'êste Governo
quer caminhar para a elimina-
ção total das eleições."

Assembléia qúèr Caxias de fora
Nilerói (Sucursal) — A As-

sembléia Legislativa reagiu on-
tem contra a inclusão de Ca-
xias na relação dos 68 muni-
cipios brasileiros que perderão
a sua autonomia a partir de
1970. tendo o Deputado Zoei-
zer Poubel (MDB), requerido a
constituição de uma comissão
especial de parlamentares que
terá a missão de tentar um
encontro com o Presidente
Costa e Silva, a íim de alterar
a lei, que várias pronuncia-
mentos consideraram "odiosa".

O Deputado José Bismarck
de Sousa (ARENA), que é Co-
ronel reformado e comandou
a Policia Militar do Estado na
fase pós-revolucionária, anun-
ciou que usará -todos os seus
conhecimentos, na área da Rc-
volução, na- tentativa de salvar
Caxias. Disse que podia dar o
seu testemunho imparcial de
que "Caxias é hoje um dos mu-
nicipios mais pacatos do Bra-
sil".

PROTESTO DO PREFEITO

Coube ao lider do MDB,
Deputado Geraldo Di Biase, ler
da. tribuna protesto assinado
"?lo Prefeito Moncir do Carmo.

considerando "injusta a in-
clusão de Caxias entre os mu-
nicípios considerados zona de
segurança nacional". ''' Prefei-
to sustenta que "a <. .le não
oferece nenhum perir o ãs ins-
tituições e muito meno:-; vive
em crise". Acha o Sr. Moacir
do Carmo que "o anteprojeto
do Ministro da Justiça repre-
senta um retrocedo demoerá-
tico'".

O Deputado Flávio Palmier
da Veiga (ARENA) propôs á
mesa da Assembléia a ida. in-
corporad.i, de todos o.s 62 re-
presentantes do Legislativo ao
Ministro da Justiça; a fim de
salvar a autonomia de Duque
cie Caxias.

PLENITUDE

O Deputado Alberto Torres
i ARENA i — último Presidente
da ex-UDN no Estado — con-
siderou também -uma aberra-
ção a transformação de 68 mu-
nicípios em área» de seguran-
ça", sustentando que medidas
dessa natureza "concorrem
apenas para enfraquecer o Par-
tido da Revolução, justamente
no instanta em que seus prin-

cipais líderes procuram i-evita-
lizá-lo e aproximá-lo do povo".

— Sou contrário — frisou o
parlamentar da ARENA — â
quebra da autonomia de qual-
quer município e acho que, em
vez de extingui-la em mais 68
cidades, o Governo deveria res-
tabelecè-la de maneira plena,
devolvendo aos eleitores das
Capitais de .Estados o direito
de escolherem os seus prefei-
tos.

DESCONHECIMENTO

Nem o Governador Jeremias
Fontes nem o Secretário de
Justiça, Sr. Câmara Torres, ti-
veram conhecimento cia inclu-
são de Caxias nas cidades de
interesse da segurança nacio-
nal, por antecipação. Apenas o
Secretário de Segurança, Co-
ronel Homem de Carvalho, es-
perava o anteprojeto, mas sem
saber a data cm que seria cii-
vulgado. O Chefe de Policia
pensava, por outro lado, que
também Meriti. Nilópolis, No-
va Iguaçu, Volta Redonda, Pa-
racambi, Barra Mansa, Sáo Pe-
dro da Aldeia e Cabo Frio viés-
sem a integrar a relação.

Faina antiga resiste à calma de hoje

Prefeito de
Cabo Frio
é acusado

Niterói (Sucursal) — O Pre-
feito de Cabo Frio, Sr. Hei-
mes Barcelos, voltou o, ser
ameaçado de itnpeavhmeiil pe-
hi. Câmara Municipal, que o .
acusa de haver autorizado
compras sem abertura de con-
corrência pública, em firma,",
de sua p-oi.ripfU.de. superiore.
a NCrS 500 mil.

Ontem, em reunião extrao.--
dinária que entrou pela ma-
díugada, a Câmara designou
Comissão Especial para apurar
as irregularidades na Prefeitu-
ra. A Comissão foi requerida
pelo próprio Presidente do Le-
gislativo, Sr- Irapoan Pimcn-
tá. que pertence, como o Pre-
íeito, ao MDB.

COMISSÃO

Integram a Comissão — pri-
meiro passo para a formação
de um processo de impeach-
ineiit — os Vereadores Adail
Póvoas, Otime dos Santos e
Jorgenel Aguiar, as dois pri-meiros do MDB e o último dà
ARENA.

O Sr. Hermes Barcelos de-
íendeu-se ontem, numa visita
que fêz ao Secretário de Jus-
tica, em Niterói, dizendo que"as firmas apontadas nunca
foram dc sua propriedade". E
frisou que a <tmcaça tem sua
origem numa deliberação da
Câmara — por êle -vetada —
criando oito cargos com venci-
mentos elevados para cabos,
eleitorais dos vereadores.

"SUB-JUDICE"

O Presidente do Tribunal do
Justiça do Estado do Rio. De-
sembargador Braga Land, ne-
gou, ontem, pedido do advoga-
do Ivair Nogueira Itagiba paracassar a liminar do Juiz Enéas
Machado Cota, que reintegrou
o Prefeito José de Amorim no
cargo.

Com & decisão do Presidente
do Tribunal, o Sr. José de Amo-
rim permanecerá no cargo sub-
judice até que o Juiz de Meriti
aprecie em termos definitivos
o mandada de segurança que
êle impetrou para anular o pro-
cesso de impcaehm.nt aberto
pela Câmara.

PROSSEGUIMENTO

A liminar do Juiz Enó.-.s Co-
ia não impede os vereadores,
no entanto, caso confirmem a
denúncia de corrupção que pro-
vocou o processo d» impeach-
ment, de declararem extinto o
mandato do Prefeito. Mas a
Câmara não poderá, como de-
sejava, com base em nova de-
núncia, abrir outro processo de
impeaelimcnt contra o Prefei-
to, sem quo o primeiro seja
concluído.

Niterói (Sucursal) -r- Uma
'triste fama, forjada por tuna
elite politica despreparada, que
íêz, por muito tempo, do jogo
e do lenocínio suas armas pre-
feridas para as grandes con-
quistas eleitorais, influenciou
— ao que se afirma — o espi-
rito do legislador para que o
de Duque de Caxias. — hoje
uma cidade calma e pacata,
onde se ergue o Io parque in-
dustrial do Estado do Rio —
fosse incluído entre os 68 mu-
nicípios brasileiros que perde-
rão, a partir de 1970, o direito
de eleger os seus prefeitos.

Com uma área de 442 km2
Caxias é, também, segundo da-

dos do IBGE uma das mais
populosas do Estado do Rio,
com seus 310 mil habitantes.
No pleito de 1966, seu povo,
que começou a se libertar das
velhas lideranças que fizeram
sua triste fama, .elegeu para
Prefeito um jovem médico, Sr.
Moacir do Carmo, surpreso com
a perda da autonomia da ci-
dade que, para êle "represen-
tara no Estado do Rio e no
Brasil, um retrocesso no pro-
cesso de redemocratização do
Pais".

OS PARANAENSES

Curitiba (Correspondente) —
Os 10 municípios paranaenses
enquadrados na área de segu-

rança nacional e que, por con-
seguinte terão seus prefeitos
nomeados pelo Governador do
Estado, fazem parte da área que
pertenceu ao extinto Território
do Iguaçu, que ultimamente ai-
guns político» gaúchos preten-
diam reviver, sob a forma de
Estado do Iguaçu-

Guaira e Marechal Cândido
Rondon fazem fronteira com a
República do Paraguai, Me-
dianeira, São Miguel do Igua-
çu e Foz do Iguaçu têm fron-
teiras com o Paraguai e com
a Argentina; Capanema, Pia-
nalto, Pérola do Oeste, San-
to Antônio do Sudoeste e Bar-
ração, divisam com a Argen-
tina.

MDB gaúcho acredita na rejeição

de que começava a ser resta-
belecido.

Afirmou o Sr. Bezerra Neto
que o atual Governo vem agin-
do de forma contraditória, o
que confunde, desorienta e in-
tranqüiliza o País. Após o dis-
curso ha ABI e sua entrevista
à imprensa sôbre a crise es-
tudantil, continuou, o Mal.
Costa e Silva envia ao< Con-
gresso projeto que constitui"mero artificialismo politico".

Afirmou que jamais as auto-
ridades incumbidas òa segu-
rança nacional tiveram dificul-
dade alguma com os prefeitos
dos municípios incluídos no
projeto do Executivo, que sem-
pre íoram os primeiros a co-
laborarem com as autoridades
¦militares.

Pôrto Alegre (Sucursal) — O
Presidente regional do MDB,
Sr. Siegfried Heuser, disse on-
tem que o projeto que roubou
a autonomia de 68 municípios
brasileiros, abrangendo 21 gaú-
chos, a pretexto de interesse da
segurança nacional, "é para os
democratas um atentado contra
a segurança nacional e por isso
espero que o Congresso o re-
jeite".

— Como entender dc outra
forma — continuou — um pro-
jeto que rouba de 27';. dos gaú-
chos o sagrado direito de esco-
lher seus representantes? E
nem se pode negar que a se-
gurança nacional é um pretex-
to, pois houve um critério nl-
tidamente politico, pois dos
municípios atingidos a grande
maioria é de eleitorado do
MDB. Ao contrário, o Presi-
dente da ARENA gaúcha, Sr.
Solano Borges, deputado esta-

dual, entende que os munici-
pios são arenistas e "isso prova
que não houve critério politico,
mas realmente de segurança
nacional".
SOMAR CONTRA

O Presidente da" Associação
Brasileira de Municípios, Depu-
tado federal Somar Cunha
(ARENA—SC), que visitou on-
tem a Assembléia gaúcha, de-
clarou que articulará na Câ-
mara a rejeição du projeto que
cassou a autonomia de 68 mu-
nciipios brasileiros em áreas
ditas de interesse da seguran-
ça nacional.

. — Mas os Prefeitos nada têm
a ver com a segurança nacio-
nal — disse. _ A proposição é
um atentado contra a autono-
mia municipal. Há poucos dias
anunciei meu ponto-de-vista ao
Ministro da justiça, Sr. Gama
e Silva, e disse-lhe que lutaria
na Câmara contra o projeto.
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Governo só impedirá as
manifestações do dia L°
se houver ameaça a ordem

As manifestações públicas programadas pelos sindi-
catos para comemorar o Dia do Trabalhador não serão
impedidas pelo Governo federal, desde que realizadas den-
tro da ordem e com prévio consentimento da.s autoridades
estaduais, segundo informou ontem o Ministério do Tra-
balho.

A respeito do convite das' confederações nacionais de
trabalhadores para participar cio comício do dia 1.° de
maio na Praça da Sé. em São Paulo, o Ministro Jarbas Pas-
sarinho está propenso a rejeitá-lo, aceitando o dos sindi-
catos pernambucanos.

Curitiba (Correspondente) —
O Deputado S i n v a 1 Martins,
Secretário-Geral do MDB do
Paraná e representante do Su-
doeste do Estado, declarou on-
tem que é "absurda a iniciativa
do Presidente da República de
cassar a autonomia de munici-
pios em pleno desenvolvimento,
marginalizados, dessa forma,
justamente quando o povo vem
participando ativamente de sua
vida econômica. E nem se jus-
tificam as alegadas razões de
segurança nacional".

O mesmo deputado apresen-
tou à Assembléia Legislativa
paranaense um requerimento
no sentido de que o Legislativo
estadual se dirija ao Congresso
Nacional, manifestando vivo
protesto contra a mensagem
presidencial que objetiva de-
clarar como de interesse da se-
gurança nacional 68 municípios
brasileiros.

NADA CONTRA

Assessores do Ministro Jar-
bas Passarinho informaram on-
tem que o Governo nada tem
contra as manifestações pro-
gramadas pelos trabalhadores,
mas advertiram. que os sindi-
catos devem proceder de for-
ma legal para convocá-las. com
pedido de consentimento às au-
toridades estaduais responsa-
veis pela ordem pública.

Segundo o.s assessores, o
Sr. Jarbas Passarinho acha
justo e normal que o.s sindica-
tos comemorem o Dia do Tra-
bnlhador, aproveitando a opor-
tunidade para defendei- suas
reivindicações. O Ministro está
disposto inclusive a comparecer
a um dos atos programados pe-
los sindicatos, para expor pon-
tos-de-vista do Governo e
anunciar medidas novas, que
beneficiam principalmente os
trabalhadores da orla mariti-
ma.

O Ministro Jarbas Passari-
nho. entre os dois convites que
recebeu, deverá escolher o dos
sindicatos pernambucanos que
programaram um comício em
Recife, por entender que, ao

vetar qualquer convite ãs au-
toridades federais, o.s sindicatos
paulistas criaram situação de
constrangimento ao seu com-
parecimento.

Apesar de as confederações
terem decidido reformular a-
quela decisão, mantendo o con-
vite, o Ministro acha que o
quadro permanece o mesmo. É
por isso que deseja ir ao Nor-
deste, uma vez que no ano pas-
:-ado leu um pronunciamento
do Presidente da República em
Santos.

NEGPvÃO DECIDE

Dirigentes sindicais vão hoje
ao Palácio Guanabara, para so-
licitar ao Governador Negrão
de Lima a liberação da Praça
da Bandeira para a manifes-
tação de 1.° de Maio.

Apesar da decisão do Secre-
lário de Segurança. General
Luis de França Oliveira, cie
proibir quaisquer manifestações
públicas, acreditam os dirigen-
tes sindicais que a um ato des-
ta natureza, comemorado em
todo o mundo, o Governador
Negrão de Lima não poderá- ne-
gar autorização.

Presença de Passarinho é
secundária para paulista

São Paulo (Sucursal) —
Os dirigentes sindicais que
organizam a concentração
do dia 1.° de Maio, na Praça
da Sé, decidiram ignoraria
possibilidade da presença
do Ministro Jarbas Passari-
nho, convidado por cinco
confederações do Rio.

Segundo esses lideres sin-
dicais, é preciso que as en-
tidadés representativas dos
trabalhadores náo percam
o controle da manifestação,"que será de protesto con-
tra a política salarial do
Governo".

PONTOS CRÍTICOS

— Deixaremos ao povo, se
o Ministro do Trabalho vier
realmente a São Paulo, o
julgamento de suas palavras
e da política salarial que
representa — afirmaram as

lideranças sindicais ao fl-
nal do encontro. Elas acham
que o possível compareci-
mento será até beneficio,"na medida em que dividir
as atenções as figuras poli-
ticas presentes c em que
significará presença demais
uma vedete no palco". O
Governador Abreu Sodré já
garantiu a sua presença.

Nõvo encontro para ultl-
mar os preparativos da ma-
nife.staeão foi marcado pa-
ra têrça-icira, também no
Sindicato dos Gráficos. Já
está resolvido que todos
oradores trabalhistas deve-
rão se fixar em criticas à
politica salarial, orientação
sindical, Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço e às
posições de alguns órgãos
sindicais que se omitem na
defesa dos trabalhadores.
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TURIS,
Se os seus sonhos ainda íúo se
tornaram uma realidade solicite
imediatamente - à Air France
ou ao seu Agente de Viagens
o catalogo ilustrado
TOURS PRESTIGE1968
ainda, há tempo para que Y.
encontre nele a chave de ouro
de suas próximas férias.
Aliás seu Agente de Viagens
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poder.i bferècer-lhe também o
folheto "BON VOYAGE
à EUR0PA=*esí«_C-3Tíígc_tões ,
^OTSTEBúíosos circuitos em ter- üWtTCSCfülCC
ras européias, a preços simples-
mente convidativos. Eis aí uma
excelente oportunidade para que
V. faça uma viagem perfeita,
uma viagem que lhe deixará
saudades.
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Coluna do Castello

Atenuada a ameaça
aos Governadores

Brasília (Sucursal) — Antes de chegar
ao Congresso, o projeto de lei incluindo 68
municípios na área ãe segurança nacional já
sofreu modificações. O que havia nele de mais
grosseiro em. matéria de alentado à Federa-
ção foi suprimido, ou seja, a penalidade âe
um a ãois anos de prisão, além âa perda áe
cargo, imposta ao governador que não demi-
tisse o prefeito depois ãe receber comunicação
áe ter o mesmo decaído da confiança do Pre-
sidente da República. Devem ter sido igual-
¦mente eliminados os parágrafos seguintes que
davam como foro para julgamento dos gover-
nadores o Superior Tribunal Militar. A deso-
bediência à comunicação do Presidente da
República inserir-se-á 

"assim no contexto áa
lei sôbre crime de responsabiUãaâe, proce-
dendo-se a julgamento nos termos dessa lei.

O Presidente da República, que recebeu
o projeto da assessoria correspondente ao as-
sunto, terá cedido às objeções que lhe seriam
normalmente feitas por qualquer pessoa de
responsabiUãaâe política e judaica situaâa
na faixa âo Partião oficial.

O texto definitivo do projeto somente ho-
je será conhecido, pois o que ontem, foi di-
vulgaáo, como dissemos, foi retirado da cir-
culação e ãesautoraâo. As reações ão Con-
gresso se processaram ontem na base âo âo-
cumento originário do Palácio âo Planalto e
configuraram uma atituãe ãe estarrecimento
em face âa sem-cerimônia com que a propo-
sição âesconhecia o princípio constitucional
âa Feàeração.

Atenuado o projeto, ainda assiyn conti-
nuará alvo de criticas não só pela. sua essên-
cia como também pelo mecanismo que cria
para assegurar o controle âo Presiãente ãa
República sôbre as nomeações áe prefeitos,
o qual representa em si mesmo uma subver-
são âo princípib feãerativo.

Entenâer-se-ia que, uma vez que a União
suprime a autonomia âe municípios, os reti-
ra ãe qualquer controle político, inclusive es-
tadual. As faixas situadas na área de segu-
rança nacional seriam como que territórios
federais amputados aos Estados e deveriam
ser aãministraãos sob a responsabilidade âi-
reta ão Presiãente ãa República. A inclusão
dos governadores no mecanismo atestaria
apenas a ãificuldaãe ãe compor uma situa-
ção que ofenãe, em substância, a Constitui-
ção. No fundo, não haveria legitimiáaâe
numa ãecisão ãa União âe interferir na aâmi-
nistração ãos Estados e de sonegar a autono-
mia de municípios.

A supressão dc autonomia- municipal,
adotada pela Constituição de 1946, além de
ter sião princípio constitucional e não decor-
rência ãe uma lei, não atingia a autonomia es-
tadual, na medida em que reconhecia aos go-
vernaãores a prerrogativa ãe nomear prefei-
tos nas cidades declaradas ão interesse da se-
gurança nacional.

Entre parlamentares ãa própria área go-
vernista, tomava-se o projeto, tal como foi
divulgado, como um sintoma do estado de es-
pírito dominante no sistema de poder, o qual
não hesitaria em passar por cima de regras
constitucionais para. alcançar objetivos a se-
rem atingidos.

Com relação à lista âe municípios incluí-
áos na área ãe segurança, admite-se que a
mesma se formou sob critérios gerais e não
sob critérios políticos. A Usta não beneficia a
ARENA nem especificamente qualquer inte-
rêsse partiãário, pois não atingiu sequer a
Oposição em pontos sensíveis, como a Ciãaáe
de Santos. No Rio Grande do Sul, incluíram-
se 15 municípios dominados politicamente
pela ARENA, mas todos situados na fronteira.
Aceito o princípio, não haverá objeções à lis-
ta, que permaneceu fiel a um critério.

As emenãas que deverão, em consequen-
cia, ser examinadas e sugestionar o plenáriodas Casas Legislativas serão aquelas que pro-curarão corrigir o mecanismo instituíão, tan-
to mais quanto não parece provável que a
Oposição obtenha êxito mim esforço para re-
jeitar o próprio projeto. Êsse será" sem dúvi-
da uma questão fechada para a bancada go-vernista e o voto contrário será provàvélmen-te consiãeraâo como uma agressão ao Go-
vêrno e ao sistema, quase que como um ato
ãe adesão à extinta frente ampla.

Não reassumirá

O Sr. Leopoldo Pérez, Secretário-Geral áa
ARENA, voltou dos Estaáos Unidos, mas não
deverá reassumir seu posto. Embora o Sena-
dor Daniel Krieger não tenha recebido carta
âe demissão ou de renúncia, a entrevista quedeu ao partir incompatibilizou o deputaáo
com a função de Secretário-Gs—1 -'- "—¦-•-'—
ão " ' ""

Diagnóstico e o remédio

O Deputaáo Montenegro Duarte, segun-
ão versão de participantes da reunião da Co-missão dos critérios com o Presiãente da Re-
pública, não se limitou a âar o ãiagnóstico áasituação crítica do Governo, pois apontou
também, remédios: mudar, mudar o Ministé-rio, mudar os métodos, mudar o estilo, mu-dar a ARENA.

Dois discursos de análises

Dois discursos de análises deverão ser
proferidos na Câmara na próxima semanaUm, ão Sr. Edgar Mata Machaão, de análiseda última crise. Outro, do Sr. Rafael Maga-Ihães, de análise do processo histórico brasi-leiro.

O Sr. Mata Machado falará pelo pequenaminoria 9 o Sr. Rafael pela "imensa minoria".

Confinamento da Oposição

Dizia ontem o Sr. Osvaldo Lima Filho
que o Presiãente Costa e Silva tende a adotara tese do Senador Oscar Passos, de confinara Oposição no Congresso.

Carlos Castello Branco

Sodre vem A CÂMARA PRA FRENTE (Cliiirge ile LAN)expor suas
posições

O Governador Abreu Sodré
chegará boje ao Rio parn «1-
moçar com repórteres políticos
na Casa da Suíça e avistar-se
com o Presidente da Republi-
ca, a quem revelará sua posi-
ção em face dos últimos acon-
teslmahitó, particularmente os
que envolveram estudantes;

O Sr. Abreu Sodré — que• acaba cie se recompor com o
Ssnador Carvalho Pinto — de-
verá reiterar sua adesão à tese
de pacificação politica. Segiirij-
do sc informa, èle recebeu
emissário do Governador Luis
Viana Filho — e ambos con-
cluem que, no momento, há
¦clima para acelerar as con-
versações.
PACIFICAÇÃO

O Presidente Costa e Silva,
que chegará -hoje ao Rio, rc-
ceberá o Governador de São
Paulo no Palácio das Laran-
jeiivis. Embora não se acredi-¦te mima declaração presiden-
ciai objetiva, admite-se que o
Chefe do Governo encare a hi-
pótese da pacificação com mais
simpatia do que antes.

Para os partidários da paci-
ficação nacional — que envol-
veria não apenas ns áreas da
ARENA irritadas com o Go-
vêrno como também alguns se-
tores do MDB e de outros nú-
cleos oposicionistas — "o quese propõe é uma conduta mo-
derada em face da problema-tica brasileira, para superação,
sem traumas desnecessários,
dos conflitos existentes".

Os instrumentos e as condi-
ções para a pacificação exis-
tem. segundo essas pessoas.
Foram lançados há muitas se-
manas e amadurecidas nos úl-
timos dias, mas torna-se im-
prescindivel que o Presidente
Costa e Silva a aceite e con-
siga vencer as resistências mi-
lifcares.
ENTENDIMENTOS

São Paulo (Sucursall — O
Governador Abreu Sodré con-
firmou ontem ter-se entendido
com o Senador Carvalho Pinto,
embora prefira não qualificar
o entendimento como "reapro-
ximação, mas como necessida-
de de ter o Governo de S. Pau-
lo a presença, o conselho e o
apoio daqueles que em S. Pau-
lo representam o povo pau-
lista".

Justificou sua iniciativa iem-
brando que "quem prega um
Governo de união nacional, em
defesa do regime do trabalho,
não poderia deixar de dar o
exemplo da união de todos os
paulistas'". Disse também que"ninguém nega as altas qua-
lidades políticas e de liderança
do Senador Carvalho Pinto
neste Estado".

Assessores do Sr. Carvalho
Pinto informaram ontem que
ao chegar hoje de Brasilia êle
deverá manifestar-se a respei-
to do acordo. Na ocasião será
informado de que o "bloco car-
valhista" formado há quatro
dias na Assembléia Legislativa
para apoiar sua candidatura ao
Governo do Estado já coma
com as defecções dos Dc-pu-
tados Olavo Horneaux de Mou-
ra (MDB), Sidnei Cunha e Sa-
lim Sedeh (Arena).

' N-

"Muita coisa mudou no Brasil desde 1930 alé esla data, mas os métodos de fazer politica c —
o que c muito mais grave — também os políticos mantiveram-se os mesmos". (Veja Editorial Classe

Mm-ginnliziulii na página 6)

Ministro nega que o Governo

pretenda enquadrar Imprensa
Brasília (Sucursall — O

Ministro da Justiça, Pro-
fessor Gama e Silva, ciue
ontem despachou com o
Presidente da República,
desmentiu, enfaticamente,
que o Governo esteja cogi-
tando de qualquer medida
para enquadrar a Impren-
sa, ou outra norma de ex-
ceção, pois "as leis existen-
tes são mais do que sufici-
entes para manter a ordem
e a tranqüilidade pública
em todo o Pais".

O Presidente dá Republi-
ca recebeu ontem, durante

o despacho cio Ministro da
Justiça, o anteprojeto das
sublegendas —- serão insti-
tuidas três para as eleições
majoritárias — que não
aborda o voto vinculado,
"um outro estudo a ser fei-
to", conforme disse o Sr.
Gama e Silva.
TOTALMENTE FALSA

A reação do Ministro da
Justiça ao lêr a noticia cie
que já teria aprontado an-
teprojeto de decreto-lei es-
tabelecendo uni adendo à
Lei de Segurança Nacional
sôbre questões relacionadas

com a Imprensa, foi a de re-
petir, várias vezes: "Isto é
um absurdo, um verdadeiro
absurdo".

— Posso informar — ga-
rantiu — que a noticia é
absolutamente falsa. Ja-
mais, por quem quer que se-
ja, militar ou civil, me foi
dada essa incumbência.
Aliás, posso mesmo infor-
mar que o Governo jamais
cogitou de tomar essa pro-
vidência. Não há necessida-
de de nenhuma norma de
exceção, como essa anun-
ciada pelos jornais.

Novas normas são desnecessárias
Assessores do Ministro da

Justiça informaram ontem, no
Rio, que o Governo não pre-tende estabelecer novas nor-
mas, através de decreto. pRra
complementar, com adendo á
Lei de Segurança Nacional,
questões relacionadas com a im-
prensa, e também não cogita
de adotar qualquer regulamen-
tação das atividades dos poli-
ticos cassados pela Revolução.

Esclareceram que o Governo

não necessitará, aplicar qual-
quer medida além das que dis-
põe, e citaram como exemplo
o Art. 38 da Lei de Scguvan-
ça, que diz constituir propàgnn-'-da subversiva, quando importe
em ameaça ou atentado à se-
gurança nacional; a publicaçãoou divulgação de noticias ou
declarações, a distribuição de
jornal, boletim ou panfleto, en-
tre outros itens.

Lembraram ainda que a Lei

de Imprensa estabelece, no seu
Artigo 1.°, que não será tolera-
da a propaganda, de guerra de
processos de subversão da or-
dem politica e social ou de pre-conceitos de raça ou classe. No
seu Artigo 2", dis-, que é livre
a publicação e circulação, no
território nacional, de livros e
de jornais e outros periódicos,salvo clandestinos ou quandoatentem contra a moral e os
bons costumes.
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Coronastat
cópias q S6CO

nítidas, autenticáveis,
perfeitas

yitra-rapidezi CORONASTAT está pronta
para ser usada com ura simples ligar ri«
tomada e aportar de botão.CORONASTAT
é rápida em cada cópia que tar. Em ca-
da minuto, 10 cópias perfeitas. Todas
CORONASTAT pode ser rapidamente
levada de uma mesa a outra. E leve e
pequena. E sua escolha também vai ser
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com muita

rapidez
rapidez
rapidez
rapidez
rapidez
rapidez

rápida: além da :;cr a copiadora mais
adequada ao dinamismo de emprc.-.ãrios
modernos. CORONASTAT tem ótimas
condições dè pagamento. CORONASTAT
só nâo tem pressa em dar defeito. Du-
rante muites e muilos anos ela será sem-
pre a sua ágil copiadora. Sempre rápida,
lápida, lápida, rápida, rápida, rápida.
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MAQUINAS

DE ESCRITÓRIO LTDA.
SÀO PAULO - Rua Direita. 250-21.° and.
Tels.: 33-3151 -37-8561 -Caixa Postal3145
RIO DE JANEIRO - Avenida Presidente
Varqas, 409 - 6." and. - Tel.: 23-1199
BELO HORIZONTE - Rua Tupinambá.!79
3.° and. - conjunto 31 - Tel.: 4-7241

Para conhecer melhor a CORONASTAT,visite-nos.Ou telelone.

consiqe ia a g cessa o
as ameaças a deputados
e já prepara a defesa

Brasilla (Sucursal» — A direção nacional do MDB de-
cidiu considerar as ameaças aos mandatos do.s seus par-lamenlares como uma'agressão ao próprio Partido —- c, ao
mesmo tempo, prestar aos deputados paulistas apoio poli-tico e assistência jurídica, além de uma manifestação
de solidariedade em nota oficial da Comissão Executiva,

Em reunião que se prolongou por mais de duas horas,
ontem ã tarde, a Comissão Executiva- do Partido oposicio-
nista deliberou ainda cumprir de imediato o dispositivo
estatutário que autoriza a criação de uma Comissão de
Mobilização Popular, integrada por 22 membros e que terá
por finalidade dinamizar as atividades do Partido, atra-
vés do.s contatos com o povo.
MOBILIZAÇÃO

O Deputado Franco Montoro
propôs que esta Comissão fosse
constituída pelos líderes do
MDB nas Assembléias Esla-
duais. mas o Deputado Martins
Rodrigues, Secretário-Geral do
Partido, impugnou a pro-
posta, que considerou im-
pratica vel. Disse que para
uma missão dêsse tipo se
exigiam principalmente' três
condições: capacidade especifi-
ca de dialogar com os estudan-
tes, os trabalhadores, o clero
e outras classes; reprèsentativi -
dade nacional e facilidade de
concentração. Estes três requi-
sitos, segundo entende o parla-
mentar cearense, constituíam
por si mesmos dificuldades para
que os representantes de 22 Es-
tados viessem a desempenhar
satisfatoriamente a missão queincumbe á Comissão de Mobi-
lização Popular.

Aceitas as alegações do Sr.
Martins Rodrigues, decidiu a
direção do Partido que a Co-

missão de Mobilização será In-
tcgradn de preferência por
deputados federais e senadores,
tendo sido incumbidos de ofe-
recer sugestões para sua com-
posição os Srs. Oscar Passos.
Mário Covas. Aurélio Viana.
Martins Rodrigues c Ulisses
Guimarães.
DISCRIMINAÇÃO

O ex-Governador da Parai-
ba, Deputado Pedro Gondim.
da ARENA, afirmou ontem, na
Câmara, que as notícias de no-
vas cassações de mandatos re-
p r e .s e n t a m a "reativação de
processos discriminatórios e di-
rígidos no sentido de privaremrepresentantes do povo do legi-
timo exercício de .seus direitos
políticos".

 Encontro-me na tribuna
para fazer minha ressalva a
ressalva da própria ARENA, pa-ra dizer ao País que nem todos
nós estamos prontos a consen-
tir sem protestar, ou colaborar,
pelo silêncio, com uma injusti-
ça — frisou o deputado.

S. Paulo oferece sua
solidariedade moral

São Paulo (Sucursal) — A
bancada estadual do MDB re-
solveu dar "solidariedade mo-
ral" aos sete deputados paüíis-ias ameaçados de perder seusmandatos, e "solidariedade ma-lerial" aos estaduais Fernan-
do Perrone e Joaquim Formi-
ga (MDB), todos acusados pe-los suplentes de deputado fe.deral Carvalho Sobrinho e Tu-fi Nassif de lerem pertencidoao extinto PCB.

A "solidariedade material"
constituirá em desconto de uma
percentagem ainda, não fixadados subsídios de cada deputadodo MDB para custear o.s ho-norários dos advogados dos dois
parlamentares, a fim de re-futar o parecer favorável do

primeiro Procurador da Repú-
blica. Sr. Oscar Correia de Pi-na, à argiiição de ínelégibill-
riade apresentada pelos dois su-
plentes.
ASSEMBLÉIA CONTRA

Um documento em que os
deputados estaduais se mani-
íestam contrários á possibili-dade da cassação começou a
circular ontem na Assembléia
Legislativa, contando de iní-
cio com as assinaturas dos 37
parlamentares oposicionistas e
com diversas de representantes
da ARENA. O.s membros doMDB acreditam que ainda ho-
je a maioria — se não a tohü-dade — dos situacionistas assi-
nará o documento.

Concentrações
amanhã em

começam
Cataguazes

Belo Horizonte (Sucursal i —
O MDB mineiro iniciará em
Cataguázes, amanhã, uma sé-
rie de concentrações popula-
res que, segundo informação
do Deputado Raul Belém, serão
realizadas todos os meses, com
a presença de parlamentares
oposicionistas, num autêntico
nis/i pelo interior.

A Cataguazes irão os Srs.
Celso Passos, Edgar Mata Ma-
chado, Simão da Cunha. Raul
Belém e Hermano Alves. Os
preparativos do ato público fi-
caram a cargo dos estudantes
locais, de quem partiu, aliás, a
idéia de um protesto em praça

pública contra atos do Govêr-
no.

SEM ACOMODAÇÃO

Os dirigentes oposicionistas
mineiros dizem que a pregação
rio MDB -será intensificada
em todo o Estado, pois não é
mais possivel qualquer acomo-
ciação". Entendem que, extinio
o movimento politico liderado
pelo Sr. Carlos Lacerda, 'eus
integrantes terão de voltar ao
MDB e. sob a bandeira dêste,
partir para uma oposiçáo efe-
tiva ao Governo revolucionário.

Osvaldo Lima Filho diz
que ausência de Lacerda
não afetará as Oposições

Brasilia-"(Sucursal) — Em nome dos adeptos do Sr.
João Goulart que integravam a frente ampla, o Deputado
Osvaldo Lima Filho disse ontem, em declarações distri-
buídas aos jornalistas, que o afastamento do Sr. Carlos
Lacerda do movimento não modificará os rumos das opo-
sições como a sua participação não os alterou.

Acrescentou que a. Jrente ampla representou a etapa
inicial e vitoriosa da causa de redemocratização e não
apenas compromissos eventuais, dai a presença, no movi-
mento. de dois ex-Presidentes. Julga o deputado indispen-
sável que, "sem recriminações, mas com determinação",
seja continuada a luta — "contra o regime discricionário".
A NOTA

A nota do Sr. Osvaldo Lima
Filho é a seguinte:

O regime ditatorial vigen-
te não pede enfrentar o desa-
fio democrático da frente am-
j>1a, e atemorizado pelo calor
das manifestações pc-pularesde
Belo Horizonte, São Caetano e
Maringá determinou o fecha-
mento da organização através
da Portaria fascista do Minis.
tro da Justiça.

A causa da redemocrati-
zação pertence, porém, aos tra-
balhadores, aos estudantes e a
todo o povo. Ela significa a lu-
tá contra a influência impe-
rialista no Pais e o Governo
da minoria militar, e constitui
uni dever de todos os patriotas.Nesse quadro, a frente
ampla representou a etapa ini-
ciai e vitoriosa para despertar
as esperanças da nação na rc-
tomada do processo democrá-
tico. tendo conseguido promo-
ver a ni-rcgimeníação popular
em favor da cloição direta dos
Governadores, da anistia, da
supressão do arrocho salarial
e contra a estagnação econó-
mica.

Não resultou de compro-
mlssós eventuais, mas da cons-
ciência dos problemas da re-
democratização e da emanei-
pação do Pais, motivos da pre-
sença no movimento dos ex-
Presidentes Juscelino Kubits-
chek e João Goulart.

O Governador Carlos La-
cerda. cujos serviços à frente
ampla devem ser destacados,
declara ter concluído o seu de-
ver.

O seu afastamento não
modificará os rumos das opo-
sições como a sua participação
não os alterou.

Os nacionalistas prosse-
guirão na campanha de mobi-
lização popular por todos os
meios legais, de que puderem
dispor, na luta contra o regi-
me instaurado pelo golpe de
1964.

As táticas componente* da

atuação política serão exerci-
da.s legitimamente e serão apli-
cadas na conquista do.s objeti-
vos do povo brasileiro.

No momento.em que a re-
beldia dos estudantes e do povo
contra o regime ditatorial re-
cebe o apoio da Igreja Cato-
lica e leva setores esclarecidos
das Forças Armadas a recla-
maram .a... retorno da. regime .
democrático, torna-se mais gra-
ve o dever de insistir pela mo-
bilização popular que conduzi-
rá o País à plenitude da de-
mocracia.

Ê imperiosa a união das
forças populares e de todos os
setores das Oposições para as-
segurar ao povo brasileiro a
restauração do regime demo-
crútico fundado na pluralidade
do.s Partidos, a retomada do
desenvolvimento econômico, a
eleição dos governantes pelo
povo, uma política externa de
afirmação da vontade nacional
e de preservação da paz, a li-
berdade das organizações sin-
diecis. estudantis e do direito
de livre associação.

Julgo, portanto, indispen-
sável que, sem recriminações
mas com determinação, sem
vacilaçóes ou tibieza, continue-
mos na luta contra o regime
discricionário através de todas
as faces que apresenta, desde
o terrorismo cultural ao pro-
cesso degradante e desumano
de torturas infligidas aos ad-
versários da casta dominante.

Representa uma constan-
te de nossa História que o sa-
crificio da juventude jamais
ficou em vão. O sangue dos
mártires sempre é o prenuncio
da derrocada dos regimes dita-
toriais.

Em nossa civilização cons-
titui um trágico dever dc cada
geração reconquistar as liber-
dades fundamentais à digni-
dade da pessoa humana e pro-
mover o aperfeiçoamento dos
métodos de Governo — conclui
a nota do Sr. Osvaldo Lima
Filho.
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SUDENE adia
a votação
do IV Plano

Kccifc (Sucursal) — O
Conselho Deliberativo da
SUDENE adiou para o pró-

; ximo dia 25 a votação do
i IV Plano Diretor de Desen-

•volvimento do Nordeste,
atendendo a pedido do Mi-
nistério do Planejamento,

: que pretende examinar o pia-
no em suas linhas básicas e
opinar sobre alguns pontos.

O Conselho da SUDENE
tomou a decisão, depois de
um debate de duas horas,
quando foi acatada a pro-
posta do Governador da Pa-
raiba, Sr. João Agripino,
que explicou ser impossível
adiar a votação por um més,
como desejava o Ministro
Hélio Beltrão, achando bas-
tante o prazo de oito dias já
concedido.

REUNIÃO DA SUDAM

Belém (Correspondente) —
Durou 12 horas a segunda
reunião ordinária do Conse-
lho Deliberativo da SUDAM,
que aprovou os cinco pro-
jetos industriais incluídos na
pauta, oito convênios e o
anteprojeto do Regimento
Interno da SUDAM, com 25
emendas; adiou a aprecia-
cão de todos os projetos
agropecuários e o antepro-
jeto de regulamentação da
concessão dos incentivos
fiscais.

Apenas um dos 29 mem-
bros do Conselho — o repre-
sentante do Estado-Maior
das Forças Armadas — não
compareceu à reunião, que
foi presidida pelo Governa-
dor do Território Federal do

! Amapá, General Ivanhoé
: Martins. Entre os projetos' aprovados está o da Cerve-
1 jaria Maranhense S. A„ fá-' brica de cerveja que será
! implantada em São Luis,' Maranhão, com recursos da

ordem de NCrS 6 343 061,00.

; OUTROS PROJETOS

Os outros projetos são da
Tubos Plásticos da Amazô-
nia S. A. (TUPLAMA), fá-
brica de tubos plásticos, com
investimentos da ordem de
NCri. 2 milhões, que será
implantada nesta Capital.

: Também para êste Estado' foi aprovado o projeto da
| Tapon Corona Industrial do
I Norte S. A., fábrica de rô-
l lhas metálicas a ser Implan-
1 tada no Município de Ana-

iimdeua, com recursos de
NCrS 1969370,00.

Para o Amazonas foi apro-
vado o projeto da Papagua-
ra S. A. Massas Alimenti-
cias, para ampliação da sua
fábrica de bolachas, com
investimentos de NCr$
582 650,00; e para o Mara-
nhão o projeto da Fábrica
de Tecidos Matinha, para
ampliação de sua fábrica de
telas e sacos, com investi-
mentos da ordem de NCr$
8 700 mil.

Por solicitação do repre-
sentante do IBRA, todos os
seis projetos agropecuários
incluídos na pauta da reu-
nião do- Conselho tiveram
sua apreciação adiada. C
representante do IBRA jus-
tificou sua solicitação- com
o argumento de que não
existe, no bojo daqueles
projetos, a prova da posse
definitiva da área de terra
mencionada.

Na oportunidade, propôs
o estabelecimento de nor-
mas entre o IBRA e a SU-
DAM, para disciplinar a
comprovação da posse das
terras integrantes dos pro-
jetos agropecuários apre-
sentados ao órgão planeja-
dor. Revelou que existe
uma. série de irregularida-
des com relação à posse da
terra, pois não estão sendo
respeitados "os dispositivos
legais, havendo, até, a sus-
peita da existência de ter-
ras de silvícolas, dadas co-
mo destinadas à implanta-
ção de projetos dessa natu-
reza.

REGIMENTO INTERNO

Vinte e cinco emendas fo-
ram apresentadas ao ante-
projeto do Regimento Inter-
no da SUDAM, que teve sua
votação antecipada por pro-
posição do representante do
Conselho Nacional de Pes-
quisas, tendo em vista a sua
importância para o funcio-
namento do organismo pia-
ne jador.

Após prolongados debates,
em torno das emendas, o
anteprojeto foi finalmente
aprovado, tendo sido desig-
nada, na oportunidade, uma
comissão integrada pelos re-
presentantes dos Ministérios
do Trabalho e da Saúde, e
dò Estado do Pará, para a
sua redação final.

' 
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Chico Buarque diz à CPI que
não sabe se é sócio da UBC

Morre autor STM dá habeas a Capinam e
de "Folhinhas três colegas de escola quede Mariana foram acusados de subversão

Brasília (Sucursali — O- compositor
Chico Buarque dc Holanda, no depoi-
mcnto quo prestou ontem na CPI da
Ctaimu sobre direitos autorais, decla-
rou quo se fosse se preocupar com a arre-
cadação de direitos de suas musicas,
não teria tempo para cantar e compor,
acrescentando:—Por isso nüo entendo na-
da do assunto, nem do legislação autoral
e nem tenho certeza se sou mesmo so-
cio da UBC.

Sorrindo quase todo o tempo que per-
maneceu na CPI, fumando uni cigarro
atrás do outro, e ante os olhares curiosos
de quase 100 pessoas — filhos, esposas,
parentes de deputados, populares e fun-
cionários da câmara —, Chico Buru-qiic
de Holanda disse nem saber quanto rece-
be de direitos autorais. No carnaval do
ano passado, recebeu pela. A Banda NCrS

.9 mil, "mas não sei se isso corresponde
ã verdade, porque ignoro quanto eles pa-
gam aos outros".

ALGUNS TROCADOS
Chico Buarque falou pouco. Respon-

deu com frases curtas às perguntas for-
muladas pelos Deputados Erasmo Mar-
tins Pedro (relator da CPI), Floricerio
Paixão, padre Medeiros Neto. Elias Car-
mo, Doim Vieira, Geraldo Guedes, Ru-
bem Medina, Altair Lima, Dirceu Car-
doso, Israel Novais, Brito Velho, Raul
Brunini e Osiii Regis (Presidente).

Disse que Ingressou na TJCB porque
no carnaval de 1967 foi chamado para
receber alguns trocados pela A Banda.
Recebeu o dinheiro c uma proposta dc
sócio. Mas agora quem recebe suas co-
Ias é um procurador.

Acha que suas músicas estfto obtendo

sucesso e por isso seu trabalho está sendo
compensador.

fi porque você, meu filho, é edu-
cado, simpático, talentoso e, principal-
mente solteiro. Depois que vocó se ca-
sar, c possível que muita coisa mude. —
disse o padre Medeiros Neto.,

fi possível — respondeu Chico Bu-
arque, sorrindo.

file acha que no Brasil o compo-
sitor não pode viver apenas de suas com-
posições. Quem tem oportunidade c estA
cm evidencia, aparece na TV, ganha ca-
chê. Mas quem não tem, nfto vai à te-
levisão "e nem é convocado por CPI, e
êles 6 que devem ler muita coisa para
contar".

Posso dizer — afirmou com certa
relutância —, que ganho mais cantai.-
do minhas músicas do que compondo.
Acho que perde qualquer sentido eco-
nòmico a gente compor sem canlar. Ago-
ra. do exterior, quase nada íoi arreca-
dado, salvo alguma coisa de Portugal c
da Argentina. Mas nâo sei sa êsse dinhei-
rinho vem por causa dos discos ou da
execução de minhas músicas.

O Sr. Erasmo Pedro perguntou se
achava honestas e corretas as socierla-
des arrecadadoras.

Não sei não. O negócio é meio
confuso, sabe. Não tenho condições para
responder. Acho que os compositores são
mal pagos, talvez por falhas no critério
da distribuição. Mas nâo tenho certeza.
Nâo entendo disso.
"VIDA E MORTE"

Depois de revelar que pela música
de Vida e Morte Severina, de João Cabral
de Melo Neto, executado no exterior, na-

da ganhou até agora, informou que de
São Paulo, o dinheiro chegou aos poucos.

i— Uns 400 contos por mês.
O Sr. Israel Novais disse que o de-

pòiméhtò dc Chico Buarque de Holanda
foi muito útil it CPI, não pelo que êle
disse, mns pelo que náo disse.

O Vice-Lider da ARENA, Deputado
Geraldo Guedes, quis saber a opinião do
compositor sóbre a, infiltração da música
popular estrangeira no Brasil.

— Olha, eu acho que ela pode ln-
fluir. Mas é dificil impedir que ela ve-
nha para cã. O senhor .sabe, há o cine-
ma, a televisão, files têm poder economi-
co e nós não Lemos. Mas temos uma ar-
ma: a nossa música. O «negócio é pro-
duzir música, muita música. Náo dianta
querer eliminar a música deles".

O Vice-Lider perguntou se Chico
Buarque apoiava a idéia de se criar um
órgão governamental para cuidar dos ln-
terêsses dos compositores, file respondeu
que a idéia não era má, "mas na situa-
ção de hoje, acho que isso não vai ser
possivel".

Quando terminou seu depoimento,
moças e meninas que estiveram assis-
tindo rodearam o cantor e compositor,
com pedidos de autógrafos em folhas de
papel e em, discos de sua autoria. Chico
ia assinando e se retirando, apressado,
para voltar uo Rio. O Presidente da CPI,
Deputado Osni Régis, comentou ao final
do depoimento:

— A impressão que êsse moço extra-
ordinário me deixou é á seguinte: como
poeta, está dentro da realidade, mas co-
mo homem dos nossos dias, é um poeta.

Bel» Horizonte (Sucursal) —
O sobrado da Rua Dom Viçoso,
281, em Mariana, nâo deu pa-
ra as pessoas que foram despe-
dlr.se do Sr. Agripino dos San-
tos, que morreu aos 00 anos de
idade e que, 'desde os 19, escre-
via as Folhinhas de Mariana,
contendo desde regras de bem
viver até pj-evisôes do tempo
bastante conhecidas no interior
de Minas.

O Sr. Agripino dos Sanlos,
antigo tipógrafo do Minas Gc-
rais, quando ainda era editado
em Ouro Preto, completaria
100 anos no final dêste ano,
com boa saúde mantida pelo•'gole de cachaça" que tomava,
religiosamente, antes do almô-
ço. file, sua filha Deolinda e
.sua neta .Maria Bárbara, que
o substituirão na tarefa, previ-
ram para os quatro primeiros
dias cie dezembro deste ano"muita neve e umidade".

O TEMPO PASSA

No seu enterro, o Arcebispo
de Mariana, Dom Oscar de
Oliveira, disse que 20 anos de-
pois de começar a ser publica-
do, o livrinho exercia tãma-
nha influência nas pessoas hu-

. mildes do interior, que passou
a ser editado pela Cúria Me-
tropolitana, com o nome de
Folhinha Eclesiástica da Ar-
quidiocese de Mariana.

O STM concedeu ontem, por unanimidade, habeas-
corpus ao compositor José Carlos Capinam e aos Srs. Geor-
jõnio José de Araújo Neto, Eliete da Silva Teles e Cláudio
Melo, acusados da prática de atividades subversivas quando
estudavam na Faculdade dc Direito da Universidade da
Bahia, entre 1961 e 1963.

Os quatro, juntamente com mais 13 acadêmicos de
outras escolas, foram enquadrados na antiga Lei de Segu-
rança, Nacional, tendo a denúncia sido oferecida apenas
em 1966. O promotor, ao acusá-los, alegou que encenaram
peças, traduziram livros e fizeram pregações subversivas
na., aulns que ministravam no Plano Nacional de Alfa-
betização.
REVÉIS

O compositor José Carlos Ca-
pinam — vencedor do III Pes-
tlval de Música Popula.r de São
Paulo com a música Ponteio,
de parceria com Edu Lobo —
e os Srs. Cláudio Melo, Eliete
da Silva Teles e Georjõnio Jo-
.sé de Araújo Neto são revéis
no processo, porque depois de
formados deixaram a Bahia e
foi-abi para outros Estados, se-
gundo explicou o advogado Au-
gusto Chaves, que foi profes-
sor dos quatro acusadas, ao fa-
zer a sustentação oral do ha-
beas-corpüs no STM.

O Ministro Alcides Cai-neiro,
relator do pedido, disse que
concedia a ordem por consi-
derar a, denúncia' inepta, por
não estabelecer a cota de par-
ticipação nos crimes a êles
atribuídos. O habeas-corpus foi
estendido aos outros 13 aeusa-
dos. Caberá agora ao promotor

oferecer ou não outra denún-
cia.

Na sua sessão de ontem, o
STM manteve o despacho do
juiz da 2,a Auditoria da 3.*- Re-
gião Militar, em Bagé, no Rio
Grande do Sul, não aceitando
o pedido de arquivamento do
IPM instaurado contra o sar-
gento Nei Borba de Oliveira',
acusado de ter mantido conta-
ios com elementos cassados, in-
clusive os Srs. Leonel Brizola
e João Goulart, no Uruguai.

O relator da matéria, Minis-
tro Alcides Carneiro, conside-
rou "muito esfarrapada e ridi-
cular.za-.te ri desculpa" do sar-
sento de que foi ao Uruguai a
fim de pedir um cavalo de ra-
ça pura ao Sr. João Goulart,
que é um grande colecionador
de cavalos. Dizendo que a ale-
gação não convencia!, o Md-
nistro Alcides Carneiro mani-
festou-se pela manutenção rio
despacho do juiz.
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II seu Imposto de
Rencia aplicados
na EMBRATUR
Vão ajudar a construir o Hotel
do ano 2.000-Hotel Tropical-Manaus
lançado pela Companhia Tropical de Hotéis

V_*_RIG
Gomo associada da Companhia Tropical de
Hotéis, vinculasse a empreendimento hpteleiro
de -grande projeção para o Brasil e para o
turismo Internacional, visando a construir e a
operar ampla cadeia de Hoiéis TROPICAL no
Norte, Nordeste./e Centró-Sul do Pais. Num
futuro multo próximo, milhares e milhares de
luristas, racionais e internacionais, iranspor-

Padrão hospedagem
equivalente ao padrão
Varig-Transporte

• illlPPll V

Arrojado projeto de
Sérgio Bernardes
Sérgio Bernardes, uma das maiores expressões
da arquitetura nacional, de prestigio e renome
internaclonali projetou o HOTEL TROPICAL-
MANAUS dentro de uma área. iá adquirida,
de 445.000 m_, ã margem do Rio Negro, na
Praia da Ponta Negra, distando 10 l<m de
Manaus por estrada asfaltada.

O plano do TROPICAL-MANAUS, que obje-
tiva colaborar com o Governo Federal em seu
programa de desenvolvimento da Amazônia,
inclui 432 apartamentos, dependências e vá-
rios pavilhões. Sérgio Bernardes utilizou seu
talento e os mais avançados recursos da téc-
nica para projetar um conjunto arquitetônico
destinado a ser um dos mais fascinantes
centros de atração turística do mundo.m^
»

O HOTEL TROPICAL-MANAUS foi projetado
para revolucionar o conceito TURISMO BRA-
SILEIRO no mundo inteiro. O extraordinário
de um 

"hotel 
construido em plena selva ama-

zôníca, permitindo inexplorados roteiros turis-
ticos e oferecendo condições de luxo inexcedi-
veis, capitalizará para o nosso Pais a atenção
turística tão ambicionada. O HOTEL TROPI-
CAL*MANAUS vai conjugar o padrão Tropical-
hospedagem ao padrão varig-turismo.

O padrãotropicaf Hotel
você já conhece
Hotéis administrados pela
COMPANHIA TROPICAL DE
HOTÉIS e abertos aos turistas
HOTEL DAS CATARATAS- FOZ DO IGUAÇU
HOTEL DA BAHIA - SALVADOR
HOTEL INTERNACIONAL DOS REIS MAGOS

NATAL, RN
CABUGY PALACE HOTEL - ANGICOS. RN
ESPERANÇA PALACE HOTEL -
MOSSORÓ, RN v 

'

Expansão da rede
hoteleira Varig-TropicaP

tados pela VARIô-e hospedados na. rede
TROPICAL, vão assegurara valorização cons-
tante e a -expansão dos projetos da Compa-
nhia TROPiCAL.de Hotéis. Que garantia melhor
para o TURISMO do que o afluxo permanente
e acelerado de viajantes que concorrem para
trazer maiores divisas para o nosso Pais ?

Rentabilidade assegurada
para seu dinheiro
destinado ao Imposto de
Renda.
A VARIG sabe que Turismo é investimento
seguro, de interesse nacional, Por isso, através
de sua participação na Companhia Tropical
de Hotéis, está empenhada em colaborar com
a EMBRATUR para incentivar, explorar e.ele-
var o turismo brasileiro à altura de indústria
extremamente lucrativa. Desconte 50% do seu
imposto de renda para a EMBRATUR. Como?
E simples. Basta assinalar na sua declaração
de renda (INCENTIVOS FISCAIS - Item 05)
que deseja aplicar o seu dinheiro emTURISMO,
Você pode confiar — e avaliar a significação
exata de sua própria participação no projeto
da Tropical.

A EMBRATUR já credenciou a Companhia
TROPICAL de Hotéis a receber investimentos
fiscais para a construção de hotéis, conforme
o Decreto 62.005 de 1967 - que regulamenta
os incentivos ao turismo.

IMPORTANTE: As pessoas jurídicas contri-
buintesdo Impõsiode Renda, antes de optarem
por qualquer empreendimento aprovado pela
EMBRATUR, poderão obter informações de*
talhadas sobre a conveniência de aplicarem
os seus 50% nos projetos da Companhia
TROPICAL de Hotéis, nos seguintes endereços:

/. niui.
CIA. TROPICAL DE HOTÉIS
S, PAULO - Av. Paulista, 1765 - f." andar'
Tel.: 31-3455 - 31-4212
RIO - Rua Santa Lu_ia,799 - 13.» andar
Tel.: 22-8566 - 32-2300
P. ALEGRE - Dr. GILBERTO RIGONI
VARIG - R, 18 de Novembro, 800 - tel.-. 2-3031

HOTEL
HOTEL
HOTEL
HOTEL
HOTEL
HOTEL
HOTEL
HOTEL
HOTEL

TROPICAL ¦
TROPICAL •
TROPICAL ¦
TROPICAL ¦
TROPICAL
TROPICAL ¦
TROPICAL ¦
TROPICAL
TROPICAL •

MANAUS*
BELÉM
RECIFE*
BAHIA*
FORTALEZA
RIO DE JANEIRO
SÂO PAULO
UBATUBA. SP
FOZ DO IGUAÇU'*

* Terrenos já adquiridos. Isso proporcionará:¦ construção em ritmo acelerado e meta
atingida em tempo recorde.

CONSÓRCIO DE CAPTAÇÃO:
Empresas Agenciadoras para captação de recursos
oriundos dos incentivos fiscais, de acordo com o
Decreto-Lei 55. de 18.1.66 (EMBRATUR)
RIO
JACEL - JAMBOCK COMÉRCIO ENG. LTDA.
Av. Pres. Vargas, 583 s.1207.8.tel.:23-5606-23-l48
PAULINA KAZ PROMOÇÕES E TURISMO LTDA.
Rua México, 21 - 10.* andar s. 1001 • lel.: 22-7A60
SÃO PAULO
INVESTVAL - COR-. DE CÂMBIO E VAL. LTDA.
Praça da República. 270 - 7.»andar- lel.: 36-6680
PORTO ALEGRE
JACEL - JAMBOCK COMÉRCIO ENG. LTDA.
Rua Professor Annes Dias, 166 s. 301/3 - tél.: 3-1193
BELO HORIZONTE
INOBRAS - INV. DO NORDESTE BRAS. LTDA.
Rua Rio de Janeiro, 449 s. 702 "
NITERÓI
Dr. HÉLIO OBERLAENDER
Av. Amaral Peixolo. 370 s. -105 - lel.: 2-7647 - 2-6074
JOINVILLE
MANCHESTER S. A. COR. DE CAMBIO ETiTULOS
Rua Itajaí, 343 • tel.: 2662

ESTAMOS COLABORANDO COM 0 GOVERNO FEDERAL EM SEU PROGRAMA OE DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA
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Carlas
dos
leitores
índios

"O JORNAL DO BRASIL
atribuiu-me, cm suas edições
de 12 e 16 do corrente, expres-
soes que não empreguei, pelo
menos no sentido em que apa-
receram no noticiário, sóbre o
caso do.s índios.

Tomei o cuidado, ao si_r cn-
trevistado, de esclarecer que
nem eu nem minha mulher ja-
mnis presenciamos qunlquer
dos fatos objeto dos comenta-
rios e noticiários, valendo res-
saltar que minha mulher e eu
não nos referimos, de manei-
ra especifica, no Major-Avinclor
Luiz Vinhas Neves, assim co-
mo não mencionamos qualquer
outro funcionário ou autori-
dade brasileiros c que de ma-
neira alguma atribuímos no
nobre Governo brasileiro qual-
quer responsabilidade pelos la-
mentáveis fatos que o próprio
está procurando apurar.

Poi dito ainda que regressei
aos Estados Unidos, insinuai!-
do-se que eu estaria me es-
casando de afcerider convite do
Sr. Porto Sobrinho, chefe do
Gabinete do Ministro do In-
terior, para 'prestar dsclorã-
ções.

Não recebi qualquer convite
daquela ou de outra autoridn-
de para prestar declarações.
Não me parece, por outro la-
do, que minhas declarações a
elas pudessem ser úteis, sen-
do claro que jamais deixaria
de atender um convite ou in-
'timação de qualquer autoridn-
d'e que entendesse de me con-
vocar.

Qunnto á minha viagem pa-
ra os Estados Unidos, em gozo
de férias, está prevista há mui-
to tempo.

Pastor Wesley Blcvins —
Kio".

Atestado de ideologia
"Acho extremamente incxpli-

cável a atitude do Ministro Jar-
bas Passarinho de autorizar a
posse de dirigentes sindicais
sem atestado de ideologia.

Tomar todas as precauções
contra os comunistas é mais
do que necessário, basta lem-
brar os acontecimentos ante-
riores a 1064. Os comunistas
querem gre\-es desordens, guer-
rilhas, tudo com o propósito
de derrubar o Governo.

Se os dirigentes eleitos fôs-
sem homens de confiança, apre-
sentariam eom todo o prazer
seus atestados. •

JORNAL DO BRASIL Coisas da Política

Diretor-Presidente:
C. Pereira Carneiro

Kit,, i. iii- abril ile l"iiii
Direlor:

M. F. do Nascimento Brito
KiHlor-Clirre:

Alberto Dliícs

Frações da "frente ampla'
acreditam num reencontro

J. Lemos Rio".

üs problemas
do lllllllflo

"Como pai de estudante e
conhecedor da honestidade, co-
ragem e arrojo dos verdadei-
ros estudantes, associo-me ã
sua causa. Os estudantes tèm
o direito — mais do que isso,
a obrigação — de denunciar e
protestar contra as injustiças
e os crimes cometidos pelos"todos poderosos" do planeta.Do planeta, e não apenas do
Vietname.

Não se esqueçam os estudan-
tes de que, neste momento,
milhares de familia» polonesasestão sendo despedidas de seus
empregos e despejadas de suas
casas, porque seus filhos — os
estudante» — ousaram protes-tar contra a íalta de liberdade
dos pais. Abram os estudantes
seus corações para o massacra-
do povo húngaro. Protestem os
estudantes contra a criminosa
condenação dos. escritores è
poetas soviéticos, gritem os es-
tudantes contra o carrasco
Tito, que destruiu a vida do
lider dos estudantes iugoslavos,
Milovan Dilas.

Michael Buckncr — Rio".

Taxa ein universidade
"Na página 6 do Caderno Es-

pccial da edição do JORNAL
DO BRASIL de 7 do corrente,
lé-se a seguinte declaração deum estudante: "A instituição
da taxa paga corresponde aointuito de privatizar a Univer-sidade e torná-la cada vezmais freqüentada pelos elemen-tos provindos das classes so-ciais abastadas".

A declaração, além de injus-
ta, é tendenciosa: a lei que es-tabeleceu a taxa é a mesma
que criou a bôlsa-de-estudo
para os estudantes que não po-riem pagá-la.

Francisco Alves dos Reis —
Barra Matosa, RJ."

Ratos
"Há no Rio um problema desaúde pública: os ratos estãodominando a Cidade.
Ê verdade que nos EstadosUnidos existem dois ratos paracada habitante, mas isso nãodeve ser motivo para assumir-mos uma posição de descanso. .Ja temos a baia mais poluídado mundo, já temos um dosmaiores índices de analfabetas-mo do mundo, será que pensa-mos em ganhar a competiçãoda "densidade demográfica dosratos"?
Os chamados telefônicos pa--ra o órgão competente são malatendidos. Os funcionários na-da fazem sem receber propi-nas, mas ainda assim os ratosnão desaparecem. Se houvesseao menos um item nas dedu-

ções do Imposto de Renda coma indicação "propina oficial",tudo seria mais suportável.
Sérgio Guilherme Valle Hedl— Av.. N. S.».de Copacabana,

643, apto. 101 — Rio."

Aumento de imposto
•Trotesto contra o aumentodo Imposto Territorial de umterreno que tenho em Jacaré-

paguá, inscrição n.° 
833.096/01.618, que passou"dèNCr$ 16,18 a NCrJ 86,50. Esse
Governo prometeu pela televi-são que não iria aumentar oshnpostcp, pai-a ríão cair nomesmo erro do Governo pas-sado.

Renato dos Santos — RuaSanto Cristo, 135, casa 1 —caúde, Rio".

Classe Marginalizada
A classe política Brasileira é hoje unia classe

marginalizada. Enquanto o País. a despeito dn
instabilidade do-, regimes que se sucedem cm de.-
controlada carga emotiva, vai abrindo caminho

para o progresso natural, Os políticos, encurrala-
dos num paradoxo irremediável, perdem a sua cx-
pressão representativa.

Muita coisa mudou no Brasil de 1930 até esta
data, mas os métodos de íazer política c -— o que
é mais grave — lambem o.s políticos mantiveram-
se os mesmos. Nas nações mais evoluídas, a poli-
tica consolidou-se como ciência, criaram-se escolas
para a formação de líderes, dignificou-se ;o con-
ceito da representação popular. No Brasil, couli-
nuòu-se a íazer política pelos processos mais anti-
quados, a tal ponto que boje o povo, cujos anseios
cabe aos políticos interpretar, sente-se órfão de
liderança, completamente, desvinculado daqueles a
quem outorgou um mandato nas casas legislativas.

Essa apatia, essa incapacidade ile ajustar-se às
contingências da época, essa aversão ao nôvo, le-
riam fatalmente que conduzir à ruptura. O do-
cumento mais recente que ainda empolga a classe
política brasileira é a Carta-Tcstamentò de Vargas.
Dc lá para cá, no seu mimetisuio indefectível, os
políticos forám-se ajeitando e seu único empenho
se concentrou, nos últimos quatro anos, na luta
desesperada pela própria sobrevivência, movido.-
pelo instinto de conservação da espécie. Uma es-
pécie, diga-se dc passagem, praticamente extinta.

Diante de tal evidência, não era de surpreen-
der mesmo que os militares se investissem de au-
toridade política, atribuindo a si próprio cargos
eletivos sem o incômodo e os ônus das eleições
democráticas.

O desprestígio do.- partidos, coino instituições
fundamentais da República, n Inllii dc organicida-
dc do aparelho político, a ausência ahsoliilii dc

planejamento ç programação nus estatutos agre-
mialivos c o imcdialismo das decisões improvisa-
das são porlas que se escancaram à penetração dn
radicalismo; \. nessa* situações que a índole dita-
loriál respira o clima que antecede no golpe. I1'.
nesses momentos que o despotismo encontra o
ambiente que justifica os regimes de exceção.

Exceção feita a uns poucos políticos novos,

que se recusam a participar de composições ma-

quiíivclicas c-procuram uma saída pára o impasse
ciii que se encontra a classe a que pertencem;, o

que se vê é o conformismo de uma geração supe-
rada, totalmente excluída do processo que. por sua
própria natureza, cabia-lbc acionar.

Cria-se assim o círculo vicioso: os políticos
queixam-se de não poder agir devido à pressão dos
militares; os militares queixam-se de ter que dei-
xar a caserna, porque os políticos não fazem nada.
Ideal seria que uns e outros tivessem a exata com-
precnsão dos seus deveres e limitações. O povo 6
qüe não pode permanecer por muito tempo sem
intérpretes de .-eus anseios c reivindicações, obri-
gado a optai, entre a descrença e o desespero.

Não somos conlra os político.-. Nem conlra os:
militares. Somos a favor do Brasil. Daí a nossa
aflição ao verificar que aqueles, a cada dia, váo
cedendo terreno numa inversão de valores muilo

perigosa. Aos políticos cabe assumir o seu papel
no debate das grandes teses que empolgam o País

para transformá-lo dc vez numa democracia
autêntica.

Desequilíbrio Regional
Hoje, no Brasil, o otimismo c a esperança

existem, com maior intensidade, nas áreas consi-
deradas subdesenvolvidas do que nas supostamen-
te ricas. Há uma total mudança, que desmente o
que bá menos de cinco anos cra tido como nor-
mal. A miséria era considerada inevitável por
muito tempo ainda no Nordeste e no Norte do
País. Os mecanismos do mercado, que levariam
àquelas regiões a prosperidade do Cenlro-Sul. rc-
clamavam teoricamente períodos longos para ofe-
recer resultados.

A criação de organismos de desenvolvimento
regional, como a SUDENE c a SUDAM, entretan-
to, contribuíram com elementos novos para o pro-
blema. A política de incentivos apressou a mu-
dança de perspectiva. Ninguém de bom senso pode
opor-se à política de estímulos para acelerar as
possibilidades das regiões atrasadas. O falo de co-
meçar o Governo a preocupar-se com os aspeclos
espaciais do desenvolvimento representa avanço
em termos dc política econômica. Cabe, no má-
ximo, advertir para que o desenvolvimento orien-
lado geograficamente não tenha em mira apenas
as áreas subdesenvolvidas. A experiência mundial
moslra que, até em áreas suficientemente desen-
volvidas, costumam aparecer dificuldades. Na Eu-
ropa já bá preocupação com a excessiva concen-
tração industrial cm certas áreas restritas on com
a depressão que fulmina zonas que ostentavam
prosperidade até bem pouco tempo.

A estagnação industrial e a concentração dos
poucos setores manufalureiros dinâmicos em áreas
restritas criou no Brasil problemas sérios para
regiões consideradas ricas e prósperas. A Guana-
hara eslá no caso: sua situação é. particularmente
difícil. Não apenas o setor industrial tem parti-
culat importância, como outros fatores, de sentido
exclusivamente histórico, pesam sôbre a Guana-
hara. A mudança da Capital do Pais para Brasília
teve efeitos que ainda não se fizeram sentir em
toda n sua extensão. Eles çonstilúèni, em si mes-
mos, um peso negativo nas 'tentativas de reanimnr
a economia carioca.

A Guanabara não é o caso exclusivo. Podem
ser assinalados ainda os exemplos do Rio Grande
do Sul e do Espírito Santo, êste um bolsão de
atraso ua área mais desenvolvida do País. Do pon-
to-de-vista da Guanabara, só resta esperar que, nos
seus deslocamentos administrativos, para integrar-
se na íealidade nacional, o Governo Costa e Silva
laça voltar por uns poucos dias o centro tle deci-
soes à sua antiga sede.

Instalado aqui. poderá então considerar, coin
a devida atenção e objetividade, algumas das rei-
vindiei.eões do Estado, como a manutenção do sis-
lema bancário oficial, a liberação das áreas indus-
(riais ocupadas por instalações sem êsse sentido e
a construção do aeroporto supersônico que, do
Rio. poderia atender a lôda a América do Sul.

Barreiras Coloniais
O Governador da Guanabara assinou decreto,

em fins de março, extinguindo- ac barrcúas dc fis-
calização dentro do Estado. Havia nada menos que
quatorze delas, parando caminbões para exame de
carga, retendo o fluxo de mercadorias dentro de
um Estado que é o menor da Federação.

Não sè trata, no entanto, de um problema da
Guanabara. Extinguindo as barreiras internas a
Guanabara, na realidade, propôs a todos os demais
Estados do Brasil que façam o mesmo. Há mais de
quarenta barreiras no Estado do Rio, csclcrosando
de forma escandalosa a circulação da riqueza, c
entre Curitiba e o porto de Paranaguá, por exem-
pio, as barreiras são mais de vinte.

O Secretário de Finanças Márcio Melo Fniii-
co Alves, ao falar por ocasião da assinatura do
decreto, foi às raízes do conceito ultrapassado de
cobrar impostos em barreiras. "Èle tem origem no
Brasil-colônia, quando o ouro de Minas Gerais e
as mercadorias destinadas às zonas auríferas eram
sujeitos à apreensão e exame físico para recolher
os impostos à Coroa". A lembrança vem a propó-
sito, porque bá realmente algo de incompreensível
nesta infinita série de alfâudegas-iuirins niuniei-
pais, levantando o oleado de cada caminbáo coino
se estivesse vistoriando mulas de outrora, guiadas
por escravos.

Acontece que o Brasil abandonou exatamente
o Imposto de Vendas e Consignações por ser ron-

ceiro e tumultuado, baseado na tributação múlti-
pia que levava municípios a discutirem enlre si
c Estados a reabrirem, no seu nível, a mesma dis-
cussão. O Imposto de Circulação do Mercadorias,
baseado no controle puramente fiscal entre o pon-
to de partida e o ponlo de chegada da mercadoria,
veio simplificar e modernizar a cobrança tio im-
posto. O que não se admite é que, navegando con-
Irá a própria filosofia de um imposto que se cha-
ma de circulação de mercadorias, mantenham-se
a- harrcira< fiscais antigas. O ICM é ainda discuti-
do e tem problemas seus. de fundo, a serem escla-
recidos. Mas representa um passo adiante do IVC
e (nisto reside a gravidade do problema) jamais
será testado em sua plenitude se as mercadorias
não circularem. Pôr a funcionar o ICM dentro tia
estrutura do IVC é lão útil quanto colocar um
molor num carro de boi: o carro fica mais pesado.

E nem se trata apenas de manter, por teimo-
sia, uma estrutura ultrapassada pela criação do
ICM; O que bá nas barreiras, como já foi deíiün-
ciado, é lodo um sistema de achaque e extorsão.
Disto se aproveitam ós maus fiscais para formar
sua caixinha.

Já que se mencionou antes o Brasil-colônia,
o tpie fêz a Guanabara foi uma abertura interna
fle portos. A iniciativa só terá o rendimento tpic
deve ler se êles também forem abertos uo Brasi!
inteiro.

Brasilia (Sucursal) —
Naâa. existe nas declara-
rões áo Deputaão Osval-
do Lima Filho] divulga-
das em nome dos politi-
cos fiéis à liderança üo
Sr. João Goulart, que
possa ser tomado como
agressão ao Sr. Carlos
Lacerda. Pelo contrário.

Embora seja êle o tem-
peraiiiento impulsivo en-
tre os três líãeres parla-
mentares ãe maior ex-
¦pressão no movimento
freritista, o Sr. Osvaldo
Lima Filho chegou a as-
sinalar que âevem ser
destacados os serviços:
presiaâos pelo ex-Gover-
nador-áa Guanabara ao
despertar áa mobilização
popular contra o regime.
O Ministro áa Agricultu-
ra ão Governo âeposto
em 1964 ficou exatamen-
te na posição adotada pe-
los Deputados Martins
R,odrigues e Mário Covas,
com os quais divide o co-
mando da Oposição não
conformada no Congres-
so.

De volta a Brasília, o
Sr. Osvalão Lima Filho'
passou a áedicar-se, com
os outros ãois, ao esforço
para arrancar áo MDB a
constituição ãa Comissão
âe Mobilização Popular,
pressionar a Executiva
Nacional âo Partido para
compor essa Comissão,
ou. em último caso, con-
roçar os vinte ou trinta
deputados da extinta
írente para que assu-
mam os riscos áe man-
ter a Oposição nas ruas,
abafando eventuais res-
sentimentos contra o Sr.
Carlos Lacerâa.

Reencontro

Na atitude dos Srs.
Mário Covas e Martins

Rodrigues, que evitavam
comentar a conduta do
Sr. Carlos Lacerâa, já es-
tava implícita a esperan-
ça âe se refazer o soma-
tório üe liáeranças, mais
adiante. Também aí es-
tava implícita a convic-
ção âe que o ex-Governa-
dor faz apenas um recuo
tático. O Sr. Osvalão Li-
ma Filho explicitou tuáo
isso, áurante conversa
informal, após a divulga-
ção âas suas declarações."Continuamos unidos",
disse êle, "ainda que se-
paraáos. Nossos objetivos
são os mesjnos, apenas
optamos agora por táti-
cas diferentes. Nós, os
políticos ãe compromis-
sos acentuadamente po-
pular es, prosseguiremos
na tática áe arregimen-
tar o povo, enquanto o
Lacerâa fica na tática de
mobilizar a opinião mili-
tar, sempre com o mes-
mo objetivo áe proãuzir
condições que forcem a
redemocr at i z a ç ã o do
País. Há muitas razões
para crer que voltaremos
a nos encontrar, antes
que passe muito tempo".

Conselho milhar

Na base âessa observa-
ção ão Deputaão Osvalão
Lima Filho estará, pare-
ce claro, a impressão, se-
não mesmo a informa-
ção, de que o ex-Gover-
nador da Guanabara via-
jará para a Europa a
conselho áos amigos que
ainâa tem nas Forças
Armaãas.

Antes ãa. Portaria com
que se proibiram as ati-
viâaães ãa írente ampla,
informava-se que muitos
dos militares sensíveis à
liderança política âo Sr.
Carlos Lacerda, embora

tivessem absorvido sua
aliança com. o Sr. Jusce-
Uno Kubitschek, n ã o
conseguiram absor v e r,
em grau mínimo que fôs-
se, o Pado de Montevi-
üéu. Vlraram-se contra
êle e o teriam advertido
dc que a írente ampla
geraria uma situação di-
fícil, âe rigoroso endure-
cimento, conâucente a
um regime, aí sim, fran-
camente militarista.

Com a extinção áa
frente ampla, o Govêmo
teria reaberto ao Sr. Car-
los Lacerda a possibiliâa-
ãe âe diálogo com seus
velhos amigos militares.

Graãütilièmó

Essa especula ção é
tanto m a i s plausível
quanâo se divulga a in.
formação üc que milita-
res em comanão — áe
antigas ligações lacerâis-
tas, ou não — preconi-
sam uma "solução gra-
analista" para os proble-
mas políticos âo País.

O "graãualismò" exigi-
ria moderação dos oposi-
cionistas, a começar por
uma trégua neste mo-
mento, que é reputado
crítico. Deveria a Oposi-
ção renunciar à pregação
relativa à anistia até
1970, pois nisso consisti-
ria. um dos fatores bási-
cos para que se pudesse
encaminhar o processo
da sucessão do Marechal
Costa e Silva para uma,
solução civil capaz ãe as-
segurar a normaliãade
democrática.

O estudante, èsse subversivo
Trislão de Àtlia.yde

Nesse mesmo dia 4 de
abril, de tão triste me-
mória, recebi outro tele-
íonema, além de alguma
pequena descompostura
de sobra. Era o aviso de
que o Presidente da
UME queria avistar-se
comigo. Conhecera-o, se
bem me lembra, em 1963,
quando me pediu parainterromper por cinco
minutos uma aula, a
íim de íazer propaganda
de sua própria cândida-
tura. Julgando que vi-
nha solicitar alguma in-
tervenção minha junto
aos estudantes, redigi o
apelo que se segue. Afi-
nal não veio. Mas o apê-
lo aqui fica, pois não va-
lia apenas para aquele
momento, mas para ou-
tros em. que a mocidade
universitária ainda te-
nha a defrontar-se com
as lórçaa u<* Jiludut
da violência organizada.

Meus jovens amigos.
Estou, de todo coração,

com vocês, com a sua
mais que legítima revol-
ta contra a violência de
que íoram e continuam
sendo as primeiras víti-
mas e que já custou a vi-
da pelo menos a um dos
seus companheiros.

Mas não é pela violèn-
cia que se combate a vio-
léncia. E sim pela inte-
ligência, pela serenidade,
pela união e pela perse-verança.

Nada íaçam que possa
oferecer pretexto a novos
abusos de íôrça por par-te dos defensores da cha-
mada "ordem publica". O
que vocês pretendem,bem sei, é a verdadeira
Ordem, a ordem pública
que não se baseia na in-
justiça mas na liberdade
e no reconhecimento dos
direitos intangíveis dos
cidadãos. É por essa Or-
dem que vocês se batem.
E êsse combate tem de
ser íeito em ordem, sem
violências, para atingir
os resultados que todos
almejamos, pela prática
efetiva de uma democrá-
cia social autêntica.

Para alcançar êsse re-
sultado é preciso, no mo-
mento delicado que atra-
vessamos, não dar pre-texto a que, sob alegação
de manterem a ordem
pública, venham a cer-
cear, pelo Estado de Sí-
tio, o exercício das últi-
mas liberdades de quedispomos. ¦

Por isso, e. por tudo
mais que está na cons-
ciência de cada um de
vocês, eu lhes peço, com
a pequena autoridade
que me vem de quatroanos de luta incessante
contra a marginalização
de que, vocês, estudan-
tes, vêm sendo vítimas,
que se mantenham uni-
dos, em perfeita ordem,
sem mesmo revidar às
provocações com quetentam arrastá-los a pra-ticar atos impensados,

-a^snondenrlo. an er.nf.ra,-
rio, pela Seremuade áe~
atitudes e pela firmeza
de caráter, à violência a
que os pretendam forçar
os arautos da impostura
ou mesmo os falsos ami-
gos.

Eis ai o que teria dito
aos estudantes nesse dia
em que escreveram com
o seu sangue e a sua li-
berdade mais uma gran-
de página nos anais da
mocidade brasileira,
sempre de pé contra toda
espécie de tirania, con-
íessada ou mascarada.
Não lhes falei, mas lhes
falaram outros mais au-
torizados e competentes.

Muita gente, por aí,
considera ainda a Igre-
ja como sendo apenas
uma sociedade entre
amigos, que se coloca
sempre ao lado dos po-
derosos e das autorida-
des constituídas, c o m-
pactuando com os mar-
ginalizadores das novas
gerações. Como se a
Igreja fosse apenas uma
gerontocracia conserva-
dora ou reacionária. O

e a
que

problema, porém, não é
de prestígio, nem mesmo
de conversão. O proble-
ma é de fidelidade a si
mesma, à verdade
justiça, onde quer
elas se encontrem.

Ora, um dos erros
mais crassos do golpe de
1964 foi precisamente
contra a verdade e con-
tra a justiça, no modo
de tratar a juventude e
o operariado. Como es-
crévíamos em agosto de
1964: "Durante a fase do
terrorismo cultural por
que passamos, logo de-
pois da Revolução de
abril, e que ainda não es-
tá de todo encerrada
(antes revigorada, pode-
mos acrescentar, e m
1968, quatro anos já pas-
sados!) qüEirr-ms:'
freu, entre os anônimos,
depois dos operários, fo-
ram os estudantes, tan-
to os marxistas como os
católicos... Foi aliás um
grande beneficio que lhes
prestaram... Nesta so-
ciedade, substancialmen-
te descristianizada em
que vivemos, os maiores
revolucionários são real-
mente os cristãos, quan-
do dispostos a viver inte-
gralmente a sua Fé, tan-
to em seus objetivos na-
turais e sobrenaturais,
como nos métodos, tam-
bém naturais e sobrena-
turais que devem em-
pregar" (cf. Pelo Huma-
nismo Ameaçado, 1965,
P- 231). Foi o que viu,
aliás com muita argúcia,
e um pouco de exagero,
um observador norte-
americano, na revista
Connnomvcal, a que vol-
taremos na próxima se-
mana, se Deus quiser e
não m andar o con-
trário. . .

fh n
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COBAL cliz que não lhe cabe
a iniciativa da concessão
das bolsas de alimentação

O Gabinete da Presidência da Companhia Brasileira
de Alimentação informou ontem ao JB que "não cabe à
COBAL qualquer iniciativa para que seja posto em exe-
cução o decreto do Presidente Costa e Silva que institui
as bolsas de alimentação para os usuários do extinto Res-
taurante do Calabouço".

Informou ainda o Gabinete da Presidência que a
COBAL somente tomará conhecimento oficial do assunto
através da publicação no Diário Oficial da União, mas de-
verá aguardar a iniciativa do Ministério da Educação e
do Governo da Guanabara, para, quando solicitada, indi-
car o seu representante.

lermos tio decreto ou com sua
regulamentação, através cln Co-
missão Especial — a atuação
que deverá caber n COBAL sc-
rá a de receber as verbas, men-
salmente, e extrair os cheques,
nominais, que serão entregues
nos beneficiários aprovados.

— Entretanto, se ficar deter-
minado pela Comissão Especial
que a COBAL deve fornecer a
comida — disse o assessor — a
empresa se ajustará ao que íi-
car estabelecido, para dar cum-
primento ã determinação do
Presidente da República.

.Tornai do Brasil, sexta-feira, 10-4-68, 1.° Cad. -- 7

EXECUTORA

— A COBAL tomou conhe-
cimpnto do Decreto — afirmou
um assessor — através do JOR-
NAL DO BRASIL, e, com base
nos seus termos, acredita que
lhe caberá o papel apena.s de
executora e depositária das ver-
bas a serem destinadas para a
concessão das bolsas de alimen-
tação.

Segundo uma interpretação
prévia — que poderá ser modi-
ficada quando a empresa to-
mar conhecimento oficial dos

Boa ventura afirma cjue
Calabouço não reabrirá

O Diretor do Departamento
Nacional de Educação, Sr.
Jorge Boaventura, disse ontem
ao JB que serão infrutíferas
quaisquer tentativas de reaber-
tura do Restaurante do Cala-
bouco, adiantando que já na
próxima semana serão conhe-
cidos as nomes dos três téc-
nicos que farão parte da co-
missão que estudará as diretri-
zes da distribuição das bolsa.-
de alimentação.

Segundo o Diretor cio DNE.
o Governo federal vai gastar
NCrS 1 milhão anuais com os
estudantes que, para se bene-
íiciarem das bolsas, terão de
provar carência real de recur-
sos e comprovação de que es-
tudam. A triagem sobre a vi-

da social dos candidatos será
feita por alunos da Faculdade
de Serviços Sociais da UFRJ.

O Sr. Jorge Boaventura dis-
se que não acredita que os fre-
qüentadores do Calabouço que
participam dos movimentos es-
tudantis boicotem os colegas
que queiram se beneficiar com
as bolsas alimentare.s do ©o-
vêrno.

Desmentiu o Sr. Jorge Boa-
ventura as informações de que
o número de freqüentadores do
Calabouço alcança a casa. dos
seis mil. Informou que seis mil
é o número de refeições diá-
rias, e que os estudantes, em
número não superior a três mil,
é que costumavam fazer duas
refeições por dia.

Josafá comenta que Governo
e Exército devem apurar
denúncias dos 2 artistas

Brasília (Sucursal) — O Senador Josafá Marinho afir-mou repetidamente ontem, no Senado, que é dc própriointeresse do Governo federal e, sobretudo, do Exército atotal apuração do caso relativo aos irmãos Duarte, adver-tindo sóbre a necessidade de as Forças Armadas se acaute-
larem contra o seu envolvimento em tarefas que não lhes
tocam, especialmente aquelas de caráter policial.Lendo e comentando o depoimento prestado pelosdois irmãos, que afirmou conhecer desde meninos o Sr.
Josafá Marinho estranhou que o Comando do I Exército
tenha se pronunciado sóbre a questão antes de determi-
nar, como era imperioso, medidas de investigação.
ESTRANHEZA

Após esclarecer que é velho
amigo da famiiia o Sr. Josafá
Marinho afirmou poder ex-
pressar com segurança e tran-
qüilidade sua estranheza e seu
protesto diante do "procedi-

mento monstruoso das autori-
dades da Guanabara, prendeu-
do e submetendo a terríveis ve-
xames dois homens qualifica-
dos, de profissão definida, equi-
parados a animais no trata-
mento que lhes foi dado nas
prisões por que passaram."

Jornalistas contam o
que viram no Calabouço

Um comício como os outros,
quase diários, em frente ao
Restaurante do Calabouço.
Aparecem os policiais, usando
os cassetetes. Os estudantes re-
cuam e depois avançam, ati-
rando paus e pedras sobre os
policiais, que agora recuam. De
repente ouvem-se vários tiros
e os estudantes se dispersam.
Pouco depois o corpo de Edson
Luís é carregado em direção a
Rua Santa Luzia.

Èste, em linhas gerais, foi o
quadro visto pelos jornalistasZiraklo Alves Pinto e Washing-
ton Novais da janela da re-
vista Visão; no sexto andar do
edificio 275 da Avenida Gene-
ral Justo, no dia 28 de marco,
de acordo com o depoimento
que prestaram ontem no in-' quérito da Procuradoria do Es-
tado, que apura os incidentes.

DEPOIMENTO GRAFICO

Num "depoimento gráfico",segundo sua própria expressão,
pois não parava de desenhar
enquanto dava as explicações
ao Procurador Dardeau de Car-
valho, o diretor de arte da re-
vista Visão. Sr. Ziraldo Alves
Pinto, contou que os comícios
dos estudantes no Restaurante
do Calabouço já eram uma ro-
tina.

==_??*-áia-S8-^ie_iiiai£ojísta-
vam lã os mesnios 30 oiiiÕlür"
tudantes de sempre. Eu apre-
ciava o quadro, por volta de17 horas. Mais ou menos às 18horas chegaram as policiaisbrandindo os cassetetes. Os es-tudantes fugiram em duas di-reções: para o corredor cen-.trai entre o Restaurante c oInstituto Cooperativo, e cará agaleria do edifício da legiãoBrasileira de Assistência naRua General Justo.— Em seguida os estudantes
se reagruparam, saindo dosfundos do Restaurante e avan-
çaram sóbre os policiais, ati-rando paus e pedras- Os sol-dados começaram a recuar so-bretudo em direção à galeriaentre os prédios 350 e 370 da

Avenida Marechal Câmara, e
de repente a área fronteira ao
Restaurante ficou sem nenhum
policial, pois alguns deles, in-
clusive, tinham sido postos em
fuga pelos estudantes.

De repente — continua Zi-
raldo — ouvem-se vários tiros
seguidos, que devem ter vindo
da galeria, pois os estudantee
fugiam em polvorosa das suas
proximidades, e neste momento
eu vi um policial em posiçãocaracterística de tiro saindo da
galeria.

Neste ponto Ziraldo imitou
o gesto do policial, mas logo
depois ressalvou que como jãestivesse escuro não podia ga-rantir que o policial realmente
carregava, arma de fogo.

VISÃO PARCIAL

Ziraldo garantiu, no entan-
lo, que não viu nenhum estu-
dante armado "na área de vi-são que eu dispunha da jane-la, que não abrangia a totali-
dade do pátio fronteiro ao res-taurante, mas a sua maior par-te. Também não vi nenhum
estudante de paletó, como de-veria vir quem se encontrasse
armado. Tão pouco vi Edson
ser atingido, mas apenas sen-
do carregado jâ morto pelosseus companheiros".

O depoimento do Sr. Was--4iiftiftQiiJi.QYaiSj_i-eda.tor da re-vista Visão, foi idêntico ao de
seu companheiro. Relatou, no
entanto, que um funcionário
da redação da revista — cujo
nome, por questões de seguran-
ça, está sendo mantido em si-
gilo pelo Procurador Dardeau
de Carvalho — contou que ao
descer, na hora dos incidentes,
para comprar jornais, ouviu
um oficial dizer para os seus
comandados:

Atirem, já dei ordem para
atirar!

O Procurador Dardeau de
Carvalho, que está presidindo
o inquérito, deverá convocar o
funcionário para depor nos
próximos dias.

CPI da Assembléia pedecópias dos depoimentos
O Deputado Jamil Haddad

foi eleito ontem Presidente da
CPI que irá apurar as causas e
apontar responsabilidades pelamorte do estudante Edson Luis
de Lima Souto e ontem mesmo
oficiou ao Procurador Dardeau
de Carvalho. Presidente do In-
quérito Policial que investiga o
mesmo assunto, pedindo cópiados depoimentos.

Enviou, ainda, ofícios ao Go-
vernador Negrão de Lima, pe-

dindo a relação dos nomes detoda direção da Secretaria deSegurança na data da morte
do estudante, e outro ao Co-
mandante da Policia Militar,
solicitando a relação dos solda-
das e o nome do oficial que
comandava o choque policial
enviado ao Calabouço para re-
pri mir a manifestação estu-
dantil.

ABI proíbe
reunião do
Sindicato

A Diretoria da Associação
Brasileira de Imprensa, aten-
rlonclo à recomendação do Pre-
sidente do seu Conselho Admi-
nistrativo, resolveu impedir no-
vns reuniões do Sindicato do.s
Jornalistas Profissionais da
Guanabara cm dependência
cedida àquele órgão de classe.• tendo em vista ns ocorrências
verificadas . na assembléia dc
anteontem.

Decidiu também a Diretoria
da ABI levar aqueles fntos a
próxima reunião do Conselho
Administrativo, a réaiizar-sè na
próxima terça-feira. Em con-
seqüência "das últimas atitudes
tomadas pelo sindicato", e soli-
elárie com a Diretoria ria ABI.
o Vice-Presidente do SJPG. Sr.
Alvnro Pinto cia Silva, renun-
ciou ontem no cargo.

RECOMENDAÇÃO

K a seguinte a recomenda-
ção do presidente do Conselho
Administrativo da ABI:

"O Presidente do Conselho
Administrativo da Associação
Brasileira de Imprensa, órgão
executivo das deliberações cio
mesmo Conselho, ex-vi do dis-
posto no Artigo 51, incisos I,
II e XIII das Estatutos, tendo
em vista os últimos aconteci-
mentos verificados nas depen-
ciências dn ABI cedidas, a título
gratuito, ao Sindicato dos Jor-
niilistas Profissionais da Guana-
bara. ocorrências que dividem
a classe e criam um ambiente
de mal estar em tomo dos di-
rigentes dn Associação Brasilei-
ra de Imprensa, caso se omi-
tam na tomada de providên-
cias que obstem a repetição de
tais fatos,

Resolve:
Recomendar ao Sr. Presiden-

te da Diretoria que tome as
providências necessárias para
impedir novas reuniões no gê-
nero da que íoi realizada, ve-
dando, se necessário, o acesso
às dependências cedidas em co.
modato pelo mau uso que delas
pretende fazer o comodatário,
até a próxima reunião do Con-
selho Administrativo, quando
outras medidas serão objeto de
deliberação:

Rio, 18 de abril dc 1968.
(at Elmano Cruz".

Greve na
Belgo é
mantida

Belo Horizonte (Sucursal) —
Os 1400 operários da trefilaria,
cia siderúrgica Belgo-Mineira
mantiveram ontem a greve
iniciada terça-feira por um
aumento salarial de 25%, mas
o Diretor do Departamento
Nacional do Trabalho, Sr. II-
délio Martins, já entrou em
contato com militares e auto-
ridades do Governo estadual
para solucionar a greve, con-
siderada ilegal.

Os operários estão decididos
a sô voltar ao serviço após a
revisão de seus salários, que —
por lei — não podem ser au-
mentados, pois só em outubro
termina a vigência do acordo
entre os trabalhadores e a
Companhia . O Governo acha
grave a situação criada pela
greve na cidade industrial de
Contagem.
REUNIÃO NÃO RESOLVE

Por solicitação do Procura-
dor-Regional do Ministério do
Trabalho, Sr. Luís Carlos
Avelar, houve ontem uma au-
diência conciliatória no Tribu-
nal Regional do Trabalho, pa-ra que íòsse iniciado o dissídio
coletivo especial. O propósito
era levar o caso à Justiça,
pois a greve é inteiramente
Ilegal.

A Belgo-Mineira foi defendi-
da pelo advogado Elmo Alves
Nogueira, que exigiu a volta
imediata ao serviço como con-
dição para o início dos enten-
dimentos, afirmando que não
tinha condições de dizer se aempresa poderia conceder 10%
de aumento, como foi anun-
ciado pelo Diretor Amaro Gua-
timozim.

Diante do impasse, uma vez
que o Presidente do Sindicato
dos Metalúrgicos, Sr. Antônio
Santana, e o advogado Cássio
Gonçalves resolveram deixar
a resposta por conta daassembléia-geral dos opera-
rios, o Presidente do TRT, Sr.Herbert Magalhães Drumond,
íêz um apelo veemente aos
operários para que voltassem
ao serviço, a fim de que o dis-sídio pudesse ser apreciado emclima de tranqüilidade.
A ASSEMBLÉIA

Na assembléia-geral, às 18h30m o advogado do sindicato
explicou aos operários a ilega-
lidade da greve e a dificuldade
de eles conseguirem o aumento.

Vários operários disseram en-lao que não se importavam coma condenação da greve, "pois
a necesidade que passamosatualmente prova a legalidade
do movimento". A decisão decontinuar n greve foi tomada
por votação unânime dos ope-rários.
VIGÍLIA

Os operários, encerrada t.assembléia, decidiram ficar noSindicato, formando turmas derevezamento, até que a com-
panhia conceda os 25% doabono. Arranjaram um livro
para substituir o relógio de
ponto da trefilaria e suas fa-milias estão providenciandomarmitas, cobertores, colchõese turio que necessitarem para «vigília.

O Sindicato dos Metalúrgicos
divulgou nota ofical declaran-
do que "embora a greve nãotenha obedecido às formalida-
des legais, é justa e por isso
deve ser apoiada".

DOPS prende 14 estudantes
que iam falar com Aragão

Assentes do DOPS prenderam na
tarde de ontem, na Reitoria da UFRJ,
na Praia Vermelha, 14 estudantes queforam com um grupo de aproximada-
mente 50 representantes de Diretórios
Acadêmicos entregar ao Reitor Moniz
de Aragão uma série dc reivindicações,
entre elas a da reabertura imediata do
Restaurante do Cababouço.

O Diretor do DOPS, Sr. Lucidio Ar-
ruda, que ontem continuava no posto,
confirmou a prisão — negada diversas
vezes por seus assessores —. mas no
princípio recusou-se a fornecer seus no-
mes à imprensa, alegando que não tl-
nha certeza sc os prisioneiros eram real-
mente estudantes. Informou porém que
eles seriam ouvidos e liberados em se-
guida.

ANTECEDENTES

O comparecimento dos estudantes ã
Reitoria da UFRJ estava marcado desde
segunda-feira e tinha sido decidido du-
rante uma reunião que as lideranças
mantiveram na Faculdade de Economia.
O fechamento do Restaurante do Cala-
bouço vinha causando preocupações, que
aumentaram com o decreto presidencial
que considerava o Calabouço extinto e
instituía bolsas de alimentação.

Preocupadas com o grande número
de estudantes que perderam a alimen-
tação barata, as lideranças da AMES,
UBES e UME se reuniram na tarde de
anteontem e decidiram enviar ao Reitor
Moniz de Aragão um relatório pedindo
a reabertura imediata do restaurante e
uma permissão para que os usuários do
Calabouço pudessem freqüentar os res-
taurantes universitários.

A noticia de que o Reitor Moniz de
Aragão sofrerá um princípio dc enfarte
e estava acamado não desanimou os es-
tudantes. que decidiram levar suas rei-
vindicações ao Vice-Reitor para Assun-
tos Estudantis. Professor Paulo Emídio
Barbosa.

Os estudantes — aproximadamente
50 — seguiram para a Praia Vermelha
por volta das 13 horas. Por interferên-
cia das lideranças, os estudantes, mes-
mo os que não eram universitários, con-
seguiram almoçar no restaurante Pen-
tágono, que serve exclusivamente aos
alunos das Faculdades de Economia,
Serviços Sociais e Educação Fisica. En-
quanto isso os líderes rumaram para o
Gabinete do Reitor ' 

Moniz de Aragão.
Antes de chegar lá foram avisados de
que quatro agentes do DOPS haviam
penetrado nos jardins da Reitoria e le-
vado 14 estudantes, entre eles duas
moças.

Surpreendidos decidiram não mais
apresentar o relatório ao Reitor, Pro-
tessor Clementino Fraga Filho, que es-
tava substituindo interinamente o Sr.
Moniz de Aragão. Concluíram que o diá-
logo havia terminado ali e rumaram pa-
ra a sala do Vice-Reitor para Assuntos
Estudantis, Professor Paulo Emidio Bar-
bosa. Ao saber da prisão dos estudan-
tes, o Vice-Reitor entrou em contato te-
lefònico com o DOPS, nada conseguindo
de positivo, a não ser a informação de
que eles seriam ouvidos.

Embora estivesse ausente da Reito-
ria na ocasião, o Professor Clementino
Fraga Filho foi inteirado da prisão,
prontificando-se logo a intervir para
que os estudantes tossem liberados o
mais depressa possivel.

Enquanto alguns lideres rumavam
para a Secretaria de Segurança, a fim
de saber o que estava ocorrendo com
os colegas, outro grupo reuniu-se numa
sala da Faculdade de Economia nara
discutir o problema. Emitiram a seg*uin-
te nota oficial:

"Os estudantes foram surpreendidos
hoie, mais uma vez, pela Ditadura. De-
pois da crise, o Reitor Moniz de Ara-
gão reconheceu que o movimento estu-
dantil existia e convidou-nos para mais
um anunciado diálogo.

Meia hora antes do encontro, a'•nova polícia" prendeu os estudantes do
Calabouço que, na falta de comida, co-
meram conosco nos restaurantes uni-
versitários. O problema do Calabouço
era, inclusive, um dos itens do encontro.
O Governo federal achou a solução prn-metendo até NCrS 2,00 para cada estu-
dante, por dia. Sabemos que o Govér-
no não cumprirá isso. Sabemos que as
bolsas ficarão nos meandros da buro-
cracia oficial e desaparecerão cem o
tempo, sem que os alunos do Restaurai!-
te possam protestar. Os estudantes exi-
gem o Calabouço de volta sem empu-
lliação.

A UME. o DCE da UFRJ e o.s Dire-
torios que compareceram à Reitoria co-
municam que só aceitarão debates sóbre
problemas da Universidade quando sol-
tarem os colegas presos. Exigimos tam-
bém que a Reitoria se empenhe na li-
bertação dos estudantes."

Assinaram a nota os representantes
da UME, DCE da UFRJ, e os Diretórios
Acadêmicos das Faculdades de Mediei-
na, Odontologia, Química, Farmácia,
Economia, Psicologia, Belas-Artes, Geo-
logia, Filosofia, Engenharia Operacional,
Letras, História Natural, Direito, Mate-
mática, Fisica e Arquitetura.

OS PRESOS

São os seguintes os estudantes pre-sos ontem pelo DOPS: Paulo Gomes Ne-
to, Francisco Assis Carvalho Alves, João
Pinto Godói, Décio Castelo Branco, Vi-
cente Maciel Lopes, Juarez Sena, Nori-
vai Sousa Batista. Fernando Carlos Fer-
reira da Silva, José Carlos Soeiro Melo.
Edércio Ribeiro Duarte, Nelson Antônio
Silva Mota, Felipe Alves de Sousa Iajo-
sen, íris Fernandes Santos c Maria das
Graças de Freitas da Cunha.

ENCONTRO

Os dirigentes da Frente Unida dos
Estudantes do Calabouço (FUEC) mar-
caram para as 15 horas de hoje um en-
contro com o Ministro Tarso Dutra que,segundo seus assessores, não tem conhe-
cimento da reunião, nem marcou nada
com ninguém.

Em vista da prisão dos estudantes,
as lideranças marcaram para as 17h30m
da próxima terça-feira uma concentra-
ção no Centro da Cidade. Os estudan-
tes afirmam que não pretendem reali-
zar passeata, "a não ser que a Policia
interfira e nos obrigue a isso".

O movimento dos estudantes vai se
basear, sobretudo, na luta pela reaber-
tura do Restaurante do Calabouço. que,segundo eles, inicia um processo visando
ao fechamento de todos os restaurantes
universitários, para sua posterior entre-
ga a grupos particulares.

Os estudantes vão protestar, ainda,
pelo fechamento do restaurante da Fa-
culdade de Arquitetura, que ainda não
abriu éste ano por falta de verba. Tam-
bém o restaurante da Faculdade de En-
genharia, na Uha do Fundão, está'com
seu funcionamento ameaçado, uma vez
que a direção da escola já não tem mais
verba. Para a direção dessas escolas, a
solução seria o aumento da refeição paraNCrs 1,00, fato que, se efetivado, iria
provocar novos protestos.

CONTRA O AUMENTO

A Comissão de Alimentação da Casa
do Estudante da Cidade Universitária
anunciou ontem que continuará lutan-
do para tentar evitar o aumento do pre-co das refeições nos restaurantes uni-
versitários para NCr$ 1,00 e afirmou quesua principal preocupação, no momento,
é a reabertura do restaurante da Facul-
dade de Arquitetura da UFRJ.

Alguns membros da Comissão, alu-
nos das Faculdades de Engenharia e Ar-
quitetura da UFRJ, estiveram ontem na
redação do JORNAL DO BRASIL paraagradecer a cobertura e informar que a
Comissão estará presente hoje à mani-
festação que será realizada na porta do
restaurante da Faculdade de Arquitetura.

Po1licia reprimirá manifestações
O Secretário de Segurança, General

Luís de França Oliveira, afirmou ontem
que não recebeu qualquer solicitação de
licença para a realização de manifesta-
ções e se elas forem tentadas serão im-
pedidas pela Policia, já havendo inclu-
sive um plano de policiamento.

Disse ainda que serão detidos os que
tentarem realizar comicios ou' passeatas
não autorizados, permanecendo esses
elementos no DOPS à sua disposição até
que sejam concluídas sindicâncias sobre
cada um. Os que tiverem mais de 18
anos e forem considerados agitadores
serão enquadrados na Lei de Segurança
Nacional.

NA PM

O Chefe do Estado-Maior da Poli-
cia Militar, Coronel Cruz, disse ontem
que "a PM não tem conhecimento de
manifestações estudantis de rua hoje ou
terça-feira e não organizou nenhum es-
quema especial para reprimi-las", embu-
ra pouco antes tivesse participado de
uma reunião sobre o problema, à qualcompareceram dois coronéis do Exér-
cito.

Acrescentou o\,'oronel Cruz. que esta
no Comando da PM por causa da doen-
ça do Comandante-Geral, que se surgi-
rem novas manifestações elas "serão re-
primidas de acordo com a determinação

das autoridades" e que a PM usará seu
esquema normal.

REUNIÃO

Os oficiais do Estado-Maior e ou-
tros que têm cargos de comando na cor-
poração participaram de uma reunião
secreta, que começou às 15h30m, no
Quartel-General da PM. Segundo fontes
da Polícia Militar, nessa reunião foram
debatidos assuntos relacionados com a
repressão às manifestações, bem como o
comportamento a ser seguido pelos sol-
dados.

Um dos pontos que vem preocupan-
do o Comando da PM — segundo essa
mesma fonte — é a forma de comporta-
mento que devem adotar os choques
para conseguir controlar eficientemente
as manifestações de rua e, principalmen-
te, vencer as táticas de dispersão última-
mente empregadas pelas lideranças es-
tudantis.

Uma das contratáticas da PM pode-rá ser, ao invés da concentração de tro-
pas em quatro ou cinco pontos conside-
rados chaves, como vinha ocorrendo,
efetivar o policiamento preventivo —
sempre que seja possivel prever as ma-
infestações — em pequenos grupos de
soldados, que além de abrangerem uma
área maior terão maior mobilidade.

UBES desmembrará 20.° Congresso
Apesar da proibição policial, a

União Brasileira de Estudantes Secun-
dários decidiu realizar seu 20.° Congres-
so a partir do dia 21, mas vai desmem-
brá-lo em três etapas — Belo Horizon-
te, São Paulo e Rio -—. com o objetivo
de aproximar os secundaristas de suas
entidades de representação.

Nas três etapas deverá ser discuti-
da uma só tese, que englobará as prin-
cipais reivindicações dos secundaristas:
luta contra as anuidades e contra a
disciplina militarista Implantada nos
principais colégios do Brasil e reivlndi-

cação do abatimento de 50% nas passa-
gens dos transportes coletivos.

ETAPAS _

A primeira etapa do Congresso da
UBES será ém Belo Horizonte e durará
três dias. a partir do dia 21. A delesn^ão
carioca, formada por representantes da
AMES e de 32 grêmios estudantis, jáestá em Minas.

Em São Paulo, o Congresso deverá
realizar-se nos dias 27, 28 e 29 e, no
Rio, nos dias 5, 6 e 7 de maio. Nas três
fases, o patrono será o estudante Edson
Luis de Lima Souto.

Reitor afirma que há mais
de 6 meses universidades
não recebem as subvenções

_ Brasília (Sucursal) — O não recebimento de subven-
çoes orçamentárias há quase seis meses e meio, exceto averba para pessoal, pelas universidades brasileiras, foi de-nunciado, ontem, pelo Presidente do Conselho de Reito-res, Prof. Davi Ferreira Lima.

Falando na CPI da Câmara sóbre ensino superior, oReitor da Universidade dc Santa Catarina acrescentou
que, em conseqüência, está se lançando mão do fundo pa-tnmcmal. Esclareceu que os recursos orçamentários <nao sofressem cortes do.s planos de economia poderiaser suficientes para várias universidades. Mas já se anuicia, salientou, outro corte de 8,5% das dotações

íos, se
m

anun-

DEFICIÊNCIA

Interpelado pelos Deputados
Evaldo Pinto (Presidente),
Lauro Cruz (relator)', Mata
Machado, Monsenhor Vieira,
Dail de Almeida e Paulo Ma-
cárilii (autor do pedido cln
CPI), o Professor Ferreira Li-
ma disse que apesar das falhas
e criticas, o número de matfí-
cuias nos cursos superiores es-
tá aumen'tándo bastante. Em
1956, o Brasil possuía 60 mil
alunos matriculados em Facul-
dades e atualmente êsse nume-
ro atinge a mais de 210 mil,

Criticou muito o ensino se-
cundário brasileiro, um dos
principais responsáveis pelobaixo nivel dos jovens quese candidatam nos vestibulares
dos cursos superiores. No seu
Estado, considerado alfabetiza-
do, existem 59 estabelecimen-
to.s de ensino secundário e dos.

em confronto com a nossa po-
pulação. A insuficiência existe,
mas a solução não é fácil, ex-
plicou. porque exige uma série
de fatores, a começar per maio-
res recursos e mais professores.— Não se pode fazer um pro-fessor universitário em meses.
Acho um crime, também, criar-
se faculdades só pelo orgulho
ou vaidade de criá-las, fi pre-fcrível poucas, mas honestas,
do que muilas c desonestas.
Não seu contra a criação de
faculdades no interior, desde
que a cidade possua meios, re-
cursos e professores suficien-
tes. Caso contrário, criam-se,
apenas, faculdades desonestas
e isso não posso apoiar.

Mais adiante, disse ao Sr.
Mata Machado ciue os Reitores
têm o maior interesse em am-
pliar o contato com os estu-
dantes, pois são eles a massa

_ ... que dá vida ãs universidades.
800 professores apenas 100 são Mas é contrário à participaçãolicenciados. O.s outros apenas
dão aulas, sem preparo sufi-
ciente para a. missão.

O Sr. Paulo Macaiini re-
velou que apresentou, junta-
mente com o Deputado Mata
Machado, projeto de emenda
constitucional, esta beleceridò
que a Uniáo destinará 10% e
o.s Estados. Municípios e Dis-
tri jto Federal pelo menos 20%
da receita para o ensino.

— O Conselho de Reitores
só pode aplaudir a medida, se
aprovada a emenda ã Consti-
Luição, todo o ensino brasilei-
ro teria maiores recursos e,
evidentemente, seria melhora-
do, principalmente o secunda-
rio, que considero o ponto de
estrangulamento da educação
em nosso Pais — afirmou o
Prof. Ferreira Lima.

EXCEDENTES

A certa altura, declarou que
o problema das excedentes dns
universidades não é só um pro-
blema nacional, mas mundial.
Reconhece que são muitas ns
criticas centra o pequeno nume-
ro de universidades no Brasil,

de órgãos estudantis no Con-
selho de Reitores, cuja organi-
zação não tem lugar para elos.

Ao relator Lauro Cruz, ma-
nifesíou-se contrario no siste-
ma de fundações de universi-
dades, "que náo tem dado, no
Brasil, bons resultados". Para
se implantar êsse sistema, sa-
lientou, será preciso reformar
tóda a legislação que rege
a Universidade, principalmente
no que diz respeito à politica
salarial.
REDUÇÃO

O Prof. Davi Ferreira Lima
encaminhou ao Deputado Eval-
do Pinto um relatório do Con-
selho de Reitores sobre a atual
c o n j u n t u ra da Universida-
de brasileira. No trabalho, os
Reitores afirmam ciue a auto-
nomia universitária, consagra-
da na Lei de Diretrizes c Ba-
ses da Educnção, "vem sofreu-
do repetidas restrições de or-
dem administrativa, financeira
e, o que c mais sério, didática,
com reflexos negativos não só
na esfera universitária, mas
também no desenvolvimento c>o
Pais".

Presidente autoriza 4
faculdades e 2 cursos

Brasilia (Sucursal) — Ao
despachar ontem à tarde, no
Palácio da Alvorada, com o
Ministro Tarso Dutra, o Pre-
sidente Costa e Silva assinou
decretos que autorizam o
funcionamento de quatro
faculdades em São Paulo e
de dois cursos de nível su-
perior no Rio, como solução
parcial para o problema de
excedentes.

Por esses decretos foram
autorizadas a funcionar a
Faculdade de Engenharia de
São José dos Campos, a Fa-
culdade de Filosofia de Ita-
petininga, a Faculdade de
Direito de Guarulhos e a Fa-

culdade de Direito de São
Carlos, além do curso de Ad-
ministração da Faculdade de
Economia do Rio de Janeiro
e o Curso de Psicologia da
Faculdade de Filosofia San-
ta Lúcia, também localizada
no Rio.

NOMEAÇÃO
No mesmo despacho com

o Ministro Tarso Dutra, o
Presidente Costa e Silva as-
sinou decreto nomeando o
Sr. Rui Vieira da Cunha pa-
ra o cargo de Diretor da Di-
visão de Educação Extra-Es-
colar do Ministério da Edu-
cação.

Universidade de S. Paulo
passará a ser fundação

Brasília (Sucursal) —
Através de decreto presiden-
ciai, a Universidade Federal
de São Paulo deverá ser
transformada em Fundação,
de acordo com exposição de
motivos que o Ministro da
Educação e Cultura, Sr. Tar-
so Dutra, deverá encami-
nhar ao Marechal Costa e
Silva.

Na exposição, o Ministro
diz ser a "forma fundacio-
nal a preferível por permi-
tir uma administração mais
flexível, com tóda a proxi-
midade de empresa priva-
da", e que a UFSP, com
sede em São Carlos, consti-
tulrá uma valiosa experi-
ência a ser feita no aper-
feiçoameirto da estrutura
universitária brasileira".

— Ela deverá representar
uma verdadeira multiuni-
versidade, com campus si-
tuados em cidades diferen-
tes, à semelhança do que
ocorre na Califórnia, nos
Estados Unidos — diz o Mi-
nistro.

De acordo com o decreto,
a Fundação gozará de auto-
nomia didática, financeira,
administrativa e disciplinar
e será administrada por um
Conselho Diretor constitui-
do de seis membros e três
suplentes. Terá, ainda, um
ou mais campus, situados
em cidades diferentes e in-
tegrados por institutos bá-
sicos de ensino e pesquisa e
por faculdades destinadas .à
formação profissional.

Dispensa de professores
pára faculdade em Minas

Belo Horizonte (Sucursal)
— As aulas da Faculdade
de Filosofia da UFMG foram
suspensas ontem porque, em
vista da dispensa de 64 pio-
fessores contratados, vários
cursos ficaram sem profes-
sores e os alunos se cansa-
ram de esperar nas salas
pelos substitutos, que não
apareceram.

Nos cursos de Filosofia,
História e História Natural,
os mais atingidos pela dis-
pensa em massa, os alunos
entraram em greve de pro-
testo, pois mais da metade
dos seus professores foram
mandados embora. A Direto-
ria da FAFi alega que não
tem mais condições de pa-
gar os professores, por cau-
sa dos cortes da verba.

TÁTICA

Os alunos fizeram ontem
uma assembléia-geral e ti-
veram um documento no
qual afirmam que a dispen-
sa dos professores é o pri-
meiro reflexo na escola do
Plano de Educação do Go-

vêrno federal, que cortou
dois terços da verba desti-
nada às universidades.

Os estudantes da Facul-
dade de Filosofia acham que
a crise é uma tentativa
de implantação do acordo
MEC-JJSAID e explicam:
"O Govêmo destina verbas
para a Universidade de Bra-
silia, que é uma fundação,
tentando fazer com que ela
funcione, e corta verbas das
universidades federais, pa-
ra colocá-las em crise. con.
seguindo isto, êle irá argu-
mentar: "Somente uma fun-
dação tem condição de fun-
cionar no Brasil. E como
não temos infra-estrutura
capaz de sustentar uma uni-
versidade, seremos mais sò-
lidamente ligados ao neo-
colonialismo americano".

SURDEZ ?
CEHTHO AUDITIVO TEUX S/B
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Comissão da
ONU é retida
na Tanzânia

Dar és-Salnin — Tanzânia
(UPI — JB) — Uma comissão
da.s Nações Unidas liderada pe-
lo Embaixador chileno José Pl-
xièik c destinada a investigar a
administração ilegal da Africa
do Sul sôbre a Africa Sul-Oci-
dental, ficou retida em Dar cs-
Saiam, Capital da. Tanzânia,
por não ter melo de transpor-
te para chegar a seu destino.

O Governo de Zâmbia, que
deveria fornecer o avião para
levar a comissão internacional
à Africa Sul-Ocldental, impôs
várias garantias em troca do
transporte, inclusive a de que
o avião seria pago pela ONU
caso fosse seqüestrado pelas
autoridades sul-africanas. A
comissão visa principalmente a
reforçar a determinação das
Nações Unidas de que a Afrl-
ca Sul-Ocldental deve passar
para seu controle e depois tor-
nar-se independente, cessando
a administração sul-africana.

Rodésia mata
mais quatro
guerrilheiros

.Salisbury, Rodésia (AFP-JB)— O Governo da Rodésia in-
formou ontem que suas forças
mataram quatro guerrilheiros
nacionalistas africanos, de um
nóvo contingente infiltrado no¦p-ais através da Zâmbia. Vários
desses guerrilheiros, que ten-
tam a derrubada do Governo
racista minoritário de Ian
Smith íoram capturados, se-
gundo a fonte oficial.

Espanha
libertará
a Guiné

Madri (UPI — JB) — O Mi-
nistro das Relações Exteriores
da Espanha, Fernando Maria
Castilla, anunciou ontem queseu país pretende dar a inde-
pendência à Guiné Equatorial
o mais rápido possível, ainda
este ano. Não revelou se a Es-
.panha cumpriria a determina-
ção das Nações Unidas para queesse país africano se tornasse
independente até 15 de iulhode 1968. J

Castilla falou perante a Con-
ferência sóbre Constituições quese realiza na Guiné Equatorial
espanhola. O conclave faz par-te de uma série de conferências
e seminários destinados a in-formar as elites políticas do
pais sôbre regimes de Govêr-no e outros conhecimentos ne-cessários a que se autogover-
ne, quando tornar-se indepen-
ciente da Espanha.

RAU envia
Chanceler
a Moscou

Cairo (UPI-AFP-JB) — oMinistro do Exterior egípcio
Mahmoud Riad, partiu on-tem para Moscou, em visi-ta de três dias à União So-viética, onde discutirá a si-tuaçâo do Oriente Médio
Em seguida Riad visitará àHungria e a Tcheco-Eslo-
váquia.

Em Londres foi noticiada
a próxima partida do Em-baixador britânico no Cai-
ro, Sir Harold Beeley, paraBagdá, a fim de discutir oreinicio de relações diplo-
máticas entre a Grã-Breta-
nha e o Iraque, rompidas nosegundo dia da guerra ára-oe-israelense de junho últi-mo,

INTERPRETAÇÃO

As gestões empreendidas
pelo_ enviado especial dasNações Unidas ao Oriente
Médio, o diplomata sueco
Gunnar Jarring, aparente-
mente não tornaram mais
próximo o estabelecimento
de uma paz permanente ria
região, fazendo com que os
observadores liguem o fra-
casso dos últimos entendi-
mentos entre Jarring e o
Governo egípcio ao convite
feito pela União Soviética a
Mahmoud Riad.

Riad afirmou na quarta-
feira,' após a conferência
com Jarring,, que nada sur-
gira de nôvo e o porta-voz
do Govêmo egípcio, Hassau
Elzayat, disse que a missão
do diplomata sueco chegara
ao ponto zero.

Em Beirute noticiou-se
que o Governo jordaniano
recebeu numerosas queixas
de cidadãos estrangeiros que
sofreram ameaças e extor-
soes de grupos árabes que
dizem agir em nome da or-
ganização El-Fatah.

O porta-voz oficial da or-
ganização em Beirute quali-
ficou de "elementos descon-
trolados", que "estão vili-
pendiando o nome do movi-
mento", os "pseudo-coman-
dos" que circulam pelas jo-
calidades jordanianas, usan-
do uniforme e fazendo por
conta própria confisco de
bens e coletas de fundos.

Sargento derruba Governo de Serra Leoa Bonn quer deter
Docar e Londres (UPI-AFP-JB) — Cadê-

les, sargentos e suboficiais das Forças Armadas
de Serra Leoa, chefiados pelo sargento Rogers,
derrubaram ontem o Governo militar Instalado
nó pais, também por golpe de estudo, há pouco
mais de um ano.

O sargento Rogers justificou o golpe om
discurso pronunciado na Rádio dc Frcetovn, ca-
pitai do pais, dizendo que "os militares que to-
maram o poder em março de 1967 eram ainda
mais corruptos que os civis que os precederam".

TRADIÇÃO

O Presidente do Conselho Nacional de Re-
forma — Poder Executivo de Serra. Leoa —
Coronel Andrew Juxon-Smith e o Vlce-Presi-
dente William Leigh foram presos petas Forças
do sargento Rogers.

Tõãas as comunicações do país com o ex-
terior foram interrompidas até o primeiro co-
municado radiofônico do nôvo Governo, anun-
ciando a tomada do poder em Freeíown, e ou-'
vido cm Dacar, Abidjan e Monróvia. No primei-
ro comunicado que féz à nação, o sargento Ro-
gers anunciou a criação de um Movimento Re-
volüciqnárlo contra a Corrupção.

A Seira Leoa vivia em regime üe exceção
desde a tomada do poder por altas patentes
militares, em março dt- 1907. Havia censura à
imprensa, e a Constituição do pais íoi supri-
mida.

As informações provenientes dc Dacar e da
Secretaria da Comunidade Britânica de Nações,
em Londres, não dão detalhes sôbre a persona-
lidade do sargento Rogers. Sabe-se que íoi
apoiado por quase toda a tropa de Serra Leoa
e também pelas íôrças policiais.

Serra Leoa comemora no próximo dia 27 a
sua independência e conseqüente elevação a Es-
tado associado da Comunidade Britânica (Com-
monwealth). fi um pais de 72.333 quilômetros
quadrados, 2.180.000 habitantes e possuidor de
jazidas de minério de ferro e diamantes, que
exporta principalmente para a Inglaterra,

CICLO GOLPISTA

Sir Albert Margai, segundo Primeiro-Mi-
nistro da Serra Leoa depois da independência,
era um simpatizante dns experiências de S?-
kou Touré, na Guiné. E isto nunca lhe foi per-doado pelos militares do país. Quando tentou
impor uma nova estrutura política, baseada em
um partido único. íoi violentamente atacado
pelo então líder da oposição Syaka Probins

Stevens, chefe do partido chamado Congresso
de Todo o Povo.

Isto acontecia em íniifi. quando a Serra
Leoa ainda buscava o caminho institucional
a seguir, depois de passada a euforia da inde-
pendência. Sob a alegação de ter descoberto
um complet militar para miilii-lo. Mái-gai con-
seguiu manter-se mais um pouco no poder.Parn o caso de tentarem derrubá-lo. pediu au-
xilio da yizinlia Guiné de Sekou Touré e re-
velou que o coinplot era inspirado por um pais
estranho, mas africano.

Margai durou pouco, quando começou a
propagar idéias separatistas. Dizia que preten-dia fazer tla Serra Leoa uma república inde-
pendente da Comunidade Britííniea. O Go-
vernador-Geral nomeado pela Rainha Eliza-
beth para todas us ex-colônias, dissolveu o
Parlamento e convocou novas eleições.

Nunca se soube dos resultados oficiais do
pleito. Mas Margai foi subsHtuí.-.o r.o cargo de
Primeiro-Ministro exatamente pelo líder opo-
sicionisía Probins Stevens. o General David
Lánsnna, fiel a Margai, derrubou Stevens r.
devolveu o Governo a seu protegido. Entraram
em ação cs oficiais do chamado Conselho Na-
cional de Reforma e não só se apoderaram do
poder, como também dissolveram toclos os par-tidos políticos, proibiram quaisquer manifesta-
ções políticas, impuseram a censura e toma-
rnm sem efeito a Constituição da Serra Leoa.
Isto íoi em março de 1967.

Ontem, o Sargento Rogers derrubou o Go-
vêrno do Coronel Andrew Juxon-Smith, queachou "mais corrupto que o de Margai".

fi a revanche dos políticos destronados —
aparentemente para sempre — pelos militares
que governavam o pais desde o ano passado.
Em Londres, o golpe já era quase previsto.
Dizia-se que o Coronel Juxon-Smith preocupa-
va-se demais com problemas dn administração,
deixando de lado os interesses populares c ns
lutas políticas que, apesar de extintas oficial-
mente, continuam como antes do penúltimo
golpe.

Não seria de estranhar que o Governo de
Sekou Touré. na Guiné, também tenha apoia-
do a revanche dos políticos cassados em 1967.
como apoiou Margai, em 1966. O Sargento Ro-
gers, segundo fontes britânicas, é desconhecido
demais pára liderar um golpe de estado dessa
envergadura, sem que tenha por trás de si
todo um complexo político frustrado e dese-
joso de voltar a governar.

A ÁFRICA DOS GOLPES
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Um golpe a mais Departamento tle Peatpiisa

O golpe militar ocorrido em Serra
Leoa é o segundo desde que o pais foi
declaratlo independente em 1%1 e
membro do Commonwcalhl. O primei-
ro golpe ocorreu em março de 1967
quando os militares derrubaram o Go-
vêrno eleito na véspera <_ forçaram os
Conselhos Distritais a nomear 12 mem-'
bros para a Assembléia a fim de dar
vitoria a Sir Albert Margai, que fora
derrotado nas eleições. Siak. Stevens,
cujo Partido obteve 32 cadeiras na As-
sembléia contra. 27 do Partido de Mar-
gai, joi deposto no momento em que
tomava posse como Primeiro-Ministro,'
por ordem do Brigadeiro' David Lan-
sana.

Os grandes problemas politicos do
pequeno pais de 2 milhões de habitan-
tes surgem da rivalidade entre as vã-

rias tribos que o dominam.. Durante
muito tempo a aristocracia crioula
composta dos escravos negros que vol-
taram* há mais de 150 anos dc outros
continentes foi a. dominante. No en-
tanto, as tribos Temme e Mende con-
seguiram derrubar a liderança crioula,
c seu Partido, Partido do Povo dc
Serra Leoa. lem tt maioria no Parla-
menlo. .

Desde 1901 que o Governo do país
acha-se nas mãos da familia Margai.
O Primeiro-Ministro Milton Margai,
primeiro eliete do pais recém-libertado
àquela época, morto, foi substituído
por Sir Alliert Margai, Ministro das
Finanças e irmão do morto. De 195S
a 19S0. Albert Margai tinha feito opo-
sição ao Govêmo, com o seu Partido
Nacional cio Povo; isso provocou uma

divisão no partido majoritário, depois
de aprovada a sua indicação. A divi-
são refletiu, também, as contradições
tribais e religiosas cio pais. Albert
Margai era mais um membro dos Men-
tíe escolhido para a chefia do Gover-
no. e o,* Temmes achavam que já era
tempo de fornecerem também nm Pri-
meiro-Ministro. Ao mesmo tempo, a
vasta população muçulmana achava
que o Dr. Mustafú, um dos Ministros
tle Milton Margai, deveria ter sido es-
colhido, pote o Primeiro-Ministro' an-
terior era cristão.

PROBLEMA CONTINENTAL

Ao terminar a Segunda Guerra
Mundial a África Unha somente trcs
paises independsntes. Hoje são 35 na-
ções novas, e 11 territórios sob domi-

nio estrangeiro. A partir de 19Q3,
quando se inkrou tt epidemia dc gol-
pes militares naquele 'Continente, 

li
paises tiveram seus Governos trocados
"•ela força das armas.

Os paises em que ocorreram mais
golpes foram: Daliomey — 2; Burundi
— 2; Togo — 2 e Nigéria — 2. Con-
trasta com esla situação • falo dc que
a Etiópia tenha o mesmo Chefe de Es-
lado: llailé Selaissié desde 1930 t a
Libéria, Tubman desde 1943. Násser
dirige a RAU desde 1954, Idriss el Sc-
notissi l a Libia desde 1951. Borguiba
dirige a Tunísia desde 1957 e Sekou, a
Guiné desde 1.15S. Os outros :'3 Go-
vemos são todos recentes e datam a
partir de 19H0.

Guerra civil nigeriana
continua longe do fim

Peter Lynch
Especial para o JB

Londres (UPI-JB) — A guer-
ra civil entre à Nigéria e a pro-
vincia de Biafra, que se declarou
independente, pode vir • a ser o
maior banho de sangue na histó-
ria turbulenta da África, se não
fôr obtida uma paz negociada pa-
ra o conflito de sete meses.

Durante a viagem de três dias
pelas cidades e aldeias da antiga
região oriental da Nigéria que se
separou da federação em maio do
ano passado, encontrei uma atitu-
de fatalista entre o povo — quer
se lute e morra, ou apenas se mor-
ra.

A visita dos jornalistas es-
trangeiros foi arranjada pelo Sr.
Robert Goldstein, homem de rela-
ções públicas de Hollywood, que é
agora empregado como conselhei-
ro de publicidade do Govêmo de
Biafra. Viajamos a bordo de um
Super Constellation, pilotado por
americano, que regularmente fura
o bloqueio nigeriano com arma-
mentos e suprimentos médicos pa-ra Biafra.

A tribo Ibo de Biafra está
convencida de que esta é uma
guerra de genocídio e que a tribo
Haussa da Nigéria do Norte está
decidida a aniquilá-los como raça,

Todos os dias e todas as noi-
tes, a rádio e a televisão de Bia-
Ira, irradiando da cidade de Aba,
transmite a mesma mensagem:"Ou lutamos e morremos ou nos
defrontamos com a aniquilação".

O ar de fatalismo nessa men-
sagem de nenhuma maneira faz
diminuir a determinação de Bia-
ira. Ela está preparada para lutar
até a morte.

Biafra é hoje um vasto cam-
po armado. Todo homem capaz fi-
sicamente carrega um fuzil, a
maioria deles automáticos, trans-
portados por três aviões norte-
americanos e um rodesiano que,duas ou três noites por semana,
furam o bloqueio nigeriano paraPorto Harcourt.

A menos que um mediador es-
trangeiro possa arranjar uma so-
lução de paz negociada para esta
guerra, o confronto militar final
entre a Nigéria e Biafra pode vir
um dia- E quando vier, a África
certamente testemunhará o maior
banho de sangue em sua turbulen-
ta história.

Hoje, os biafrenses estão tão
confusos pelo que eles alegam é a
duplicidade britânica em apoiar

¦»•

as exigências da Nigéria de que Bia-
fra deve abandonar a secessão an-
tes que quaisquer conversações
possam ter início. Qualquer opor-
tunidade de a Grã-Bretanha fazer
uma intervenção com êxito parece
remota.

Mas há uma oportunidade re-
levante para a Comunidade Bri-
tânica intervir e por termo à luta
intestina que nenhum dos lados
pode agüentar e nenhum deles
realmente, deseja.

Durante suas conversações com
jornalistas estrangeiros, o Gover-
nador militar de Biafra, Tenente-
Coronel Adumegwu, Ojukwu, repe-
tidamente sublinhou o fato de que
Biafra está disposta a negociar o
fim da guerra e uma nova íorma
de cooperação entre Biafra e o res-
to da Nigéria.

Mas não há agora qualquer
oportunidade de a, Nigéria e Bia-
fra jamais voltarem ao status quo
que existia antes da secessão de
Biafra e se declarasse uma repú-
blica independente a 30 de maio
do ano passado.

A tribo Ibo, depois dos massa-
crês na Nigéria do Norte em outu-
bro de 1966, que se diz lhe tersm
custado 30 mil vidas, jamais con-
fiará nas tribos Haussa-Fulani, do
Norte.

Na frente militar, nenhum dos
dois lados fêz qualquer progresso
significativo desde outubro último.

Os nigerianos estão prejudica-
dos por suas tênues linhas de su-
primento que se estendem por cen-
tenas de quilômetros de terra e
mar e pelos guerrilheiros de Bia-
fra que agem de suas linhas.

Os biafrenses estão prejudica-
dos pela falta de suprimentos pe-
sados, inclusive morteiros de gros-
so calibre, artilharia, blindados e
apoio aéreo.

Os nigerianos têm pelo menos
uma dúzia de Migs-17 soviéticos,
que são caças-bombardeiros, dois
jatos 

"Prcvost 
britânicos e muitos

aviões de transporte manejados
por três pilotos britânicos, sete sul-
africanos e catorze egípcios.

Mas um' dos mistérios da
guerra é que os aviões a jato não
estão sendo usados em tarefas tá-
ticas.

Os observadores sentem que o
sistema de defesa biafrense pode-
ria ser invalidado em uma quinze-
na se os aviões a jato fossem em-
pregados em missões de metralha-
mento contra comboios ferroviários

3 rodoviários, o aeroporto, as ins-
taiações portuárias em Porto Har-
court e o sistema de comunicações
de Biafra.

Em vez disso, eles são empre-
gados.em ataques de bombardeios
estrategicamente inúteis, à grande
altura, contra cidades e'aldeias de
Biafra e, a bai::a altura, no metra-
lhamente de hospitais e escolas.
Eu vi os estragos.

Durante minha visita de três
dias vi os resultados de dois bom-
bardeios e ataques a canhão de bai-
xa altura contra hospitais e esco-
las e eles me pareceram proposi-
tais.

De padres católicos missioná-
rios da Ordem do Espirito Santo,
que estão comprometidos com a
causa de Biafra e estão apoiando
ativamente o regime de Ojukwu,
obtive um quadro de como a guer-ra está sendo lutada.

De acordo com élcs, é pm im-
passe quase completo. Os nige-
rianos estão-se valendo de mor-
teiros pesados e de ataques de ar-
tilharia para amaciar os defenso-
res biafrenses. Mas os biafrenses
retiram-se sob os ataques, reagru-
pam-se quando eles são suspensos
e se colocam em posição de embos-
car as patrulhas de reconhecimen-
to nigerianas que são enviadas de-
pois des ataques.

Ambos os lados estão empre-
gando mercenários. Os nigeria-
nos retiveram o Coronel John Pe-
ters. um ex-oficial britânico não
comissionado que chefiou o co-
mando de língua inglesa no Con-
go, como conselheiro militar. Os
biafrenses têm vários mercenários
franceses, um americano e pelomenos quatro peritos italianos em
defesa antiaérea.

Os biafrenses estão produzin-do foguetes grosseiros e granadasde mão em suas próprias fábricas,
mas dependem de contrabandis-
tas para os suprimentos de balas
e equipamento pesado.

Possivelmente, o mais pun-
gente comentário sôbre toda a lu-ta é um cartaz biafrense de recru-
tamento colado em todos os edifi-
cios públicos do pais.

Mostra um franzino menino
biafrense, vestido num solene uni-forme de oficial, fazendo conti-
nencia e com a seguinte legenda:"Senhor, Biafra precisa de você!".

De acordo com og biafrenses,
eles lutarão até que o menino
cresça para juntar-se à luta.

O REBELDE Foto UPI
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extremistas que
agitam a nação

Berlim, Bonn, Munique e .Mila» tAPP-UPl-JB) — OMinistro do Interior da Alemanha Ocidental, Ernst Bendainformou que o Governo estuda a possibilidade de auto-ír/.ar os Juizes a, prender pre ven tivamente os líderes estudan-tis, que decidiram continuar a agitação, mas n^ora iioplano político, abandonando s. tática dc manifestações de

Ruediger Schreck, estudante de 27 anos, morreu ontemem Munique em conseqüência de uma fratura do crâniocausada por uma pedrada, durante a.s manifestações desegunda-feira diante da empresa editorial bávara do grupoSpringer. Em Berlim, o Prefeito Klaus Scliuetz disse à Cá-mara des Deputados que as agitações "não passam de umpiano destinado a Incapacitar a ncão do Eítado democrá-tico livre".

PRISÕES

Sçhuetz declarou aos parlamentares que uma das trêscomissões especiais da Policia — que trabalham no ca.~:odesde terça-feira — foi encarregada de procurar os res-
ponsnvüi.i pelas agitações de rua que não foram presos n«.ocasião. A.s outras duas comissões estudam a possibilidadede iniciar processos judiciais contra 120 dos 575 detidosdurante os últimos conflitos.

Disse que cs movimentos de rua não podem ser descri-tos simplesmente como "intranqüilidade estudantil", masna realidade são "manobras de pequenas grupos quê mo-bilizam a juventude para atingir seus próprios objetivos".
Acrescentou que o fundamento de tudo nâo está na ques-tão do editor Springer ou na guerra do Vietname, "aia*
na tentativa de derrubar o regime democrático".

AGITAÇÃO POLÍTICA

Apesar de anunciar que a luta de rua será 6.bandonada,
por enquanto, o Presidente cia Associação cie Estudante;;
Socialistas Alemães (SDS), Karl Priedrich Wolff. reafir-
mou a decisão de promover uma passeata em Esslinge, no
próximo dis 27. a despeito da anunciada repressão policial;

Já a sessão de Hannovér da SDS. que reúne 53 mem-
bros. anunciou o abandono da.s manifestações cie rua. Em
Bonn. a Federação dos Estudantes da Alemanha Oclden-
tal, que tem representação em todas as Universidades,
lançou um apelo à calma.

Em várias Universidades, como as de Colônia, Muns-
ter e Kiel, estudantes e professores debateram o atentado
contra o lider estudantil esquerdista Rudi Dutschke, relft-
cionando-o com a influência do poderoso grupo jornalis-lico de Axel Springer. Em Munique, a Associação dos Fo-
tógrafos de Imprensa ofereceu um prêmio de 5 mil mar-
cos a. quem indicar o assassino de seu colega, Klaus Frings,
que morreu anteontem em conseqüência; de pedrada rece-
bida no rosto durante os distúrbios.

RUDI MELHORA

O hospital de West End informou, ontem, que Rucii
Dutschke continua se restabelecendo dos ferimentos que re-
cebeu na semana passada. Os três projéteis foram extrai-
dos, e Dutschke já pede mover os braços e as pernas. '

Josef Bachmnnn, nazista que tentou assassinar Duisch-
ke. foi ontem transferido do hospital onde se encontrava,
cm Beriim Ocidental, para a enfermaria da prisão muni-
cipal. Bachmann ficou gravemente ferido, ao troenr tiros
com tv Polícia, depois do atentado. Informou-se que Ge-
rhard VYeyer foi designado defensor ex-oficio no processo
que s.evÁ, movido contra Bachmann.

Alemães se preocupam
com violência nas ruas

David Binder
d o A e York Times

Coronel Ojukwu

Bonn — Os sele dias de violentas demonstrações es-
querdistas nas principais cidades da Alemanha Ocidental
fizeram ressuscitar a inquietador» lembrança dos assassi-
natos e lutas de,rua que minaram a estrutura democrática
da República de Weimar, há 40 anos.

Tais recordnções assumem um caráter de ameaça nos
comentários da imprensa e nos pronunciamentos oficiais
de politicos de esquerda, centro e direita. Embora não seja
publicamente revelada, ainda está nítida na consciência
dos politicos mais velhos a lembrança de que a violência
política ajudou a construir o caminho que levou Hitler so
poder, em 1935, sob o slogan de uma "nova ordem".

DUAS ÉPOCAS

A tentativa de assassinato do estudante esquerdista
Rudi Dutschke. na, última quinta-feira, por parte de JosefBachmann — um admirador de Hitler que chegou a pin-tar o retrato do líder nazista — vem sendo comparada, noseditoriais da imprensa, aos assassinatos políticos do pe-riodo que se seguiu ã Primeira Guerra Mundial.

No último sábado, o Chanceler Kurt Geors Kiesinger
ressuscitou os fantasmas radicais numa advertência pelorádio: "É preciso ter cm mente que as-reações popularespodem levar a choques perigosos".

Atualmente, a analogia entre ns demonstrações estu-dantis e o extremismo político da década dos 20 é íalsa.O movimento estudantil esquerdista, que reúne cercade 2 500 membros, vem demonstrando, desde quinta-feira.que pode levar às ruas um número de jovens cinco vèzcsmaior que seu número.
Seus antagonistas não são organizações direitistas ou

?n°ili\Z1_Ílas' mas os batalhões policais antidistúrbios dos10 Estados da Alemanha Ocidental e de Berlim Ocidental.
O alvo principal dos radicais de esquerda, no momentoc a cadeia' de publicações de Axel Springer, oue imprime

nSUi Pr?X' C?m.° cl0S PHncil3Ías diários da AlemanhaOcidental. Os estudantes exigem a "expropriação de Sprin-ger sob a acusação de que a cadeia "monopoliza, c ma-nipula a opinião pública contra os estudantes, os sócia-listas e a "democracia básica".

META DA ESQUERDA

O objetivo da organização estudantil é derrubar o sis-tema capitalista na República Federal Alemã c substituí-lo por um "socialismo democrático" vagamente definido— algo entre os empreendedores operários da Iugosláviae as comunas populares da China.
Contando com 11 mil adeptos, numa população de '80

mil estudantes e uma população nacional de 60 milhõesa rebelião continua sendo a ação de uma minoria mili-

Pode-se traçar um paralelo entre o movimento estu-dantil radical de 1968 e a militante Liga da Frente dosCombatentes comunistas, cujos 150 mil membros lutaramnas ruas até serem banidos, em 1929. Mas. mesmo estaanalogia e fraca porque, ao contrário da Frente que tl-nha o apoio do Partido Comunista, os estudantes de es-querda estão isolados.
Mais importante, não existe hoje liada semelhante

aquilo a que os membros da Frente se opunham lutando
nas ruas: as tropas de choque de Hitler.

Um problema que perturba o Chanceler Kiesinger e
quase todos os políticos na República Federal: há aproxi-
madamente 11 mil militantes de esquerda liderados porRudi Dutschke. Quantos Joseph Bachmann existem na
ala direitista? Estarão eles dispostos a levar sua energia
para as ruas, como Bachmann?

POSIÇÃO DA DIREITA

Até agora, os 28 mil extremistas de direita organiza-
dos no neonazista Partido Nacional Democrata tiveram
grandes dificuldades para evitar uma confrontação direta
com os estudantes ou outras grupos direitistas.

O chefe do Partido. Abolp Von Thaddem, aparente-
mente crê que sua facção pode conseguir mais votos nas
eleições estaduais, êste més. cm Baden-Wurtemberg, e nas
eleições federais de 1969, mantendo-se dentro da lei e íora
das ruas.

Mas, se a liderança dos estudantes esquerdistas man-
tiver sua determinação de entrar em choque com a Poli-
ela, pode perfeitamente levar os extremistas de direita a
reagir, como declararam Kiesinger i outros politicos.

/_•
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Ministro tcheco
ressalta falhas

do GOMECON
Praga (UPI-JB) — O Ml-

nistro do Comércio Exterior
da Tcheco-Eslováquia, Vaclav
Vales, ícz ontem, pela primei-
ra vez, sérias criticas no CO-
MECON, lamentando a ausün-'cia no equivalente comunista
<io Mercado Comum de "uma
idéia clara de coordenação".

Disse o Ministro que o CO-
MECON não havia correspon-
dido fts reais necessidades da
Tcheco-Eslováquia, pois embo-
ra os objetivos fixados íóssem
corretos, a rigor, nenhum dc-
les íoi plenamente alcançado.
Féz em seguida um apelo em
íavor de maior cooperação bi-
lateral, frisando que a Tcheco-
Eslováquia sozinha não poderia
dar êsse passo, sem a compre-
ensão e colaboração dos ou-
tros países.

NORMAS DE MttRCADO

Vales disse que deseja uma
ativa politica de comércio in-
ternacional, que implica no
cumprimento das normas do
mercado mundial, na utiliza-
ção de suas vantagens, na exis-
tência de uma quantidade su-

ficlente de produtos do qua-
lidade, altamente comerciall-
zftvals, e na capacidade de ven-
dê-las."O monopólio do Estado de-
ve .ser reservado, mas seu con-
teúdo, íormas e métodos de-
vem ser modificados, especial-
mente nas relações entre o Co-
mérclo Exterior ie as empresas
industriais", ponderou o Mi-
nistro.

Os observadores ocidentais
interpretaram a declaração de
Vales como uma admissão da
dificil situação em que se cn-
contra a economia tcheca,
apoiada sobretudo pela União
Soviética, cm termos de comòr-
cio de importação de bens tão
importantes como o íerro, o
petróleo broto e cereais.

DIVISÕES

Divergências a respeito da
maneira de sanar a economia
a íim de que recupere uma
posição competitiva nos mer-
cados internacionais têm im-
pedido que o Governo aprtsen-
te seu programa de reformas ao
Parlamento.

Embaixador de Praga
explica a nova linha

Brasilia (Sucursal) — O Em-
baixador da Tcheco-Eslováquia,
Sr. Ladislav Kocman, declarou,
ontem, que as transformações
em curso no seu pais visam a
eliminar "as deformações da
democracia socialista" e anun-
ciou que serão suprimidas as
influências políticas no meca-
nismo da Justiça e que os inte-
lectuais não mnis receberão do
partido "soluções concretas",
íicando livres para o exercício
de suas atividades.

Em entrevista concedida no
clube da imprensa, em Brasilia,
o Embaixador disse que tais
transformações nfio constituem
o principal na renovação que
está atingindo a Tcheco-Eslo-
vaquia, pois "isso não resolve-
rá o futuro de nosso pak". Pa-
lou que o mais Importante se-
rão as modificações nos setores
econômico, político e social.

COM A IMPRENSA

O Embaixador Ladislav Koc-
man convocou ft imprensa pa-
ra íalar a respeito dos últimos
acontecimentos que envolvem
a Tcheco-Eslováquia e esclare-
cer a ação do movimento reno-
vador quo nela se instalou. Re-
velou que está acompanhando
atentamente o noticiário da
Imprensa brasileira a respeito
e manifestou sua satisfação ao
constatar que essa cobertura,"do um modo geral, está, sendo
feita com grande objetividade
e correção".

Anunciou que as profundas
modificações a serem lntrodu-
zidas no regime tcheco-eslova-
co, acentuadamente na sua po-litica econômica, respeitarão os
princípios socialistas que há 20
anos o regem e que "são into-
caveis". Disse que essas trans-
formações estão dentro do es-
pírlto socialista e recusá-las é
negar a teoria.

MUDAR PARA CORRIGIR

Depois de dizer que "o so-
cialismo não poderá desenvol-
ver-se dentro do esquema po-lítico do passado", o Embaixa-
dor declarou que, "a democra-
cia tcheco-eslovaca foi sensl-
velmcnte deformada no que se
refere às relações entre o Par-
tido e os órgãos do peder".

Revelou que o Partido esta-
va começando a cumprir de-
veres que cabiam aos pode-res Executivo e Legislativo, o
que significa a solução dos pro-blemas por dois caminhos: pe-lo Partido e pelo Governo.
Com as inovações, o primeiro
terá a missão de orientar po-llticamente o desenvolvimento
do socialismo, íicando o se-
gundo com a tarefa de encon-
trar soluções pràtteas e execu-
tá-las. Acrescentou:

— O Governo e o Parlamento
devem realizar, nos planos ad-
ministrativos e legislativos, td-
das as tarefas que lhes cabem,
partindo da orientação do Par-
tido e da frente nacional, queaibrange cinco organizações
partidárias.

JUSTIÇA E INTELECTUAIS

A completa liberdade a «er
concedida à Justiça Jivrando-a
de Influências polfticas, foi
ressaltada pelo diplomata como
iniciativa de grande impói-tân-

' cia. Comentou o Sr. Ladislav
Kocman:

—• Cometemos inúmeros erros
no passatlo, quando muitos pro-
blemas foram resolvidos sobre
a base dos interesses dos diri-
gentes políticos. Poi o que ocor-
reu.entre 1948 e 1958, quando,
sobre a base tíe acusações in-
veutadas, dirigentes foram pre-
sos e punidos sem uma raiiio
objetiva.

A devolução a todos os in-
justiçados de seus direitos eda
dignidade humana deve ser a
solução para o íato, falou o
diplomata.

Acrescentou que tal medida
assegurará para o ifuituro o"processo normal e legal para
a solução dos problemas de to-
dos".

Qs intelectuais ,tcheco-es_o-
vaces têm coopwado eficiente-
mente para edificação do so-
cialismo em seu país, informou
o Çmbaixador fazendo a defe-
sa de "escritores, pintores e
outros artistas que não podem
aceitar a direção da vida artis-
tica pelo caminho administra-

¦ tivo burocrático".
Os intelectuais, segundo dis-

se, náo mais receberão do Par-
tido soluções concretas para
suas atividades: eles próprios
decidirão os problemas mie os
afetarem.

PROBLEMA .NACIONAL

As relações entre os territó-
rios tchecos e eslovacos ("os
dois mais importantes dos vá-
rios que dividem nosso pat-.")
teve também sua Importância
acentuada pelo Embaixador.
Acredita o diplomata que em-
bora a Eslováquia tenha-se de-
seuvolvido com maior rapidez,
seus problemas, ainda não ío-
ram totalmente superados,"principalmente os que se re-
laclonam á aplicação do podernacional na Eslováquia".

O movimento renovador ins-
taurado no pais terá como so-
lução a aplicação "d'e todos os
direitos nacionais do povo es-
lovaco, através de órgãos pró-
prios, como & criação do seu
Conselho de Ministros e do
Conselho Nacional da Eslová-
quia (Poder Legislativo)".

ECONOMIA

Importantes modificações na
politlca econômica tcheca fo-
ram anunciadas pelo Sr. La-
tiislav Kocman, o qual consi-
dera imperiosa t* necéssidado
de se aplicar "todos os resul-
tados e descobertas da tecno-
logia moderna na nossa ©co-
nomia, para se poder aprovei-
tar as vantagens da produçãosocialista",

Depois de anunciar que no
campo econômico a Tcheco-
Eslováquia alcançou um nivel
de desenvolvimento bastante
elevado, afirmou que, no en-
tanto, "já não podemos seguir
hoje os meios extensivos".

Tendo vindo a Brasília paraconvocar a entrevis'ta com aimprensa, o Embaixador Ladis-
lav Kocman repeliu com vee-
mentia a vei-sp» de que as mo-
diíicações introduzidas na eco-
nomia de seu pais venham aaproximar a Tcheco-Eslováquia
com os países cujas (políticaseconômicas seguem o sWema
ocidental.

URSS condena intelectuais a G * 'ioverno ae Moscou

prisão com trabalho forçado comb
revela plano para

ater subversão
Moscou (UPI-JB) — Um

grupo de intelectuais de
Lenlngado íoi julgado por
subversão e condenado dias
atrás a diversas penas de
trabalhos forçados, de acôr-
do com versões não1 conílr-
madas e contraditórias que
circularam ontem em Mos-
cou.

Segundo uma versão, as
sentenças variaram de seis
meses a três anos. Mas al-
gumas fontes disseram que
o líder do grupo, Vyaches-
lav Platonov, de 27 anos de
idade, íoi condenado a sete
anos.

CONSPIRAÇÃO

Todos cs réus eram Inte-
lectuais profissionais — íi-
lólogos, literatos, historiado-
res de arte e economistas.
De acordo com as diferentes
versões, o grupo era de no
minimo 12 e no máximo 17.

O grupo, altamente cons-
plrativo, chamava-se Socie-
dade Democrata Cristã de
Todas as Rússias para a
Salvação do Povo.

Em contraste com o gra-
po Alex Giuzbourg de quatro
pessoas, que foram conde-.
nadas por subversão em Ja-
neiro mas alegaram serem
patriotas soviéticos sem
nenhuma intenção ilegal, os
condenados de Leningrado
eram íilosòficamente dedi-
cados à derrubada do regi-
me soviético.

Segundo algumas fontes,
havia um elemento de ter-
rorismo e anti-semitismo
em suas crenças. Esta íoi
outra informação que não
pôde ser confirmada.

O julgamento no Tribunal
de Leningrado, scb a presi-
dência do Juiz, Sr.a Nina
Isakova, foi iniciado em
íins de março último e ter-
minou no dia 5 de abril.

O mesmo Tribunal, algum
tempo antes, tinha senten-
ciado a várias penas outro
grupo de sete supostos
agentes da União Nacional
de Solidaristas Russos
(UNSR), uma organização
de exilados anti-soviéticos
com sede em Munique.

Havia versões contradito-
rias sobre se Platonov e seu
grupo foram acusados de
associação ccm a UNSR.
Mas todas elas coincidiam
em dizer que todos os réus
se confessaram culpados
das acusações.

Embora eonfessaiuio-se
culpados, eles não manifes-
taram nenhum pesar ou ar-
rependlmento por seus atos,
disseram algumas fontes,
acrescentando que Platonov
protestou que só Deus po-
deria julgá-lo c que êle não
reconhecia a autoridade do
Tribunal soviético.

Nada íoi publicado ou de-
verá aparecer na imprensa
soviética a respeito do Jul-
gamento de Leningrado.

Os fatos exatos provável-
mente nâo serão conhecidos,
a menos que as autoridades
resolvam publicã-los.

Conseqüentemente, outras
versões, algumas contendo
elementos de verdade
combinados com fantasia e
exagero, são esperadas pa-ra os próximos dias.

repórter
«JB ¦ ONZE

eOlÇÕES OlARIA»f
RADIO

mdsica e injormação
JB.

Cartazes dietil
ESCLARECIMENTO

Por engano na entrega, foramcolados nesta capital alguns car-tazes "Aquele quilo a mais", des-tinados à próxima campanha delançamento de dietil na Alemanha.Apresentando desculpas peloocorrido, informamos já ter provi-denciado para evitar a repetição _ido feto. adoca
melhor
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Russos tramaram a
derrubada do regime

Raymond H. Anderson
ilo /Veio York Times

Moscou — Um grupo de conspiradores que
se reconheceu anticomunista íoi descoberto em
X-etilngrado há um ano atrás e procurava der-
rubar o Governo soviético e substitúl-ld por
uma democracia sob a orientação da Igreja Or-
todoxa Russa, de acordo com informações dig-
nas de confiança obtidas ontem aqui (ié pessoas
ligadas aos acusados.

A conspiração e dois processos a ela rela-
cionados nâo íoram noticiados na imprensa so-
vlética.

Os conspiradores, de ticflrdo com informa-
ções disponíveis aqui, Incluíam lentes de univer-
sldade.'., cientistas, engenheiros e estudantes. A
maioria deles eTa de Leningrado, mas uns pou-
cos íoram presos nas cidades siberianas de
Tomsk, Irkutsk e outros lugares.

O último processo de Leningrado ocorreu
dois meses depois da condenação, em Moscou,
de quatro intelectuais sob acusações de agitação
e propaganda anti-soviéticas. Processos de dis-
sldentes, segundo se diz, tiveram lugar na Re-
pública da Ucrânia'.

Diz-se que os conspiradores de Leningrado
elaboraram uma filosofia política combinando
o socialismo com a retenção, pelo Estado, da
propriedade da indústria pesada, e uma forma
dc Governo presidencial baseada em eleições li-
vres e num parlamento. O Presidente e o parla-
mento, segundo o sistema, seriam sujeitos a con-
trôle por uma assembléia de representantes da
Igreja Ortodoxa.

Uma reforma agrária proposta pelos cons-
pimdores pedia a distribuição da terra de pro-
priedade do Estado a lavradores individuais o
a cooperativas voluntárias.

A pequena indústria e o comércio deviam
ser retiradas da propriedade do Estado c entre-
gues a associações de operários. O principio bá-
sico da economia visado pela organização era o"personalismo".

Os conspiradores em Leningrado estavam
divididos em grupos de três, seguindo o padrão
dos revolucionários anticzarlstas do século XIX
naquela cidade do Báltico, antigamente chama-
da São Petersburgo.

Os membros da chamada "troika" náo co-
nheclain outras conspiradores fora de seu gru-
po. Só o chefe de cada "trolka" conhecia a lden-
tidade do lider geral.

Diz-se que as conspiradores de Leningrado
tinham se concentrado em recrutar novos mem.
bros e distribuir literatura que refletia sua
filosofia.

Diz-se que os boatos de que eles tinham
organizado esconderijos de bombas e outras

armas íoram grandemente exagerados. Apenas
uma velha pistola foi encontrada no quarto de
um conspirado!-.

Entre o material que éle.. distribuíam esla-
vam as obras de Milovan Djilas, o dissidente
iugoslavo.

Eles também distribuíam trabalha-; dc Nl-
colas Eerdlaiev, um filósofo nisso que procurou
a certa altura combinar o marxismo, a ótica
ncokantiana e a metafísica, mas depois renun-
ciou ao marxismo,

.Outro filósofo russo preferido pelos conspl-
radores era Vladmir Solovyòv; que contemplava
uma sociedade fundada no cristianismo, c a
unidade social na justiça e na liberdade indi-
vidual.

Os conspiradores também passavam de mão
em mão cópias de lembranças da mulher russa
Eugênia Ginzburg a respeito de seus 18 anos
de detenção nas prisões stalinistas c em cam-
pos de trabalhos forçadas. O manuscrito, rião
publicado nii União Soviética, foi impresso no
Ocidente sob o titulo de Jornada ao Rcmoinho.

Os membros do grupo negaram nos proces-sas que tenham estado em contato com agentes
da NTS (Aliança dos'Solidaristas Russos), uma
organização de emigradas anti-soviéticos com
sede na Alemanha Ocidental. Também negaram
ter feito especulações em moeda estrangeira.

Diz-se que as autoridades tiveram conheci-
mento da conspiração em 1965 por intermédio
de um delator, a quem um membro da conspi-
ração havia tentado íecrutar.

Perca de 60 pessoas foram presas em íeve-
reii'o e março do ano passado. A maioria delas
foi logo posta em liberdade, mas algumas íoram
novamente presas vários meses depois.

E:n novembro do ano passado, o tribunal
da cidade de Leningrado sentenciou quatro pes-soas identificadas como líderes do grupo. Entre
eles estava Vladmir Ogurtsov, de 32 anos, queera tradutor de japonês. Foi sentenciado a 15
anas de prisão. Os outros eram Mikhail Sado,
de 31 nnos, especialista em literatura, qtie teve
uma sentença de 10 anos, e um estudante de
Direito por correspondência identificado apenas
como Averochkin. Deram-lhe 8 anos de prisão.

Diz-se que todos os acusados nos dois pro-cessas reconheceram sua culpa. Mas nem todos
se arrependeram.

Cerca de trinta membros do grupo depuse-
ram contra os acusados no processo, que termi-
nou êste més. Diz-se que os 17 ex-membros do
grupo oue íoram processados e condenados eram
os mais ativos no recrutar novos membros e
distribuir literatura.

Moscou (AFP-JB. — O Se-
crotárlo-Gcral do Partido Co-
munista da União Soviética,
Leonid Brejnev, revèlòú os de-
talhes da linha politica adota-
da pelo Comitê Central pnracombater a subversão do Oci-
dente, durante discurso pro-nunclado ontem nn Palácio do
Congresso do Krom'In, peran-tn seis mil representantes das
célüjas do Partido de Moscou
e de seus arredores.

Med
A imprensa soviética, anun-

ciou ontem que foram tomadas
medidas contra os intelectuais
que assinaram manifestos em
íavor dos condenados no pro-cesso de Güirizbourg, enquan-
to um jornal de província ata-
cava pela. primeira, vez o poetaEugênio Evtuchenko, que re-
presenta. dc certa forma, a ala
liberal da literatura soviética.

A Gazeta Literária acusou a
República Federal da Alemã-
nha de contribuir para o forta-
lecimento militar da China,
sobretudo no campo dos fogue-

Na opinião dos observadores,
o discurso, cujo texto deverá
ser divulgado hoje, contém im-
portantes indicações sobre as
posições do Comitê Central,
que poderão vir a confirmar as
hipóteses de que tenha saido
vencedora a linha dura. A últi-
ma reunião do Comitê, cerca-
da de grande sigilo, foi reali-
zada nos dias 9 c 10 deste més.

ulíis
tes balísticos. Em um longo do-
cumento, o jornal soviético ten-
ta provar que a China e a RFA
estão preparando a criação de
um eixo Pequim—-Bonn.

Chegou ontem a Moscou, em
visita oficial de 10 dias, o Ml-
nistro da Defesa da França,
Pierre Messmer, que íoi rece-
bido no aeroporto por seu co»
lega soviético Andrei Grechko.
Messmer é o primeiro Minls-
tro da Defesa de um país mem-
bro da OTAN que visita a
União Soviética.

Contra a rei
V. Drugov, líder do Partido

na Província de Vologda, de-
clarou ontem, três dias antes
da Páscoa ortodoxa russa, que
nüo se pode dizer que "a reli-
gião seja inofensiva em nossos
dias. Não está a ponto de mor-
rer: é a nossa mais séria ad-
versaria ideológica e a luta
contra ela não podíi desapa-
recer".

Em artigo publicado no
Pravda, Drugov afirma que os
comunistas estão repousando
sobre suas vitórias, em virtude
do enfraquecimento da fé de-
pois da revolução, quando ío-
ram fechados seminários, mos-
teiros e igrejas, e restringidas
as cerimônias ao mesmo tempo
que se iniciava a propaganda
nas escolas e através dos meios
de comunicação."A religião, às vezes, tenta
passar ao ataque", e agora ten-
ta preencher as dificlências da
ciência, dizendo que só ela pode
dar ao homem um panorama
total do inundo e uma idéia
verdadeira do bem e do mal,""Esta é a razão pela qual a

ígiao
atitude indiferente de alguns
comunistas em relação aos pre-conceitos religiosos é alarmçm-
te", observa Drugov."Outra causa de alarma, pros-segue, é o íato de que a reli-
gão continua se identificando
com os costumes populares e
certas cerimônias, como porexemplo, os casamentos e ss
festas camponesas, o que pode
prejudicar especialmente os Jo-vens."

Drugov exalta a introdução
de casamentos totalmente se-
eulares e em grande escala —
com música, vestidos brancos
e champanha — os quais no
ano passado reduziram a 24 o
número de matrimônios no re-
ligioso em seu distrito, ou seja,
400% menos desde 1963.

O dirigente sugere também
que cs jovens, chegando â ida-
dade adulta (16 anos), come-
morem o acontecimento com
festas. Quanto aos crentes, con-
clui, devem ser convertidos me-
diante conversações, pessoais e
francas e a assistência do Par-
tido em sua vida diária.
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...AGORA
¥ CREDENCE
GGMECA

EM SÂO PAULO
(inaugurada hoje nossa segunda filial

à Av. Brig. Luiz Antônio±35h
-

Credence começouna^uanabararií^^õíicamais de um ano. Credence Rio -
instituin^o_jiova-^^ mercado de capitais, através de maior flexibilidade

operacional - permitiu uma rápida expansão.
O volume de operações da Credence, em apenas 11 meses de atividades, projetou .nossa
financeira no mercado nacional de títulos com percentual de 3.710% de crescimento-
o mais elevado índice de desenvolvimento registrado em 1967.

Neste curto período já inauguramos filial da Credence em Salvador, ampliando rápida-
mente os negócios do setor financeiro baiano. Hoje, nos orgulhamos de liderar

o mercado de capitais da Bahia.
...E agora Credence São Paulo visa a oferecer a todos os clientes

melhores condições de atendimento e eficiência através da renta-
bilidade garantida pela nova dinâmica no mercado de capitais.

^CREDENCE S.A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

- A credencial de um bom investimento
Matriz Rio: Av. Rio Branco, 151 ^ 3.- andar - Tels.:*22-1960e 31-2821Filial Salvador: Rua Chile, 22 - s/loja (Edif. Bráulio Xavier) Tel.: 3-7489Filial Sio Paulo: Aw. Brig. Luiz Antônio, 354-loja - Tels.: 37-0789 e 35-393*1.
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informe JB
Expectativa (IV)

A opinião pública permanece, há 120
horas ,à espera de que o Presidente da
República execute administrativamente
o Ministro Tarso Dutra para salvar a
Educação.

A vigília continuará o tempo que fôr
necessário. Se é verdade que o Marechal
Costa e Silva nao tira o Sr. Tarso Dutra
porque consiâera a opinião pública uma
forma de pressão, a continuidade âa ex-
pectativa mostrará a êle que é normal
praticarem os governantes o que os go-
vernaâos querem.

O homem ãa rua está convenciâo âe
que o Presidente Costa e Silva acabará
por se convencer âa necessidade de mu-
dar de Ministro da Educação.

Se o Sr. Tarso Dutra não poâe vol-
tar à Câmara, onãe não será um bom
defensor do Governo, também não deve
continuar a desservir no Ministério da
Educação.

Há um velho expediente, usado por'
todos os Governos: é despachá-lo para
uma Embaixada sem maior, importância.

A opinião pública, com paoiéncia
inesgotável, espera a queda do Sr. Tarso
Dutra. E se o Marechal Costa e Silva
quer manter acesa a chama da esperan-
ça, basta pagar o sinal, demitindo por
exemplo o Sr. Eremildo Viana, que está
há mais tempo empatando a Ráâio 'Mi-
nistério âa Eâucaçãò.

Caixa alia

A Caixa Econômica Federal de São
Paulo deu em 67 lucro de 12 bilhões de
cruzeiros antigos, graças ao espirito nôvo
ali injetado pelo Sr. Paulo Maluf, que ao
assumir deu aos gerentes prazo de um
mês para dobrarem os depósitos de suas
agências, sob pena de transferi-los para
outras cidades.

Em janeiro de 88 o lucro da Caixa
já ultrapassava os 2 bilhões antigos. Pelo
jeito, Paulo Maluf fechará o ano com
24 bilhões.

Perigo de vida

Ê sempre uma esperança yer sob
nóvo comando o organismo policial. O
General Luís França chega à Secretaria
de Segurança com o lastro de uma.ex-
pertencia importante. Já chefiou um se-
tor da Polícia estadual, sabe portanto o
terreno onde pisa.

Entre mil e um problemas que o es-
peram, empilhados pela rotina, há al-
guns que são típicos e testam a disposi-
ção da autoridade. É o ,caso, por exem-
pio, do antro que representa risco para
os moradores de' uma área de Botafogo,
compreendida entre as Ruas General
Dionisio, Visconde Silva, Visconde de
Caravelas e Capitão Salomão.

É uma esquina perigosa — aquela
formada por Visconde Silva e Capitão
Salomão. Ali funciona, na garagem de
um edificio, um dormitório onde coabi-
tam homens e mulheres, em tumulto
acintoso.

A tal ponto chega o risco que os
moradores da área, tanto quem chega
tarde do trabalho, quanto quem volta de
um passeio, trata de ter à mão (e não
à cinta) um revólver, para íazer face a
qualquer emergência.

Vida profissional
Com hemorragia cerebral, morreu o

fotógrafo Klaus Frings, da Associated
Press, atingido há dois dias por uma pe-drada na cabeça, quando fotografava os
tumultos estudantis.na Alemanha.

Nos momentos de tensão social ou
nos fenômenos naturais, é freqüente a
morte no exercício profissional do jor-nalista. É da profissão o risco, estes e
outros, v

Não é êste, porém, o risco que jorna-listas e fotógrafos mais temem. Muito
pior é a incompreensão humana ou q.
preconceito politico, qué procura cercear
o acesso às fontes de informação.

Lance-Livre
Com cinco dias de conhecimento pes-soai, o fotógrafo Fernando Duarte, do filmeA Vida Provisória, de Mauricio Gomes Leite,

que está sendo rodado em Brasilia, e CeciliaCarvalho, recepcionista da equipe de filma-
gem, casam-se hoje à,noite na concha acüsti-

. ftft, numa egfaaéata lilnwe, a beira tio lagoe a luz da lua do planalto. Serão padrinhosdo noivo Paulo José e Dina Sfat. A missa,acompanhada por uma banda., terá ítaloRossi como sacristáo. Oficiará a missa freiMateus, conhecido como o sacerdote mais
progressista/de Brasília, de cuja Universida-de é ex-reitor.

Para uma tarde de autógrafos do seulivro Do outro lado da cerca, estará hoje emPorto Alegre o ex-Ministro Roberto Cam-
pos. A sessão de autógrafos será realizadaaa Livraria do Globo e o programa do ex-Ministro do Planejamento, que vai pela pri-tneira vez ao Rio Grande do Sul. desde quedeixou o Governo, inclui uma entrevista co-letiva no sábado de manhã.

O Capitão Gustavo Faria voltou impres-sionado com a administração Antônio Car-los .Magalhães na Prefeitura de Salvador.
De modo geral, trouxe uma visão otimista
da Bahia, da qual aliás Salvador é o cartão
de visita. - , .

Bm assembléia realizada no começo do
mês, a FINCO — Companhia de Financia-
mento e Investimento do Grupo Lowndes —
elegeu seu Presidente o economista Garrido
Torres* No conselho da FINCO figuram no-
mes( ligados à vida econômica e financeira
do Brasil, como o Prof. Otávio Gouveia deBulhões, Lucas Lopes, Anápio Gpmes, Helvé-
cio Xavier-Lopes, Aldo Franco, Donald'
Lowndes, Marechal João Carlos Barreto, Ra-
fael Xavier. E o gerente é o Sr. Afonso Al-
miro.

A Assembléia Legislativa aprovou ontem
por 16 a 14 votos o projeto de autoria tíoDsputado Nina Ribeiro, que manda aprovei-tar todos os excedentes das escolas normaiscia 'Guanabara,

• O Presidente do Conselho Federal daOrdem dos Advogados do Brasil, Sr. Samuel
Duarte, já iniciou os trabalhos de organiza-
çâo da lü Conferência Nacional dos Advo-
gados do Brasil, a. ser realizada em agosto¦na RenlTe.

Administradores, principalmente em
países ainda atolados em atraso, são
contumazes em pretender que os jornais
sejam uma forma de enfeitar a realida-
de, para melhorar os Governos.

Refletir fatos que atestam incompe-
tência de governantes é para, muitos po-
líticos, érime imperdoável. Dai às dis-
torções interpretativas, às suspeitas in-
fundadas e à leviandade, é apenas um
passo.

Presença brasileira

Duas edições em lingua inglesa con-
firmam o peso do conceito em que é tido
nos Estados Unidos o historiador bra-
sileiro José Honório Rodrigues, de quem
saiu há pouco The Brazilians, Their Cha-
racter and Aspirations, lançado pela
University of Texas sPress, Austin and
London, e presente com três estudos no
volume de Perspective on Brasilían His-
tory, de E. Bradford Burns.

A edição de Aspirações Nacionais em
inglês, traduzida por Ralph Edward Dim-
mick*,-saiu no inicio dêste ano, tem apre-
sentação e notas de Bradford Burns, que
organizou as Perspectivas da História
Brasileira, editado pelo Institute of La-
tin American Studies, da Universidade
de Colúmbia. .

Dos nove trabalhos brasileiros, o
Prof. José Honório Rodrigues é autor de
três e, diz Bradford Burns, na nota sô-
bre o autor, "foi constante a tentação
de incluir outros estudos seus". O livro
apareceu nos Estados Unidos no fim do
ano passado.

Os outros autores que figuram com
ensaios em Perspective on Brakiliq.ii His-
tory sãc Von Martius, Pedro Moacir
Campos, Caio Prado Júnior, Oiliam José
e Sérgio Buarque de Holanda.

José Honório é apresentado como"historiador critico, analítico e inter-
pretativo".

Enquanto espera a eleição da Aca-
demia, onde disputa a vaga de Macedo
Soares, o Prof. José Honório Rodrigues
trabalha na edição da História do Bra-
sil; encomendada para sair em língua in-
glêsa e conclui outros estudos para edi-
ções nacionais.

Defesa da imprensa

A fim de que profissionais da im-
prensa possam adquirir o domínio do
reflexo, na defesa contra agressões, além
de se assenhorearem dos segredos do
judô, a Associação Nipon de Judô e a
entidade de classe dos Faixa-Pretas da
Guanabara oferecem duas vagas a cada
jornal e, a qualqiier jornalista ou foto-
grafo, abatimento de cinqüenta por cen-
to no curso.

O objetivo das duas entidades é co-
laborar para a "integridade fisica dos
profissionais da imprensa".

O judô é uma técnica de defesa pes-
soai, capaz de se transformar em arte
de ataque, se preciso fôr.

História na hora

Prepara o Prof. Roberto Lira uma
contribuição à breve história do parla-
mentarismo na República. Tendo ocupa-
do o cargo de Ministro da Educação, no
Gabinete Brochado da Rocha, nó curto
periodo parlamentarista d,e Goulart, o.
Prof. Roberto Lira viveu momentos dra-
fnáticos de nossa vida contemporânea, e
«vai testemunhá-los para a História.

Seu livro tratará daqueles momen-
tos e de muitos dos personagens que
acompanharam a cena política naquele
momento. Haverá, evidentemente, mui-
tas surpresas quando a obra entrar em
circulação.

Pouca gente sabe, por exemplo, queo Presidente do Conselho de Ministros,
o Sr, Brochado da Rocha, ao' subir à tri-
buna da Câmara, para renunciar ao
cargo, apertava nas mãos um têrco.

Coma participação do Presidente doBNH, Sr. Mário Trindade, e do Diretor-Su-
perintendente do Banco Mineiro do Oeste,Sr. João Nascimento Pires, será inaugurada
hoje a Carteira Imobiliária da Minas Oeste.O jornalista Emiliano Castor acaba deassumir a Assessoria de Imprensa do Minis-térib dos Transportes. >'

O Banco do Brasil concedeu à ArtesGráficas Gomes de Sousa, com recursos daUSAID, financiamento de 4 milhões e 19mil cruzeiros noves, para importação deequipamentos.
Sob a direção do professor José Reznik,

o Centro Brasileiro de Estudos Internacio-
nais inicia, na próxima terça-feira, as aulasdo curso sôbrè Conceitos em Arte e Arqui-tetura.

A COPEG lança hoje às 12 horas, naloja da Rua da Alfândega 70, a Cadernetade Poupança Livre-COPEG.
Domingo, às 8 horas, será celebrada amissa do primeiro aniversário do ConselhoParticular de Sáo Januário e Santo Agosti-

vnho, na Matriz de Sâo Januário, em SâoCristóvão.
Edições Bloch já está preparando o lan-

çamento do livro de Ronald Seth, 40 Anos
de Espionagem Soviética.

Os engenheiros Jerônimo e Abelardo
Coimbra Bueno, construtores de Goiânia, du-rante as comemorações do Dia da Aviação,
homenagearão o Correio Aéreo Nacional queparticipou ativamente da realização da obra.Fernando Torres doou ao Conservatório
Nacional de Teatro todo o acervo do grupoT;..tro dos Sete de saudosa memória. Oacervo será utilizado para ilustrar as aulas
do Conservatório.

Tennessee aponta Eric Galt
como matador dc Luther King

Nova Iorque e Memphis (AFP-UPI-JB) —
Eric Starvo Galt, cinco horas após ter sido
acusado pelo FBI de conspiração para privar o
pastor Martin Luther King de seus direitos ci-
vis, foi inculpado pelo Estado de Tennessee co-
mo assassino do lider integracionista, ocorrido
há 15 dias em Memphis.

A ordem de prisão por assassinato — que
sinada pelo fiscal do distrito de Memphis, Phil
não menciona nenhuma conspiração — foi as-
Canale, diz que Starvo matou King "ilegal, cri-
minosa, voluntária e deliberadamente", num
crime premeditado. A mesma ordem declara
que outro homem, provavelmente irmão de Galt,
foi cúmplice no crime.

ROTEIRO DO MATADOR

O Federal Bureau of íhvestigation (FEI)
fornece esta cronologia sôbre Eric Starvo Galt:

4 de abril — O pastor King foi assassinado
em Memphis, ãs 18hl0m, com uma bala no
pescoço. O tiro partiu do banheiro de um ve-
lho hotel situado em frente ao motel Lorraine,
onde se achava o lider negro.

Uma espingarda foi achada no local pela
Polícia. Todas as saidas de Memphis íoram
bloqueadas, mas o suspeito, um homem que ha-
via alugado três horas antes um aposento no
referido hotel, sob o nome de John Willard,
conseguiu fugir num carro Mustang branco,
chapa de Alabama.

As 13h25m do mesmo dia, a Polícia de
Memphis anunciava que o Mustang branco se
dirigia para nordeste e que se organizava sua
perseguição. Mas, três dias depois, soube-se que
esta informação era falsa, supondo-se que um
ou vários cúmplices do assassino utilizaram a
faixa de onda da rádio policial para confun-
dir cs agentes.

b5 de abril — Doze horas depois do assas-
sínio, em Atlanta, um habitante declarou ter
visto um carro Mustang que se deteve em fren-
te a um edificio, descendo dele um homem, que
desapareceu numa rua próxima.

No mesmo dia, em Memphis, a Polícia, apôs
interrogar várias testemunhas do crime, apre-
sentou um retrato falado do suposto assassino:
um homem de cabelos curtos, escuros e pentea-
dos para trás, de 1 metro e 80 centímetros de
altura, queixo quadrado, nariz longo e pontea-
gudo, sotaque de sulista, bem vestido, roupa es-
cura, camisa branca e gravata preta. Esta des-
cricão foi distribuída a todos cs comissários de
Polícia dos Estados Unidos.

10 de abril — O Cônsul do México em
Memphis declara que a descrição do fugitivo
coincidia com o aspecto de um jovem que, na
véspera do crime, havia pedido no consulado
uma licença de turista para ir ao México.

A identidade dêste jovem pôde ser esta.be-
lecida: tratava-se de um estudante de 19 anos,
que nada tinha a ver com o assassinato.

11 de abril — O FBI, alertado pelos mora-
dores do bairro de Atlanta onde foi abandonado
o carro Mustang, confiscou o veiculo, com cha-
pa n.° 1-38993, da Alabama.

O carro tinha, colado no pára-brisas, dois
vistos válidos para uma estada turística no Mé-
xico. Grande quantidade de pontas de cigarros
cobria o tapete do veículo, que estava cheio de
barro.

No mesmo dia, à tarde, a Policia do Estado
de Flórida recebia uma mensagem do FBI pe-
dindo que se localizasse urgentemente um in-
dividuo chamado Eric Starvo Galt. Era a pri-
meira vez que êsse nome recebia menção.

O FBI indicava que o homem havia nascido
a 20 de julho de 1931, que seus cabelos eram
castanhos, olhos azuis, e que circulou pela Fló-
rida no Mustang branco. Quatro horaa depois,
esta ordem era anulada, e a FBI desmentia
que Galt fôsse o principal suspeito.

15 de abril — Em Blrmingham, Alabama,
Peter Ecpes, proprietário de um hotel, decla-
rou que, de 6 de agosto a 7 dc outubro de
1987, havia alugado um aposento a um tal de

Eric Galt, cuja descrição coincidia com a qu*
havia sido divulgada pela Policia.

O PBI descobriu que Galt havia comprado
cm Birmingham, em agosto de 19C7, o Mustang
branco encontrado em Atlanta. Também em
Blrmingham havia adquirido, a 30 de março
dc 1968, uma espingarda.

16 de abril — Em Atlanta, um motorista
dc táxi da cidade reconheceu formalmente, nu-
ma fotografia que lhe mostrou o FBI (a foto
de Galt, soube-se no dia seguinte) o freguês
que conduzira em seu carro no dia 5 de abril.

O motorista declarou que êsse freguês pa-
recia ter muita pressa e, ao tomar o táxi, in-
dicou-lhe que dobrasse pela primeira run, à

. direita. Mas, pouco depois, sem dar explica-
çóes mandou parar o táxi e afastou-se a pé,
depois de pagar.

.17 de abril — Em Washington, o FBI anun-
ciou que o Pastor Martin Luther King havia
sido vitima de uma conspiração na qual inter-
velo Eric Starvo Galt e provavelmente um ir-
mão deste.

AS ANDANÇAS

O FBI reconstitui aproximativamente as
viagens de Galt, de agosto do ano passado até
abril, descobrindo que êle percorreu cerca de
30 500 km. Starvo Galt permaneceu em Bir-
mingham de setembro a outubro do ano pas-
sado, dirigindo-se depois para o México, e em
seguida para Los Angeles, onde chegou no co-
mêço de dezembro. Saiu de Los Angeles a lã
dêste mês para Louisiana (Nova Orleans), onae
ficou alguns dia.s em contato com unia firma
construtora. No dia 19 voltou a Los Angeles.

De dezembro a fevereiro esteve em Long
Beach (Califórnia), depois voltou a Los An-
geies. onde féz um curso para garçon de res-
taurante até o dia 2 de março.

Rumou então para o leste dos EUA e se
encontrava em Alabama no final do mês dc
março, em Memphis, nos dias 3 e 4 de abril
e depois foi para Atlanta, onde deixou o
Mustang.

AS DANÇAS

Eric Starvo Galt, principal suspeito no as-
sassinio de Luther King, íoi aluno de uma
escola de danças (Darmen) na cidade de Los
Angeles, segundo o diretor do National Dance
Studios, Red Aryidson, que reconheceu Galt
pelo desenho apresentado pela Policia.

Na lista de ex-alunos consta o nome de
um tal Eric S. Galt, que'do fim do ano pas-
sado até os meados de fevereiro, tomou cerca
de 50 aulas de bailado, no valor de 500 dólares.

O diretor da escola revelou que Galt não
tinha grandes aptidões para dança e mostrou
ter uma personalidade bastante sombria, im-
pressão confirmada por outros professores do
estúdio.

O MARINHEIRO

O FBI informou também que Galt, nos
anos 1960/62, trabalhou como empregado de
cozinha em navios que percorrem o Mississipi
e depois tornou-se marinheiro na marinha nier-
cante.

Galt residiu também em Nova Orleans du-
rante dois anos (1964/65), e depois voltou a
circular por todo os Estados Unidos,
DESMENTIDA A PRISÃO

Em Atlanta, as autoridades disseram que
os rumores sôbre a prisão de Eric Starvo Galt
são inteiramente destituídos de fundamento.
Os boatos üe prisãq do criminoso circularam
por causa da detenção de um suspeito feita
na manhã de ontem.

O indivíduo cuja identidade não foi reve-
lada, foi posto em liberdade depois de um
interrogatório que permitiu verificar que não
se tratava de Eric Starvo Galt.
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Sucessor de King fará
a Campanha dos Pobres

Nova Iorque e Atlanta (ABT--
UPI-JB) — o pastor Ralph
Albernathy, sucessor de Martin
Luther King na chefia da Con-
ferência de Liderança Cristã
do Sul, afirmou ontem que vai
realizar a Campanha dos Po-
bres, planejada pelo lider inte-
gracionista assassinado em
Memphis.

Albernathy disse que vai
marchar primeiramente apenas
com 100 pessoas, para parla-
mentar em Washington com as
autoridades,, e depois irá para
Memphis de onde sairá uma
coluna da grande marcha. Ou-
tros pontos de partida da ma-
nifestaçâo s&o Boston, Chica-

go é Jackson (Mississipi) e os
participantes andarão durante
48 horas, depois farão o resto
do caminho de carro.
VIUVA DE KING

Coretta King, viúva de Mar-
tin Luther, vai falar em lugar
de seu marido numa manifes-
tação que se realizará em No-
va Iorque no dià 27, contra a
Guerra no Vietname.

A viúva do Prêmio Nobel de
Paz, anunciou-se ontem, fala-
rá junto com vários outros ora-
dores, entre os quais o ator
negro Dick Gregory, a atriz Vi-
veca Lindfors e o lider sindi-
cal David Livingston.

Rockefeller ganha
o apoio de mais
23 republicanos

Washington e Imlianãpolis
(NYT-UPI-JB) — Vinte e trêslíderes do Partido Republicano
decidiram, ontem pela manhã,
n u m encontro realizado em
Washington, que o Governador
de Nova Iorque, eNlson Rocke-íeller, deve apresentar sua can-'
didatura ã legenda do Partido
o quanto antes possível.A reunião, promovida peloSenador novaiorquino Jacob
Javits, teve como nota maisimportante a presença ativa doGovernador George Romney, deMichigan, que há meses retirou
seu nome da disputa pela le-
gencla presidencial Republicana.
ELEIÇÃO CHAVE

Enquanto isto, os aspirantes
á indicação presidencial peloPartido Democrata intensiü-
cam suas campanhas com vis-
tas às eleições primárias de In-
diana, marcada para o dia 7
de maio.

O Senador Robert Kennedy
fará em Indiana um teste de-
cisivo, pois é a primeira eleição
preliminar que disputa, tendo
pela frente o Senador de Min-
nesotta, Eugene McCarthy —
que obteve êxitos consideráveis
em New Hampshire e Winscon-
sin —. e o Governador Roger
Branigan, que disputava como
representante de Johnson, an-
tes da desistência do Presiden-
te em tentar a reeleição

O.s assessores de McCarthy
dizem quê o grande teste será
para Kenneciy, pois o Senador
de Nova Iorque ainda não pro-vou sua capacidade em arreba-
tar votos McCarthy . acredita
que depois das primárias de In-
diana só restará um candidato
no páreo Democrata, mas se
absteve de dizer se seria êle ou
Kennedy o homem que ganha-ria a indicação.

O PILHO FAVORITO

Os dois Senadores, no entan-
to, deírontam-se com o proble-ma. fi muito difícil vencer o
Governador Roger Branigan no
seu próprio Estado, onde é mui-
to popular Branigan acredita
que as críticas a politica ame-
ricana no Vietname "onde es-
tão 500 mil rapazes do nosso
pais", estimula a discórdia c
quase eqüivale à traição.

Roger Braningan recusou
usar os fundos arrecadados peloPartido Democrata estadual na
sua campanha para as prima-rias, mas tem sublinhado queno momento concorre em seu
próprio nome, desmentindo quesua campanha seja destinada,
a apoiar o Vice-Presidente
Hubert Humphrey. *

O Presidente dos Democratas
em Indiana, St. Ângelo, insl-nua que Braningan poderá in-clusive aspirar à disputa pre-sidencial, apesar do Governa-
dor afirmar que deseja levaros votos do Estado sem com-
promisso, para a Convenção em
Chicago, mas os observadores
acreditam que Braningan po-de estar interessado em conse-
guir a indicação para a Vice-
Presidência. O nâo compromis-
so permitiria maior poder de
barganha.

ANTIPATIAS

Na Califórnia, nota-se um
crescimento dentro do Partido
Democrata de um sentimento
de antipatia ao Senador Ro-
bert Kennedy. O presidente dacampanha, kennedysta no Es-
tado, Jesse M. Unruh diz não
se importar com êste sentimen-
to, confiando no eleitorado quevotará nas primárias de julho.

A atuação de Robert Kennedy
em relação às marchas de pro-testos, à entrada do estudante
negro James Mereditb na Uni-
versidade de Alabama, e no
caso de James Hoffa (lider sin-
dical) terá influído no ânimo
dos Democratas mais conser-
vadores da Califórnia.

WALLACE, TÁTICA

O ex-Gòveriiador do Alaba-
ma, George Wailace, continua
seu esforço para a formação
de um terceiro partido e parase candidatar á Presidência. Os
assessores de Wailace, que ba-
seia sua campanha no racis-
mo e no anticomunismo, insi-
nuam que o ex-Governador do
Alabama pretende conquistar
um número de votos suficien-
tes para colocar em Impasse a
eleição presidencial, deixando
a decisão para o Congresso,
onde teria poder de barganha,

RAZÕES DA RENÚNCIA
¦A Casa Branca desmentiu

que a desistência do Presiden-
te Johnson em concorrer ã rc-
eleição fosse motivada por um
câncer na garganta, como vei-

. culou a Miami Review. de Mia-
ami (Flórida). A versão da re-
vista dizia ainda que o Presi-
dente pretendia renunciar à
própria Presidência, passando-a
para Humphrey antes da con-
venção Democrata.

O Secretário de Imprensa,
George Christian, disse que "o
autor de semelhante mensa-
gem é vítima de uma colossal
mentira se não é èle mesmo
que a tenha perpetrado".

Guerrilhas voltam
a preocupar Governos
da América Latina

FUNDO MÚTUO SAVIP
AVISO

Retificamos o endereço de realiza-
ção da 6.° Assembléia, a 21 de abril
(próximo domingo). 0 local será:

SEDE VELHA DO CLUBE DE
REGATAS DO FLAMENGO,

Praia do Flamengo n.° 66 (P

Caracas, Bogotá, La Paz e
Paris (AFP-UPI-JB) — As ati-
vidades de guerrilhas aumenta-
ram a preocupação dos Gover-
nos da Venezuela, Colômbia e
Bolívia, nos últimos dois dias.
No Estado venezuelano de Vra-
cuy, um grupo de trinta guer-rilheiros tomou de assalto a lo-
calidnde de Sabana Larga, a
320 km da capital.

Comandados, ao que parece,
por Januário Valero, guerrilhei-ros colombianos saquearam vá-
rias fazendas, em San Barto-
lo, seqüestrando vinte campo-
neses. Em La Paz, anunciou-se
a prisão do principal elemento
de ligação entre o Governo de
Cuba e os centros guerrilheiras
qua agem no pais. O Governo
boliviano impediu a permanen-cia da mulher de Régis Debray
em seu território.

VENEZUELA

O povoado de Sabana Larga
•foi tomado por guerrilheiros
armados de metralhadoras e
vestidos de uniformes verdes,
segundo notícias veiculadas pe-
los jornais de Caracas. Ao to-
mar conhecimento do ataque,
as Forças Armadas enviaram
tropas para a região, travando-
se uma luta em que morreram
um soldado e dois guerrilheiros.

Informou-se que o grupo —
de, pelos menos, 30 homens —
era_-Cqmandadqj5or Luben Pet-
koff, venezuelano que regressou
ao pais há dois anos, depois de
residir em Cuba. Porta-voz do
Ministério da Defesa.disse, on-
tem, não ter "conhecimento
oficial" do acontecimento.

Há um mês, outro grupo de
guerrilha apoderou-se, durante
várias horas, na aldeia de Arau-
ca, no Estado de Falcon, pren-
dendo o Prefeito. Durante os
combates que se travaram, ao
entrar em ação a tropa gover-
namental, houve várias mortes.
O Govêmo não divulgou, entre-
tanto, o número de baixas.

COLÔMBIA

Aparentemente comandados
por Januário Valero — tam-
bém conhecido como Oscar
Reyes —, guerrilheiros colom-
bianos assaltaram fazendas de
San Bartolo, nas proximidades
de Nelva, no sudoeste do pais.Vinte camponeses foram se-
qüestrados e um agricultor
morreu.

Um comunicado na Nova
Brigada Militar, sediada em
Neiva, capital do Departamen-
to de Huila, que informou sô-
bre os acontecimentos, omitiu
a identidade e o número dos
guerrilheiros, Entretanto, os
jornais de Bogotá atribuem o
ataque ao grupo de Valero, quemão atuava na região há dez
meses.

BOLÍVIA

O Ministro do Governo, An-¦tônio Arguedas, anunciou a de-
tençáo de "um agente castrista
peruano, principal elemento de
ligação entre Havana e as guer-rilhas bolivianas", mas não
quis revelar-lhe a identidade,
propondo apresentá-lo à im-
prensa hoje.

Segundo o Ministro, o perua-no tinha em seu poder 20 mil
dólares e fotografias tiradas
junto com C7ie Guevara.,
Acrescentou que a detenção
permitiu "determinar com pre-cisão" a amplitude da rede
guerrilheira em ação no país.

O advogado do pintor argen-
tino Ciro Bustos, condenado na
Bolivia a 30 anos de prisão,
acusado de participar das guer-
rilhas, pediu, ontem, ao Tribu-
nal de Justiça Militar a anula--
ção do processo, qualificando
a sentença como "o resultado
do arbítrio dós jurados e não da
apreciação legitima dos fatos".
Bustos está preso em Camlri,
em companhia de Régis Debray,
intelectual francês que se en-
volveu na guerrilha boliviana.

Em Paris, a mulher de De-
bray disse, ontem, que o Go-
vérno boliviano negou-lhe per-
manêncla no país. Elizabeth
Debray afirmou que não vol-
tou a ver o marido, desde que
teve permissão para ir à Boli-
via unicamente para o casa-
mento, na prisão, em fevereiro¦último.<»Logo em seguida, re-
tornou ao Rio de Janeiro, onde
a missão diplomática boliviana
recusou-se a visar seu passa-
porte. Declarou ter ido à Fran-
ça na esperança de que o Em-
baixador boliviano em Paris se
mostrasse mais compreensivo e
a deixKsse voltar a La Paz.

22-1818Telefone para
• faça a sua assinatura do'

JORNAL DO BRASIL
rs

^*ss^i«»«^^Tr^"W»^5WM?í^
"*¦CI^*''¦*,^ ?ywftj»«y>*1'1'* ¦<¦ "¦-W^íír^Hr*^



Jornal do Brasil, sexta-feira. 10-4-68, lfi Cad. — H

,.S

;»;•

Descoberto
o sangue
sintético

Atlantic City, São Paulo
(Sucursal) — O Dr. Robert
Geyer, bioquímico da Uni-
versidade de Harvard, disse
ontem em Atlantic City ter
descoberto um substituto
sintético do sangue que po-
dera revolucionar a Mediei-
na e ser aplicado para pre-
servar órgãos de transplan-
tc, inclusive o coração.

O primeiro transplante de
coração no Brasil poderá se
a-ealizar num prazo bem in-
ferior ao de dois anos pre-
visto pelo Professor Chris-
tian Barnard, disse ontem
em São Paulo o Dr. Euricli-
des de Jesus Zerbini, acres-
contando que, para realizar
a operação, espera apenas
melhores condições de com-
bate à rejeição do enxerto.

SANGUE SINTÉTICO

O Dr. Geyer anunciou na
Convenção Anual da Fede-
ração de Sociedades de Bio-
logia Experimental dos EUA,
ter descoberto uma substân-
cia láctea que manteve apa-
rentemente em boas condi-
ções, durante oito horas, co-
baias cujo sangue fora ex-
traído anteriormente.

O bioquímico acrescentou
que experiências realizadas
em mais de 200 cobaias e
num cão demonstraram que
a substância — um fluoro-
carbono — cumpriu satisfa-
tortamente a função da he-
moglobina dos glóbulos ver-
melhos, de transportar o
oxigênio dos pulmões aos
tecidos e trazer de volta pa-
ra eliminação externa o ani-
drido carbônico.

Embora a técnica utiliza-
da até agora seja primordi-
almente experimental, dis-
se Geyer, o desenvolvimen-
to prático da descoberta po-
deria ser aplicado em breve
à preservação de órgãos de
transplante e mesmo de
animais inteiros, cujos ór-.
gãos seriam extraídos quan-
do necessário.

Outras aplicações — acres-
centou -r- permitiriam tra-
tar a leucemia e os casos de
hemorragia grave, sendo
possivel se especular a pos-
sibilidade de extrair o san-
gue enfermo de um pacien-
te e substituí-io têmpora-
riamente pelos fluorocarbo-
nos, a fim de facilitar o tra-
tamento químico.

PRUDÊNCIA

O Dr. Zerbini, chefe de
uma equipe de cardiologis-
tas paulistas, disse que há
muitos pacientes em estad»
grave que poderiam receber
um transplante de coração,
mas frisou que "-ainda íião
chegou a nossa hora e, poristo, é preciso um pouco
mais de calma, para fazer a
operação com segurança".

Zerbini esteve com Bar-
nard em Minneapolis há al-• guns anos. Freqüentaram
curso juntos e voltaram a
se ver na Guanabara dias
atrás, quando conversaram
longamente sobre as experi-
èncias da equipe brasileira
no campo da cardiologia.

Na próxima semana have-
rá nova reunião dos dois
médicos, em Lima, no Con-
gresso Internacional de Car-
diologia, que será presidido
pelos Drs. Barnard, Adrian

. Kantrowitz-, Ignácio Chaves
e Eliot Corday.

Barnard falará sobre suas
operações e todas as pesqui-sas que as precederam. Zer-
bini falará sobre cirurgia
das cardiopatias cianóticas
(doença azul) e das trocas
de válvulas humanas porsintéticas.

O médico brasileiro verl-
ficará também, nos hospi-
tais de Lima, o emprego queestá sendo dado aos apare-
lhos fabricados rio Hospital
das Clínicas de São Paulo,
em particular os de utiliza-
ção em Cardiologia.

A direção do Hospital das
Clinicas deverá receber, nos
próximos 15 .dias, um rela-
tório do Dr. Francisco An-tonascio, que foi a Lelben,
Holanda, fazer um curso deatualização nos métodos decombate à rejeição do trans-
plante, principal problema aenfrentar numa operação deenxerto.

Patrulha de
Seul cai em
emboscada

Seul — Pan Mun Jon (AFP—
UPI—JB) — Três soldados sul-
coreanos morreram e outros
três foram dados como desa-
parecidos, depois de um choque
na Zona Desmilitarizada ao
longo da' fronteira das duas
Coréias, entre uma patrulha
sul-coreana e 20 norte-corca- -
nos que procuravam infiltrar-
se.

O Contra-Almirante norte-
americano John Smith acusou
a Coréia do Norte de cometer
atrocidades, emboscando sol'-
dados aliados. O fato se vem
repetindo nos últimos cinco

.dias • 7 homens Já perderam«.vida.

URSS lança com ,
êxito mais um
satélite Cosmo

Moscou (UPI-JB) — A União Soviético, em melo a uma
intensificação de seu programa espacial, lançou ontem em
orbita terrestre mais um satélite artificial cia série Cosmo,
que compreende naves de diferentes tipos, tamanhos e ob-
jetivos.

Segundo informou a Agêhcia. Tass, "a bordo do Cosmo-
214 foi instalado equipamento cientifico para continuar a
exploração do espaço exterior". Unicamente êste mès, os so-
viéticos já haviam lançado outros cinco satélites terrestres e
um lunar.

CARACTERÍSTICAS

A informação da Tass diíse que o Cosmo-214 Íaz uma
volta em torno da Terra cada 90,3 minutos, a uma altura
de 211 a 403 quilômetros, com inclinação de 81,4 graus em
relação ao equador.

O excessivo ângulo da órbita do satélite em relação ao
equador indica que possivelmente não será lançado outra
nave pnía um novo engate orbital automático, como o rea-
lizado na semana passada.

O Cosmo-212, lançado domingo último, e o Casmo-213,
cujo lançamento foi efetuado no dia seguinte, engataram nu-
ma órbita com ângulo de 51,4 graus e depois se separaram.,
para finalmente realizar üm vôo conjunto.

Os soviéticos ainda não anunciaram a volta ã Terra do
Cosmo-212, a nave espacial perseguidora, nem do Cosmo-
213, a nave alvo. '

Disco voador é mito para os russos
. Moscou (UPI-JB) — At Academia

de Ciências da URSS di«s ontem, cm
relatório especial, que todos os discos
voadores sâo "mitos" e que posquWi-
los é "antlclentiflco", pol:; se eles exis-
tlssem os cientistas já o teriam cons-
tatatlo.

O relatório, publicado no Pravda,
não proibiu formalmente a pesquisa de
objetos voadores não identificados, mas
quando a Academia qualifica üm tra-
balho como antl.-leníffico, nenhum
cientista sovliitipn nrofissional sc dis-
põe a rcaiizíi-lo.

INVENÇÃO TOLA

O relatório da Academia parece le-
var a posição dá ciência soviética nes-
sa questão para o mesmo ponto em
que permaneceu por anos — o de que
os discos vondores, ou objetos voadores
não identificados de qualquer tipo, não
passam de uma invenção tola da im-
pfèrisá ocidental.

A sentença da Academia contra os
discos voadores dizia:"Esta propaganda tem um caráter
antlclentiflco e conjeturar sobre sua
existência não tem qualquer base cien-
tifien.""Informações sensacionais sóbre os
chamados objetos voadores nâo identi-
ficados apareceram recentemente em
nossa imprensa e em nossa televisão.
Mos na verdade os discos voadores não
passam de um mito, que cientistas so-

viéticos c estrangeiros já haviam de-
nunciado há várias anos."

O argumento da Academia baseia-se
cm três pontos:Que 80',i de todos os objeto voa-
dores não identificados são facilmente
explicados (cia não considerou or, ou-
tros 20%),

Que muitas observações de discos
foram comprovadas como senclo "fnlsl-
ficadas ou mentiras deliberadas" (ela
citou o caso de um homem nas EUA
que afirmou ter visitado Vênus, ma.s
não o testemunho de eminentes astro-
liomos soviéticos, que admitiram ter
visto objetos voadores não identifica-
dos).

Finalmente'; que a maioria das
observações é feita por nfto cientistas
c que os discos sempre desaparecem
qu-nndo os cientistas vão constatá-los
(na opinião da Academia, isto desacre-
dita todas ás observações).

"É evidente — disse o relatório —
que tais observações não têm valor
cientifico, pois nâo podem ser confir-
madas. Por isto, as .conclusões obtidas
dessas observações não têm significa-
ção cientifica."

O relatório afirmou ainda que iodos
os cientistas norte-americanos também
negaram a existência do.s discos.

"Todos' os objetos voadores sobre
nosso .pais — acrescentou a Academia
— são identificados por cientistas ou
pessoas que guardam nossa segurança

nacional. Se alguns objetos voadores
náo Identificados existissem realmcn-
te, os cientistas teriam sido os primei-
ros a receber as informações necessa-
rins sobre êlcs e a iniciar o estudo de
sua natureza,"
CETICISMO

Essa posição da Academia prejudi-cará, em particular, o trabalho de um
jovem astrônomo soviético, Feliks Zlgel,
que vem lutando na URSS quase só-
zinho em favor da pesquisa dos obje-
tos voadores não identificados.

Em novembro último, Zigel pareceu
ter ganho um? batalha, quando umn
comissão, sob a direção de um General
da Força Aérea, foi criada para diri-
gir e treinar observadores voluntários
de objetos voadores náo identificados,
assim como colecionar e examinai' seus
informes.

Zigel vem lutando armado cie, pelomenos, 200 observações de tais objetos,
inclusive algumas feitas por astrõno-
mos c pilotos — homens cujas obser-
vações cautelosas não poderiam ser
simplesmente ridicularizadas. O fato dc
que um astrônomo tenha dito ciue viu
uma "foice voadora" não poderia diluir
a seriedade com que o problema era
enfrentado.

Presumivelmente, muitas pessoas
têm visto discos voadores na URSS.
tal como em qualquer outra parte. Mas
a imprensa soviética sempre ignorou

suas observações. Em 1001, o Pravda
confirmou quc alguns cidadãos sovié-
ticos tinham relatado observações dc
discos voadores, mas dtsse quc elas
eram mentirosas ou sofriam de aluei-
nações.

A posição do Piavda nesse caso foi
reforçada pelo relato dc um soviético
que afirmou ter sido abordado por uni
homem de Vênus "que saltou de seu
disco voador e queria saber onde po-deria comprar doces".

VOZES DO COSMO

Esse ar de ccpiicismo, entretanto,
esténdè-S.e apenas sobre os discos voa-
dores. Cientistas soviéticos de liá mui-
to acreditam que outros planetas cm
outros sistemas solares são habitados;
t: estão trabalhando intensamente paraentrar em contato com eles.

A Academia de Ciências tem um de-
parlamento especial chamado Seçáo
para a Detecção de Sinais de Civiliza-
ções Extraterrestres. Ela é dirigida porNikolai Kardashev, que no ano passa-
do disse que seu' departamento estava
iniciando pesquisas de vozes do espa-
ço com um novo e poderoso receptor.

Em 19G5. o.s soviéticos propuseram à
União Internacional de Astronáutica
que um Ano Internacional fosse esta-
belecido para procurar civilizações no
cosmo.

UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.
Fundada em Assembléia realizada em 27-5-67, pola fusão do Banco Moreira Salles S.A. com o Banco Aqricola-Mercantil

e aprovada em 11-7-67 pelo Banco Central do Brasil. '
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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Eduardo da Silva Ramos — Presidente, em exercício

Pedro di Perna* Júlio de Souza Avellar,
Egydio Michaelsen , Arthur da Silva Bernardes Filho,
José Xavier de Salles, Hélio Rodrigues.

CONSELHO CONSULTIVO
Octivio Gouvea de Bulhões
Nehemias Gueiros
Camillo Martins Costa
Glycon de Paiva

CONSELHO CONSULTIVO REGIONAL
JoSo Dico de Barroí
Walter Koch
Carlos Fleck
Alcides Gonzaga

CONSELHO FISCAL

Renato dã Costa Lima
Hélio José Pires de Oliveira Dias
Luiz Lopes Coelho

EXTRATO DO BALANCETE GERAL EM 5 DE ABRIL DE 1968

ATIVO

NCrÇ

DISPONÍVEL

NCr$

38.003.149,09

REALIZÁVEL

Empréstimos 228.740.733,24
Banco Cenlral — Recolhimentos 69.634.373,55
Acionistas - Capital a realizar 7.621.379,00
Correspondentes no País •.-..'¦ 1.759.795,03
Departamentos no Pais 604.974.601.56
Outros créditos 65.182.787,19

IMOBILIZADO

977.913.669,57

Imóveis de uso, Reavaliação e Imóveis em Construção, 38.368.230,39
Móveis e Utensílios e Almoxarifado  14.386.469,21
Inslalação da Sociedade  500.914,05 53.255.613.65

CONTAS DE RESULTADO PENDENTE 20.120.648,94

CONTAS DE COMPENSAÇÃO 317.126.600.91

, TOTAL 1.406.419.682,16

PASSIVO

NCr$
NÃO EXIGÍVEL

Capital  39.800.000,00
Aumento de capital 9.950.000,00
Outras reservas e fundos  12.470.842,18

NCrÇ

62,220,842,1.8

EXIGIVEL

Dopósitos:
a vista e a curto prazo  360.705.875,28
a médio prazo  16.096.472,14 '

Outras Exigibilidades:

Ordens de Pagamento 36.153.140,69
Correspondentes no Pais 4.134.030^73
Redescontos (inclusive para financiamentos específicos) 11.835.023,62
Departamentos no Pais 561.800.943,93
Outras contas 13.492.248,09 1.004.217.734,48

CONTAS' DE RESULTADO PENDENTE 22.854,504,59

CONTAS DE COMPENSAÇÃO 317.126.600,91

TOTAL  1.400.419.682,16

Presidente, em exercício - Pedro di Perna Francisco da Rocha Duarte - C.R.C. - GB n.e 27226

DIRETORIA EXECUTIVA

Presidente, em exercicio - Pedro di Perna

Diretor-Geral - Júlio de Souza Avellar

Diretores

Kurt Weissheimer, Basilio Moseoni, Dario Campestrin, Caleb Leal Marques, GeninoOelNero,
Alcyr Mendonça Brasil Atheniense, Orlandy Rubem Corrêa, Affonso A.rmando de Lim» Vitule.
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credibrás © financeira do brasil s.a.
crédito, financiamento e investimento

CAPITAL E RESERVAS: NCrí 4.598.441,45
Cartas Patentes N»s, 86 e 87 - Inscriçüo no Cadastro Geral de Contribuintes: 33.058.660Sede: Rua do Carmo, 8 - A.° e 6.» and. — Telefone 31.-0020 — Rio de Janeiro

Filial: Rua Direita, 250 — 11.» andar- São Paulo
CONSELHO CONSULTIVO

Henrique De Botton — Presidente
José de Almeida Barbosa Mello —Vice-Presidente

Alberto Alves Filho
Dáciode Moraes Júnior
Hélio Beltrão (licenciado)
Homero Souza e Silva

ítalo Júlio Romano Barbero
Joel de Paiva Curtes
Martoel Ferreira Guimarães
Pamphilo Pedreira Freire de Carvalho
Raul Pinto de Carvalho
Sérgio Pinho MelISo
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BALANCETE GERAL EM S OE ABRIL DE 1968

ATIVO

A - DISPONÍVEL NCrJ NCrJCAIXA
Em moeda corrento  32.528 89Em depósito no Banco do Brasil S.A '545 88Em depósito diversos Bancos 3.319.01187
Em dopósito à ordem do Bancontral 'l4s!o26'84 3.497.114 48

B - REALIZÁVEL ~~ 
""

Letras a Recebei do C/ Própria - No Pais 569 34 '
Depósitos p/ Investimentos - SUDENE 95 70500Capital a Realizar 500.000^00
OUTROS CRÉDITOS REALIZÁVEIS ,
DtVOrSOS 1 qqq Qgg efl
Contratos du Abertura do Crédito ....;!!.!! l!772755'97
Devedores p/ Rospons. Cambiais 70 348 58b'51Devedores p/ Rcspons. Rofinanc. - FINAME 1.241.767.11Dovoriorcs p/ Rospons. rie Financiamento .-10 Consumidor

(Capital Próprio) 2.623.929,34
InvtJstimonlos ,,- 27 044 20
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Apólices e Obrigações Federais ,
5.000 Titulos do Recuperação Financeira, do valor nomi-
nal rio NCrJ 0,80 caria um, inclusive os depositados noBanco do Brasil S.A., à ordem rio Banco Central do Brasil 3.160,00
Obrigações do Tosouro Nacional-Tipo Roajustávol  31.048,64
Acues e Debonturos 495.099,36Outros Valores ... 1.860.140,81 80.000.497,87

C - IMOBILIZADO
Edilicio do Uso da Firma 117.17200Móveis, Utensílios e Veiculos 237.665,95
Instalações 160.809,47
Correção Monetária 180.555,79 746.203,21

D - RESULTADOS PENDENTES
Conta» do Resultados 553.908 23

E - CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Valores Caucionados  118.595.482,58
Títulos a Rocebor de C/Alhoia-No País 1.056.172,65Outras Contas 2.095.202,64 122.346.857,87

207.144.581,66

PASSIVO

F - NÃO EXIGÍVEL NCrJ NCrJ

4.598.441,45

Capital ,, 3.500.000,00
Fundo de Rosorva Legal ,. 168.644,66Fundo do Provisão 774.248,23
Amortização do Ativo Fixo 55.799,35Correção Monotária do Ativo ', 81.015,43
Fundo p/ Indenização Trabalhista 18.733,73

G - EXIGIVEL

OUTRAS RESPONSABILIDADES

OpeirtÇòe5 Pró - Determinadas 1,631,26
Outros Créditos 4.263.455166
Agências no Pais 31.234,70
I mpõsto s/ Operações Financeiras 190.407,27
Aceitos Cambiais e Correção Monotária 70.348.538,51
Obrigações p/ Refinanciamento- FINAME 1.241.767,11
Crédilo Direto ao Consumidor 1.772.755,97
Dividondos a Pagar 150.000,00
Bonificações a Pagar: 500.000,00 78.499.840,48

t

H - RESULTADOS PENDENTES
Contas de Resultados.'  1,699.441 86

I - CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Dopositantes do Valores om Garantia 118.595,482,58 íDopo6Ítantcs de Tits. a Cobrar- Do Pais 1.656.172,65
Oulras Contas 2.095.202,64 122.346.857,87

207.144.581,66

Diretor Presidente — Waltlier Moreira Saltes
Diretor Vice-Presidente, em exercicio — Pedro di PernaDiretor Superintendente — José Braz Ventura

Diretor— Hélio José Pires O. Dias
Diretores Executivos— Bernardino Madureira de Pinho Netto,Filinto Alcmo Campello Cavalcanti, Bellini Cunha.Greuôrio FTosen, Silio Pedreira Filho.

Milton Pinini — C.R.C. ri.» 14.284 — GB'
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Exportações no trimestre
aumentam US$ 40,5 milhões

^: — As exportações brasileiras no pri-
meiro trimestre dêste ano atingiram o' 
montante de 385,4 milhões de dólares,

. superior em 40,5 milhões às vendas no
mesmo periodo do ano passado, o que"' representa sensível melhora, alim de ofe-
recer boas perspectivas para os próximos
meses com o inicio das exportações de
vários produtos agrícolas, como arroz.

,.;. soja e milho.
Com esta afirmação, o diretor da

CACEX, Sr. Benedito Moreira, Iniciou
o - uma entrevista ao JORNAL DO BRASIL,
itoi acrescentando, em seguida, que o incre-

mento observado êste ano reflete a rea-
ç&o observada em inúmeros produtos da
pauta, em especial das maiores vendas
de café, que se realizaram, nos trfe pri-
meiros meses de 1968, em quantidade
mais elevada do que em 1967.

-"O OTIMISMO

Na sua opinião, muitas são as ra-
'>* zões para otimismo nas exportações em
-•"'1968 "e, mais ainda, ipara os próximos

anos", valendo citar que, ao contrário
de anos passados, já "existe uma cons-
ciência generalizada favorável & exporta-

. ção, e a posição do Governo é de firme*' apoio à sua expansão, principalmente em
íace dos incentivos que vêm sendo ado-
tados"."„• — Por outro lado, é de considerar-se

i. o aumento da produção nacional e a re-
„,. tomada dos investimentos, inclusive mui-
.',' tos voltados e induzidos pela política de'"¦ 

exportação altamente favorável que vem
sendo implementada pelo atual Governo.
Estou otimista, também, sobre __ boa sa-

.',. fira agrícola que teremos.

A DIFICULDADE

Com relação a um maior intero&m-
bio comercial com o Leste Europeu, o Sr.
Benedito Moreira considera que "tem
ocorrido um sensível progresso", reco-
nhecendo, no entanto, que tem existido
algumas dificuldades, entre as quais:

* 1. a maior agressividade comercial
de outras nações exportadoras.

2. a diferença dos sistemas de co-'.' .mércio exterior;
¦'.. 3. o regime de convênios bilaterais
i,,... que tende a estabelecer o equilíbrio dos

trocas de mercadorias pelo nível mais
baixo da capacidade de aquisição de ca-

^ da parceiro comercial.
Em 1953, as exportações brasileiras

destinadas ao Leste europeu situaram-se
,-.,. ao redor de 15 milhões de dólares e o'..., 

Brasil não chegou a importar 12 milhões,
- cifras essas que, mediante um processo

de paulatino crescimento, vieram a atin-
gír, no ano passado, 115,2 milhões de dó-
lare3 (exportação) e 83 milhões de dó-
lares (Importação).

Os principais iprodutos comercializa-
dos entre o Leste europeu e o Brasil sáo,
de acordei com as vendas e as compras
no ano passado:

Exportação: café, algodão em rama,
minério, cacau, slsal, couros e óleos ve-
getais.

Importação: trigo em grão, petróleo,
arame farpado, alumínio e zinco em bru-
to, trilhos ferroviários, tratores, máqul-
nas e equipamentos em geral.

O CRESCIMENTO

— O Brasil conta na ALALC com
mais de 8 mil itens que foram objeto de
concessões tarifárias, podendo-se, desde
logo, dizer que a tendência do seu co-
mércio com a área é de crescer _ sus-
tentou o diretor da Carteira de Comer-
cio Exterior do Banco do Brasil, Sr. Be-
nedlto Moreira, depois de dizer que "òb-
viamente, não c de se esperar resultados
espetaculares a curto prazo, devido a
problemas econômicos específicas dos
países-membros da organização".

£ perfeitamente lícito, segundo éle,
contar-se com o crescimento paulatino
do comércio brasileiro intrazonal "como
realmente vem ocorrendo".

As exportações do País (íob) desti-
nadais àquela área o as importações (cif)
dela originárias, passaram, respectiva-
mente, ds 95,2 e 45,1 milhões de dólares,
em 1961, para 154,2 e 171,6 milhões, em
1967. Não estão computados nas cifras
referentes ao ano passado os valores rela-
tivos ao intercâmbio com a Bolívia e a
Venezuela, que aderiram ao Tratado de
Montevidéu liâ cerca do un» ano.

O INCENTIVO

O Sr. Benedito Moreira assegurou que
o Governo está estudando novas providên-
cias de apoio à exportação, enumerando:• 1. instltucionaliaação da Portaria mi-
mero 578, do Ministério da Fazenda, atra-
vês de sua transformação em lei;

2. regulamentação do artigo 24 da
Constituição Federal;

3. aprimoramento do mecanismo de
financiamento;

4. maior simplificação administrativa.
Dentro dêste tópico o Governo prevê a

atuação em novas áreas, destinadas a be-
neficíar em maior profundidade a infra-
estrutura da expprtação, como, por exem-
pio, as que incluzam. o planejamento das
atividades agrícolas com vistas especifica-
inente ao atendimento dos mercadas ex-
ternos, a médio e a longo prazos.

Lembro, no entanto, que o Governo
já concedeu Inúmeras incentivos aos ex-
portadores — destacou, citando, principal-
mente:

1. isenção dp Imposto sóbre Produtos
Industrializados;

2. isenção do Imposto sobre Circula-
ção de Mercadorias;

3. Isenção do Impà.to de Renda (pa-
ra exportações de produtos manuíiitura-
dos);

4. abatimento no IPI incidente nns
vendas internas de uma parcela eqüivaleu-
te àquela beneficiada com a franquia em
virtude da exportação realizada;

5. garantia de financiamento c pré-
financiamento it exportação,;

6. autorização para exportar-se em
consignação certos produtos de colocação'
problemática no.-, mercados externos;

7. abolição das diversas taxas c emo- '
lumentos que antes incidiam sôhvts a~ex-
portação, onemndo.-ti e dificultando seu
processamento;

8. simplificação do.s trâmites buro-
cràtlcos;

9. redução do ICM para carnes, arroz,
milho, soja:

10. isenção do ICM para hortlfrutl-
grahjelros, pescado e ovas.

O DÉFICIT

No primeiro trimestre, as exportações
brasileiras (/ob) alcançaram o montante
do 385,4 milhões de dólares contra impor-
tações (òi/) no total de 450,9 milhões, dal
resultando o déficit de 65,5 milhões na
balança comercial do Pais.

Perguntado como explicava, disse o dl.
retor da CACEX:

Se considerarmos, na importação,
valores job, critério mas justo, nesse thw
de apreciação, o déficit se reduz, valendo
ressaltar ainda que, pelo menos 207» do
total registrado na importação refere-se
e. importações sem cobertura cambial e
importações cobertas por financiamento
externo, o que significa desobrigação de
dtspéudio, a curto prazo, de divisas.

E, concluiu:
Verifica-se, pois, que, embora o ní-

vel de exportação neste começo de ano
tenha apresentado bom índice de cresci-
mento, este ainda não íoi suficiente paro
equilibrar a balança comercial, devido à
expansão muito maior registrada na im-
portação, decorrente, por seu turno, da
própria reativação do ritmo de desenvol-
vimento do País, uma vez que os itens
onde se registra a maior demanda de pro-
dutos estrangeiros são precisamente aquê-
les destinadas à expansão da infra-estru.
tura e atividades essenciais, ou sejam, as
matérias-primas (principalmente, petró-
leo), o.s produtos químicos e as máquinas
e «quipamentas cm geral.

Brasil terá VS$ 50 milhões
para aplicar na expansão
da indústria de alimentos

Francforte (UPI-JB) — Recursos da ordem de US$ 50
milhões do Banco Interamericano de Desenvolvimento, em
convênio com o Brasil, serão aplicados no programa dêsse
Pais para desenvolvimento da indústria de alimentos, se-
gundo anunciou ontem na Alemanha Ocidental o Ministro
Ivo Arzua.

O Ministro da Agricultura do Brasil manifestou-se con-
trário à criação do Ministério do Abastecimento, "dada a
experiência funesta quando a SUNAB, desvinculada do
Ministério da Agricultura, exercia a ação policial e con-
íiscatória". Salientou que essa medida apenas serviria para
desestlmular o produtor.

Exploração de carvão pode
ser financiada se baixar
seus custos na base de 30%

O Ministro das Minas e Energia, Costa Cavalcanti,
disse ontem em Brasilia que toda e qualquer empresa que
se dispuser a obter uma redução de custos da ordem de
307o na exploração de minas carboníferas poderá, de ago-
ra em diante, obter financiamentos especiais e outros fa-
vores do Governo.

Afirmou que o objetivo do Governo é assegurar o pie-
no desenvolvimento das grandes Indústrias, com recursos
nacionais, figurando o carvão mineral em plano d« desta-
que pelo papel estratégico que representa na economia do
País.
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EXEMPLO DO BNH

O Sr. Arzua, que se encontra
em excursão de quatro diai pe-
la Alemanha Ocidental, afir-
mou que o Governo federal,
através do Ministério do Pia.-
nejamento, está em fase íinal
estudando a criação de uma
rede nacional de abastecimen-
to. Explicou que essa rede íun-
clonará dentro dos moldes de
descentralização do Banco Na-
cional de Habitação, proporcio-
nando aos Estados montarem
seus próprios esquemas de abas-
tecimento, "cabendo ao Govêr-
no íedáral apoiá-los na pro-
dução de alimentos, nos traba-
lhos de pesquisas, comercializa-
ção e Industrialização."

— Só com a harmonia entra
08 Interesses dos produtores e
consumidores, prosseguiu, po-
deremos obter o equilíbrio tão
almejado. E Isto não se ias

sem a criação do Ministério do
Abastecimento.

O CONVÊNIO

Lembrou o Sr. Ivo Arzua que"o Governo federal tem gran-
de interesse em incrementar a
industrialização de alimentos, e
que serão aplicados nesse pro-
grama os ÚS$ 50 milhões do
convênio com o BID". Esses re-
cursos provêm, melo a meio, de
acordo já aprovado entre o
Brasil e o Banco Interamerica-
no de Desenvolvimento. Disse
que o montante dessa verlja es-
tara em breve sendo aplicado.

— O Governo Costa e Silva
está empenhado na implanta-
ção do Plano Nacionai para a
Agropecuária, no sentido gio-bal. Essa política, contida na
Carta de Brasília, prevê todas
es atividades do Ministério da
Agricultura, desde a produção,
a comercialização, a industria-
lização e exportação dos pro-dutos agropecuários, frisou.
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SOLUÇÕES

."O problema do carvão vinha
se arrastando por multo tem-
po — disse o Ministro — o que
influi negativamente no desen-
volvimento do parque industrial
nacional. A partir de janeiro,
o Governo decidiu enfrentar ds-
te problema com decisão, tra-
çando novas diretrizes para a
política do carvão, através do
várias medidas, entre as quais
figuram.

1 — Manter estável o nível
de produçáo do carvão de San-
ta Catarina; 2 — compelir as
grandes empresas siderúrgicas
à absorção total da produção
nacional, que deverá ser uitli-
zada nos altos-fornos em pro-
porção adequada com o produ-
to similar estrangeiro; 3 — De-
terminar que a produção do
carvão a vapor tenha consumo
Integral nas usinas termelétri-
das próprias regiões produtoras
e ainda:

4 — Aumentar a capacidade
produtora da Usina Termelétri-
ca do Capivari, de 100 para 200
milkW; S — Concentrar esfor-
ços para o barateamento do
carvão nacional, com a criação
de um íundo de financiamento
para a mecanização, modemi-
zação e racionalização dos mé-
todos de produção.

O Ministro das Minas e
Energia reconhece que o trans-
porte é um dos problemas mais
agudos com que se debate a
indústria carbonífera. Com
efeito, o transporte do carvão
desde a mina até os parques
consumidores de Volta Itedon-
da, Cosipa e Usiminas sâo por
demais onerosos e difíceis.

Estão sendo estudadas dêsse
modo ir informou o Ministro
— algumas medidas para solu-
cionar o problema, entre ns
quais a substituição da tração
a vapor pela Diesel, e, poste-
riormente, pela elétrica; a mo-
dernlzação do Pôrto de Ibltu-
ba e o barateamento dos ire-
tes marítimos.

Disse finalmente que a Co-
missão do Plano do Carvão Na-
cional não se limita a cuidar
do carvão já existente, pelo
contrário, vem se dedicando à,
busca de novas fontes dêsse
Importante mineral. Assim é
que várias pesquisas estão sen-
do realizada no Amazonas, Pa-
rá, Goiás, -Maranhão, Piauí,

_onde as possibilidades de exis-
tência de minerais carbonife-
ros são imensas. Bastante pro-
missoras são também as pers-
pectivas geológicas para a exis-
tência de carvão mineral na
margem ocidental da Bacia do
Parnaíba.

NÂO ESQUEÇA

!^írs^i_____,
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Inauguramos hoje a nossa Agência em

NITERÓI
no Estado do Rio de Janeiro
à Rua Ernâni Amaral Peixoto, 195 Ll

BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS, S. A.
— garantia da bons serviços —

Se pedir'
um conselho
para aplicar
S,eu dinheiro,
certamente

,;vão ;fji,e
iWòmèndar:

letras de
cambio
sofinal

sofinal
Cia. Nobre de Participações
Av. Rio Branco. 131
12.° and.-Tel. 52-4153
Est. da Guanabara

BOLSAS E MERCADOS
MOEDAS

DÓLAR
Compra  3,20
Venda  3,22

LIBRA
Compra  7,60
Vencia  7,80

O Banco do Ursôll ti oa ban-
003 particulares operaram ào se-
guintes taxns:

O movimento da Bolsa, do Va-
íòrcí do Rlo ú_ Janeiro, ombo-
ra s_ aprestaitasao ontem em
baixa, mostrou sinais do re-
cuperaçfio na pirto flaal do pro-
frflo, fechado oom. as ações da
Sousa, Cruz, Klbon o Mesbia

Moeda

Dólar 
Dólar Oatiad.
Libra Ester. .
Marco Aí&iníío
Florlm 
Franco Belga .
Franco Franc.
Franco Suíço
Ura ,
Coroa Din. ..
Coroa Norucg.
Coroa Sueca .
Xellm Aust. .

Compra Venda

3.20
2,80320
7,65888
0,80:107
0,88355
0,0(14301
0,04372
0,73705
0,005121
0,42316
0,44601
0,01811

3,1-2
2,90782
7,7228-1
0,80970
0,89068
0,064863
0,65539
0.74327
0,005169
0,43344
0,45011
0,62187

Bsoudo Port. 0,11.1613 0.113923
Peseta nominal nominal
P&so Argent 0,003000 O.OO&GSO
Piso Uruguaio nominal nominal

TAXAS DO MANUAL

Moeda

Libra .

Compra Venda

0,123775 0,120159 Dólar
7,<0
3,20

7,8<

P6sj Arffont. .
Dólar Canad.
Marco 
Coroa Dlnam.
XelLm Au."/t. .
P&9Ò UrliR. .
Coroa .Sueca .
Franco Hei ira
Pranoo Franc.
Escudo Port. .
Flórlm 
Llra 
Franoo Suiço
Pes&ta 
Bolivar 

0.009
2,90
0.79
0,41
0.118
0,015
0,60
0,06
0.64
0,110
0,87
0,005
0,73
0,046
0,68

0.010
3,00
0,-i'S
0,43
0,127
0.017
0.62
0,065
0,66
O.lli
0,90
0.0051
0,75
0.050
0,71

BOLSA DE VALORES
bastante procuradas, e aa da
Belgo Mjinalira multo moviineu-
tadas. O Índios BV caiu 4,7 pon-
tos, ao ílxar-so em 173,4, tendo
sido negoclada-i 972 mll ações
na Importunai a de NCrS..
1 351 000,00. Os papéis mais pro-

curados íoram os da Belgo Ml-
n-elra. Brahma prcferanoialí,
Paulista do Força o Luz, OBUM
e Sousa Omiz. Registraram os
maiores altas os açóèã dá Deo-
doro Industnlal (-(- 2,9), Kibon

Luz (-f 1,3). As quo mais
x a ra m: Mesblu-ordnárlaa
6,9), M o s b 1 a-pref erenclais
6,0), Br ahma-ordlnirlaa
5,9), Sousa Cruz (— 5,0) a

5,0).

bai-
(—
(-
(—

Bri-
(+ 1,7) • Paulista de Força « hm-a-preferonclals (

MEDIA S. N. DOS TÍTULOS PARTICU LARES NA BOLSA DO UI0 DE JANEIRO

13-4-68
S1S0

CR.ESCINCO
DELTEC
FEDERAI.
ATLÂNTICO
S B . S • SABBA
VERA CRUZ
TAMOIO
BRASIL
NORTEC
HALLES
CONTA HALLES

17-4-68' 
6359

11-4-68
6411

i-i-m
552-1

Abril da 1957
3911

(Elaborada pela Orgaiiljaçáo 3. N. Ltda.)

FUNDOS MÜTUOS DE INVESTIMENTOS

Daí-a

:«-04-6B
01-04-68
08-04-68
10-04-03
11-04-68
16-04-68
16-04-68
01-12-67
03-11-67
15-04-63
08-04-60

Valor Ua cota,

0.913
0,392
1,79
3,40
0,143
5,31
1,21
1,33
0,55
0,571
1,213

Clt. distr. Valor do fundo

01-03-68 (.0,02) 63 644 8-13,30
12-03-63 (0,12) 8 316 272,50
22-03-63 (0,03) 3 826 560,00
29-12-67 (0,15) 1 466 866,09
29-12-67 (0,006) l 658 650,62
29-12-67 (0,60) 902 923,95
29-12-67 (0,17) 681 805.89
31-12-67 (0,17) 47 177,66
31-12-67 (0,17) 44 882,74
29-03-68 (0,02) 1 227 382,03
29-12-67 (0,02) 3 304 737,12

VENDAS REALIZADAS ONTEM NA BOLSA DE VALORES

Acues Cot- Q"an- »'-it«» Cot. quan- . Cot. Quan- . . Cot Quan-
Média tldade A{l,cs Média tldade Aç6es Media tidade AcC" Média tldado

AÇÔF.S DE CIAS. CARIOCA INDUS- LIVRARIA JOSÉ PETR. IPIRANGA,
DIVERSAS TRIAL, Pref 0,95 6 000 OLYMPIO, S/A, Ord., Nom  1,30 20 000

C. B. U. 0,29 50 801) Nom 1,18 5 350 PETR. IPIRANGA,
A. VILLARES, Pref., CIMENTO ABATU 3,40 1800 L AMERICANAS .. 4,33 14 725 Ord., Ex/DiV. ... 1,37 3 000

Classe A 1,00 1300 D. INDUSTRIAL .. 0,36 12 700 __' AMEIviCANAS. SAMITRI  0,73 12 100
A VILLARFS "ref Di DE SANTOS .. 1,23 15 300 Dlr., SÚbsc 2.20 4 018 SIDER. NACIONAL,'«asse 

B 
'..'."... 0 

81 300 DOMINIUM. Prel. Ü. AMER ICANAS, Port  0,63 6 000
ALPARGATAS 158 3 800 S/D 67 n ia nn vm Ex/Bon.. C/Subs. 3,53 300 SOUSA CRUZ  3,26 48 400
AMÊUieí F\BtÍL 0 35 10 000^™,/; SIDER. MANNES- V. RIO DOCE, Port. 4.44 37 200
ANT PAULIS-a 117 * 502 D01™1™- P r «¦• MANN. Preí. ... 0,62 2 400 V. RIO DOCE, Nom. 3,24, 3 974
_\11N'0 

0 
75 4 300 S/D 07 0,48 13 800 MESBLA, Pref.. WHITE MARTINS,

ÍS DO BRASIL"' oV1 ''4 417 D' ISABEL, Pref. 0,72 16 600 Novas  1.86 5 400 Ex/Div  3,60 1500
B A ARNVUD 

2M " 
106 °- ISABEL,. Ord. 0,65 2 300 MESBLA. Ord., WILLYS. Ord  0,58 21700

i! n^. /.T=,*r, m_.ò' ESTRELA, Pref. .. 1,62 5 300 Novas 1,85 5 900 LISTAS TELEFO-

RITORÍXLPrS' 1 OO -B, E S T R Ê L A. Pref., MESBLA, Pref  1,09 37 000 NICAS  0,72 «32
RirORIAL, Pref. 1,00 ,85 > MESBLA,''.Ord 1,08 31200 LETRAS HIPOTE-

B. DE CRÉD. TER- N° {"¦• 
•••••• ¦•• M? -'i- "0, M.'FLUMINENSE". 1,20 2 000 CARIAS DO BEQ 0,64 3 500

RITORIAL. Ord. 1,00 7T1 F. BRASILEIRO .. 1.07 18 700 „. AMÉR10Ai Port. ,[13 3 500TITIIIO,
BELCIO-MINISIRA 0,56 161600 K- K LUZ DE M. p. DE F. -__ LVZ 0,79 72 860 „„<; p«t««»«BRAHMA, Pref. ... 1,70 84 003 GERAIS, Ex/Div. 0.09 5 000 PETROBRÁS, Pref. 1,50 47 538 

""* 
,°^~U

BRAHMA, Ord. ... 1,59 24 849 ji. jj Luz ££ pA. PETROBRÁS. Ord.. (GUANABARA)
BRAS. DE E. ELS- 1[ANA „-„ 2 ow o/Boií.. Ord. .. 1,11 18 345 LEI 303  „,63 . S2S

TRICA 0.79 t3 400 HIME 0,36 15-400 -PETR. IPIRANGA. T. PROGRESSIVOS 555,00 2
BRAS. DE ROUPAS 0,60 29 700 KIBON 3,54 12 700 Ord  1.40 3 676 IDEM 500,00 25

BOLSA DE NOVA IORQUE
Nov» Iorque (UPI-JB) — Média de Dow-Jones na Bolsa de Nova Iorque, ontem:

Ações

30 INDUSTRIAIS
20 FERROVIAS

Abcrt. Mix. Min. Fin. Varlaç.

903.40
334,47

916,73
233,92

901,24 909,21
233,83 237,21

1,04
3,56

Açóes

15 CONCESSIONÁRIAS
65 AÇÕES

Abert. Más. Min. Fin. Variaç.

125,67
314,49

128,53 124,74 125,83 -{- 0.25
313,27 ' 312,55 315,87 -U 1,80

Venda? nas ações utilizadas no índice: Industriais 804 300 Ferrovias 139 600; Concessionárias Serviços Públicos 153 600
Total 1 147 500.

Índice Dow-Jones do íuturos de mercadorias (média 1924-26 representa 100). Final 136,35.

PREÇOS FINAIS:

Nova Iorque (UPI-JB) — Preços finais na Bolsa do Valores de Nova Iorque ontem:

A J Ind 9—1/2 Con Ed  33—3/4 Int Tel & Tel 56—5/8 Rep. Stl 42—3/4 U S Steel ... 40—5/8
Allled Cbem .. 37—1/2 Cont Can .... 53—7/8 Johns Mimvllle 67—1/4 Rey Tob 43 U S Gypsum 84—1/4
Allis Chal .... 32—5,8 Cont Stl  43—1/2 Kennecott .... 40—1/4 Sears 69—3/8 Union Royal .. 48—1/2
Am Can ¦ 51—5/8 Cord Td  40 Kroser 29—1/2 Sinclair III U S Smelting 58—3/4
Am Met Cl .. 49 Crown Zell ... 45—7/8 Lobmàn 22—1/2 Southern R .. 51 Warner Bros .. 32—1/4
Amer Std .... 37 Curtiss W .... 24—5/11 Lockheed .... 55 Std O Ind ... 56—7/8 West Air Br 45—1/2
Amer Smel .. 72—3/4 Du Pont  167—1/2 Loews TUea .. 74—1/4 Std O Cal ... 61—3/8 Woolwth 24—5/8
Am T Sc T .. 51 East Air L ... 34 Lonesta? Cem 23—3/8 Std O N J .. 70—1/8 Westg El .... 75—3/8
Amer Tob 31—3/8 Eastman '. 149—1/2 Mobil Oi! .... 44—1/4 Std. lír;mds .. 41—/14 Alllen Ine .... 37—l/S
Auaconda .... 44—3/4 Electron Spo .. 28—3/4 Mcnt Ward ..29—5/8 Stude Worth .. 02 Ark La Gas .. 30—5/8
Armour 35—1/8 Ford  58—7/8 Nat Cush R .. 128—1/4 Switt 25—1/2 Brit Am Oll .. 37—1/8
Atlari Ricli .. 113 Gen Ele  94—1/2 Nat Dist 37—3/4 Tech Mat 13—3'8 Brit Pot .... 8-15/16
Atlas Corp ... 5—1/2 Gen Foods..,. 77—1/8 Nat Lead .... 63—3/4 Texaco 77—1/8 Creolo P 36--5/8
Bendix 40—1/4 Gou Motora .. 83—3/8 Otis Eif.v .... 44—1/8 Texas Oulf ..128 Eipey Mfg ... 14—3/4
Beth SU ,30—3/4 Gllleíe  54—3/8 Pac O El .... 33—7/3 Textron 51—1/2 Giant Yell ... 10—1/8
Can Pac 51—3/4 Goodyear  51—1/2 Pan Ara 21—3/4 Tlmlton 29—1/8 Home Oil A .. 24—5/8
Casa J I 17—3/4 Grace W R .. 37 Pena NY Cen 75—1/8 Un Carbide .. 45—3/4 Husky Oil .... 23

Ches°& Òli".'. 63_ 
1/4 1BM  6A0 Phillips P .... 59—1/2 Union Paclflo 43—3/8 Norf So Ry .. 40—5/8

Chrysler '.'. 85—3/4 1"' iIllrv ¦••_•• 33—3/4 íubSEQ 33—3/8 United Aircr 78—5/8 Seeman ...... 10—3/4
Col Gas 26—5/8 Int Nick ...'.. 114—7/3 RCA 53—3/8 Utd Frult .... 56—1/4 Syntex 61—3/8

MERCADORIAS
CAFÊ-TUO AÇÜCAR-RIO ALGODAO-KIO

O mercado de café disponível funcionou Meroado íirme a Inalterado, tendo elis- O mercado de algod&o em rama oontl»

?£ífS. T^n?^.0^0^1^ Síw^- eauado » 100 sacos procedentes do Estado do nuou calmo e estável. De Sfio Paulo vie-1987-63, mantendo-ao ao prsço da NCrS.... _,._,,
5,50 por 10 qulk». Nilo Itouve venda e fe- Rto • sa'dio 20 000. Em estoque ficaram ram 125 fardos e de Müias Gerais, 73. Sal-
ohou calmo. 59 137 sacos. das: 200. Existência: 1 060.

CEREAIS E DIVERSOS

Sio ftste* os preços no mercado atacadista nas praças do Rlo, Sao Paulo, Belo Horizonte, Curitiba e Pôrto Alegre, segundo
dados fornecidos pelo SIMA — Ministério da Agricultura — Departamento Econômico — Sorvlço de Iníormaç&o do Mercado Agrlcol»
(Convênios M. A. — CONTAP/ÜSAID/E_TA).

 COTAÇÕES DO DIA:

PRODUTOS

ARROZ (Se. CO quilos)
Amarelilo Especial 
Agulha Especial 
Blué-Rose Especial .....

FEIJÃO (Sc. 60 quilos).
Jalo 
Prfrto 
Mulatlnho 

FARINHA DE MANDIOCA (50 quilos)
Fina e Grossa

OVOS (Cx. 30 da.)
Grande
Médio ;..

AVES (p/ quilo)
Vlvaa 

MILHO (Sc. 60 quilos) 
Amarelo mesclado 
Amarelo híbrido 

BATATA INGLESA (Sc. 60 quilos) .
Comum 1.» ;;....
Comum especial

TOMATE (Cx. 23 quilos) 
Extra
Especial 

LLMAO (Cx.)
Galego 

BOVINOS (Carne p/ quilo)
Traseiro 
Dl-azitieLix) 

PEIXES (p/ quilo) ...;

GUANABARA

18-4-1968

inerc. estáv.
43,00 a 44,00
36,00 a 41,00
42,00 a 43.00

mera. estáv.
35,00 a 36,00
21,00 a 22,00
24,00 a 25,00

msce,
12,00

merc.
31,00
30,00

merc.
1,90

merc.
8,50
9,00

mera.
8,00

. estivv;
A 13,00

firme
a 32,00
a 31,00

estáv.

estáv.
a 8,70
a, 9,20

estáv.
a 10,00

more.
12,00
8,00

mure.
2.00

morcj
1,70
0,95

fraco
a 14.00
a 10.00

ejiáv.
a 4,09

e_.:Áy.
_, 1,75
a 1,00

SAO PAULO
18-4-1968

37,00 a 42,00
35,00 a 38,00
36,00 a 37,00

more. estáv.
36,00 a 37,00
20,00 a 21,00
22,00 a 24,00

marc. cüUVv.
11.00 a 11,50

merc. Mtáv.
34.CO
32.00

merc. estáv.
1,35 a 1,45

merc. esíilv.
8,40 a 8,50

10,00 a 12,00

merc. estáv.
14,00 a 16,00
12.00 a 14,00

merc. estáv.
4.50 a 3.C0

MINAS
18-4-1908

merc. estáv.
44,00 a 46.00
40.00
xxx

mero. estáv.
XXX

26,00
28,00

merc. estílv.
14.50 a 15,50

merc. estáv.
36,00
34,00 a 35,00

mero. estáv.
1,50

merc. estAv.
9,50 a 9,80
9,50 a 9,80

merc. estáv.
11,00 a 11,50
10,00 a 12,00

xxx

XXX

4,00 a 5,00

márc. estáv.
1.53
1,05

PARANA
18-4-1968

mere. estóv.
33,00 a 40,00
40,00 a 42,00
40,00

merc. estAv.
19,00 a 20,00
19,00 a 20,00
15,00 a 16,00

mero. estáv.
xxx

m*rc. estáv.
33.00
37,00

merc. estáv.
XXX

mero. estAv.
7,00 a 7,20
7,50 a 7,80

more. estiv.
xxx

5.00 a 8,00

merc. estáv.
14,00 a 16,00
12,00 a 14,00

merc. eatáv.
8.00 a 10,00

marc. estáv.
1.60 a 1,70
1,00 a 1,10

R. G. DO SUL
18-4-1968

merc. estáv.
39,00 a 42,00
xxx

38.00 a 38.00

mero. estáv.
30,00 a 34.00
21,00 a 23,00
xxx

merc. estáv.
10,50 & 13.00

merc. estiv.
36,00 _. 37,00
34,00 a, 35,00

merc. estáv.
1,40 a 1,50

merc. estáv.
11,00 a 11,50
11,00 a 11,50

merc. estáv.
X X X

13,00 a 14,00

merc. firme
10,00 a 11,50
9,00 a 10,50

merc. fraco.
7,00 a 8,00

merc. estáv.
1.50 a 1,60
0,95 a 1,00

Xorelete  0,45 Enohóva
Viola  0,76 Bonito ..
Castanha  1,32 Cüorn-e ..

COTAÇÕES DO PESCADO

3,13 Maria Moio
0.90 Linguado ..
3,05 Oorvlnn 

RIO DE — JANEIRO

0.36 Parati
1,01 Oamaráo VQ
0.72 Camaráo 7-B

•íf

st

a>

«st

1.73
6,27
0,63
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Financeiras comunicam ao corrida para pagar
Banco Central que baixaram
as suas taxas de juros

•Jornnl do Brasil, sexta-feira, .19-4-68, l.o Cad. ~ 13

trT,v-5*".;*i *¦- ¦¦--.'¦¦

ÉkfX7''

A ADECIF encaminhou ao Banco Centrai as comuni-caçoes de 28 empresas, representando mais de 70% dos*aceites cambiais das companhias de crédilo e financia-mento, comunicando a redução de todas as suas taxas ope-racionais na proporção de 5%, segundo revelou ontem nareunião desta entidade o Sr. José Luis Moreira de Sousa.**-* Nos próximos dias será enviada mais uma remessa des-tas comunicações, já em poder da entidade! Segundo o Sr.
| Moreira de Sousa, este fato atesta não apenas o acerto da
j decisão da ADECIF, como a tendência baixista do mercado

financeiro.
! MERCADO INDUZIDOll

Sustentou o Sr. Moreira de
Sousa, com base em informa-
ções recolhidas pela Comissão

, Permanente de Mercado, que os
juros prosseguem caindo pa-ralslamente ao declínio da ta-

| xa inflncionária. Tal íenõme-
no deriva não apenas de fato-
res do mercado, "que está mnis

i tomador do que sacador", como
também da iniciativa da ADE-

! CIF, que está induzindo o mei-
cado neste sentido.

CONSUMIDOR

Ficou decidido que a Direto-
ria da ADECIF irá incorpora-

j -da na próxima semana ao Ban-'co Central suscitar a revisão
das determinações em vigor -^

i Resoluções 77 e 80 — que im-
põem o deslocamento das fi-
nanceiras para o crédito ao

| consumidor.
De acordo com tais determi-

I nações, as financeiras teriam
que dirigir a partir de maio,•50% pelo menos de suas apli-
cações parn o crédito no con-sumidor e elevar esta partici-i pação em 10% cada trimestre,
até completar os lOOc;, o que1 ocorreria em junho de' 19C9. o

j levantamento íeito por uma co-missão especial demonstrou, no1 entanto, que nem é viável a
j absorção de todos esses recur-
sos pelo consumo, nem é jus-tificável que se reduza a faixade captação de recursos atra-vés das letras de câmbio, con-: lorme a redução das aplicações.

O levantamento baseou-se
em um questionário submetido
não apenas ãs financeiras, co-mo também a empresas comer-ciais e industriais e seus re-«ultados estão sendo tabulados
para fundamentar a propostade revisão do problema.
157: NÔVO REGULAMENTO

1

Na regulamentação da distri-
, buição d'e resultados pelos fun-
dos de investimento baseados
no Decreto-Lei 157, a ser di-vulgada pròximamente, o Ban-
co Central deverá fixar em 8%das quotas o limite máximo daidistribuição, segundo se anun-
ciou ontem na reunião dnADECIF.

Esta informação suscitou
longo debate sobre o acerto da
decisão adotada por algumas
instituições financeiras^ no sen-
tido de distribuir seus resulta-
dos. O maior problema, segun-
do o Sr. José Laiiz Moreira de
Sousa, será definir com preci-
são qual a valorização destes
fundos, pois, além de ações ds
negociação habitual em Bolsa
— e portanto de valor-.fácil-
mente calculável — tais fun-
dos se compõem também d«
ações novas sem negociação
habitual, cujo valor só pode
ser aferldo por arbítrio su-
jeito a grande margem de
erro.

Uma comprovação disto, se»
gundo o Sr. Moreira de Sousa
é o fato de que algumas ve-
zes a mesma ação aparece nos
balanços de mais de um fun-
do com valores diferentes. Se
um fmido deste tipo tiver su-
pervalorizado sua posição e, em
conseqüência, distribuir .«us
resultados, estará distribuindo
a si próprio e desta forma
comprometendo seu desenvol-
vimento. Concluiu o Sr. Morei-
ra de Sousa considerando ur-
gente a regulamentação desta
distribuição.

NÔVO MEMBRO DA CCMC
O procurador do Instituto

de Resseguros do Brasil Sr.
Cnrlos Cairo foi designado rc-
presentante deste órgão fe-
derai na Comissão Consultiva
de Mercado de Capitais. O Sr.
Carlos Cairo é também Dire-
tor Executivo da ADECIF, on-
de se dedica ao estudo <!:«
problemas do mercado brasi-
leiro de capitais.
CAUÇÃO BURSATIL

Está em estudos finais na
Agência Especial de Financia-
mento — FINAME — a suges-
tão do empresário linanceiro
Osvaldo Maciel para a acei-
tação da caução.de ações em
garantia das operações no mer-
cado secundário. 6 possuidorde ações de alta negociabilida-
de. não desejando se desfazer
delas e necessitando de finan-
ciamento,* daria tais tituios em
garantia, através de uma ins-
tituição financeira, agente doFINAME.

Reunião do BID em Bogotá
vai discutir a modificação
do sistema de exportações

A modificação do sistema de exportações visando mo-moveram maior intercâmbio comercial entre os 21 paises-membros do Banco Interamericano de Desenvolvimento 1
„~~- _e. ° Pnncipal. assunto da agenda a ser discutida

>&áSSSi5 PartÍr- d° dla 22 6 até 26 de abril pelos repre-
CSíSLfínSSSSbffl participarâ0 da reuniâ0 a"uaI
',;_ C0"1 a aprovação da matéria, que prevê uma assistên-
I«a. mais eficiente, através de financiamentos com jurosna» baixos e com maior flexibilidade, o Banco Interame!.ricano-de Desenvolvimento deixará de ser -segundo™!iseryou um empresário brasileiro - um órgão de atividadesassistência s 'para flxar-se como uma entidade SSdo comércio internacional". ^ *

ASSUNTO IMPORTANTE

Durante a reunião, serão dis-cutidas providências relaciona-¦das com "as enormes respon-
habilidades-do órgão para um• assunto da maior importância,
qual seja o de financiamento'para projetos multinacionais"

,como, por exemplo;

1. Rodovia Brasil—Bolívia—
Peru;

Estrada de ligação do2.
Brasil com os países da Baciado Prata;

3. Hidrelétrica em 7 Que-das;
4. Programa de combate àfebre aftosa em todos os pai-ses limítrofes do Brasil.

CHEGA HOJE 00 BRASIL, DIRETOR
EXECUTIVO DO BANCO DE LONDRES

(_ _______________*'¦*!*¦''¦'.•- r:*.iti__W_____WÊ___*__ Bh¦i:W___mm_W^^m^m*W_m_wiimm
Hl'*-'' ''K't:JÊflr'' ^_i
!"•"" ' '¦'^_____Í_W__M'W^'X ' :- V- ¦ .•¦-*¦' - <*_________-

__________&¦ ™*_\W_\ WMpp 9 ¦
IHfflSI Hw * v ______ ___mIL "'£*Jê IL Ih

[.-:. #j^B ____________ ..____________:_M

¦•¦': -.W.^Ê _&¦ \^___W E^pi!i» •¦ jK• m p-'_m bk_____I___é^V «x _w. ___'* .»/';*'1^H ¦PHHHMb \\_______jr. _W_' '''¦¦¦ShSKsH m i_____.. ^*""^^- ém.iwr.B'! V _m_____w ' _ SS•' 111 1 '_______\\m *i?P^ yK?-^
! jXm*7!-_______________w_''~^HSts^' :MÊêi____?____\

_______________________________\___m______ __m_\

\\m \\\\WÊÊ9___\ \\_m
__________________________________________________________________ '' i\WW Wm

m
.-¦•

I

Chega hoje ao Rio, procedente da Inglaterra o ban-queira n. G. Mitchell, recentemente nomeado diretorexecutivo do Bank of London & South America Limited.Londres. O ilustre visitante viaja em comnanhia de suaesposa e vem pela primeira vêz ao Brasil, a fim de vi->itar várias filiai» do Banco de Londres neste Pais.
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Atraso na remessa ãe cartões-cadastro tumultua a entrega de declarações

Imposto de Renda arrecada
menos do que era previsto

A arrecadação do Imposto de Renda no
primeiro trimestre foi de apenas NCrS 307 mi-
lhões, indice que dificulta atingir a previsãoanual da receita desse tributo, em NCr$ 3 bi-
lhões, embora considere o Sr. Cleto Henrique
player que. a partir de maio, a entrada de re-
cursos proveniente desse imposto melhore subs-
tancialmente. Para atingir os NCr$ 3 bilhões, o
Departamento do Imposto de Rencia teria quearrecadar mensalmente uma média de NCr*S
250 milhões.

Em face de tais resultados, decidiu o De-
partamento do Imposto de Renda encetar uma
campanha, a partir de 2 de maio, em que os
agentes fiscais examinarão os "passivos ficcl-
cios" de empresas, contando também com equi-
pes volantes de fiscais especializados em com-
plexos econômicos, que percorrerão todo o Pais
visitando cerca de 10 mil empresas.

PASSIVO FICTÍCIO

Explicou o Si\_Cleto Henrique Mayer qus
a análise do passivo fictício demonstra a sone-
gaçáo pelo confronto entre as compras —, re-
gistradas pelas duplicatas em "Contas a Pa-
gar", os estoques e as vendas. Se o contribuin-
te vendeu sem emitir nota fiscal terá que pro-
var o comportamento de suas compras e esto-
ques. Os agentes fiscais especializadas em com-
plexos econômicos iniciarão o exame do setor
pecuarista, frigoríficos, açougues, curtumes e
indústrias de couros, baseados já em premissas
demonstradas pelos computadores eletrônicos.

Segundo o Sr. Cleto Mayer, essas equipes
são volantes e especializadas em setores indus-
triais. rede bancária, comércio e outras ativi-
dades. Anunciou que em dez firmas visitadas
foi constatada uma diferença do imposto de-
vido de NCrS 2,4 milhões, explicando que em
São Paulo serão visitadas 2 244 empresas e dez
mil em todo o Pais. Esclareceu que os com-
putadores, através da declaração da pessoa ju-
rídica, permite fazer a seleção das firmas a
serem visitadas e que apresentam maiores in-
dieios de sonegação.

COMPORTAMENTO

Acha o Diretor do Imposto de Renda que
a arrecadação deverá melhorar no próximo
més, assinalando que médicos, dentistas, enge-

nheiros, advogados e outros profissionais libe-
rais, devidamente cadastrados, estão sendo cha-
mados para explicarem melhor suas respectivas
declarações, além de receberem instruções de-
talhadas de como declarar renda. Nesse senti-
do, insistiu o Sr. Cleto Mayer no caráter peda-
gógico da campanha, que "não tem cunho po-
licialesco".

Mostrou que dos NCrS 307 milhões arreca-
dados, a União ficará com apenas NCrS 156 mi-
lhões: NCrS 12 milhões serão carreados pnra
ações, NCrS 104 milhões para a SUDENE; NCrS
21 milhões para a SUDAM; NCrS 5 milhões pa-
ra a SUDEPE; NCrS 2 milhões para a EMBRA-
TUR; e, NCrS 2 milhões para o reflorestamento.

Finalizou, afirmando que "embora a situa-
<}ão nâo seja a ideal", a média por valor de
declaração em 1968 foi de NCrS 1 089, contra
NCr$ 780 em 1967. Comparativamente aos dois
trimestres, no corrente ano o Departamento do
Imposto de Renda arrecadou NCrS 307 milhões,
contra NCr$ 205 milhões em 1967. Disse ainda
que serão visitados todos os clubes desportivos
e examinados as declarações dos jogadores de
futebol, bem como clubes de recreação.

IMPORTAÇÃO

Pnra racionalizar os processos de despa-
chos aduaneiros de importação, o Diretor de
Rendas Aduaneiras, Sr. Josberto Romero da
Barros, fixou roteiro que prevê o pagamento
prévio do Imposto de Importação e do IPI, a
apresentação da Nota de Importação e guia do
IPI ã Alfândega, de modo a facilitar o desem-
baraço alfandegário.

Todos os chefes de setores aéreos do Bra-
sil, que fiscalizam as estações de desembarque
de mercadorias, estarão reunidos na próxima
segunda-feira, no Departamento de Rendas
Aduaneiras, para estudarem medidas que evi-
tem o contrabando e o descaminho de merca-
dorias.

!i?E!i!ffl!i!ffl!i!K!i!ffl!i!ffl!i!ra!i!

Você .pode transformar 10% do seu Imposto de Renda (5% paraas Passoas Jurídicas), em Investimento altamente lucrativo, adqui-rindo na Ipiranga S.A. Investimentos, Crédito e Financiamentofum certificado DE COMPRA DE ações. Antes de pagar o seuImposto de Renda, vocô pode extrair dele 10% em seu benefício.
VEJA COMO É FÁCIL: Faça o cálculo do imposto a pagar sô-bre sua renda líquida. Admitamos que vocô encontre o resultadode NCrí 3.280,00 ¦ Antes de abater o que já foi descontado nafonte, você tira 10% para pessoas físicas (5% para as pessoasjurídicas) daquela importância: NCrJ 328,00 ¦ Em seguida, faça© desconto do que já foi pago na fonte. Admitamos que lenha«ido NCr$ 127,00

Ü
ESTA t A OPERAÇÃO;

Imposto «fibra randa liquida
Menos - desconto na fonta

Manos > Certificado d*
Compra da ações
A PAGAR

NCr» 3280,00
127.00

328.00
NCr* 2.825,00

E tem outra vantagem: Esse certificado de compra de ações fiassegura a sua participação no fundo ipiranga de incentivos *
FISCAIS, cuja valorização até 10/4/68 foi de 41%.

Você pode adquirir o Certificado de Compra de
Ações na IPIRANGA S.A. de três maneiras
A Vista ¦ Em parcelas tantas quantas forem parao pagamento do Imposto de Randa ¦ Pagamentoaté o último dia.de recolhimento ao Imposto daRenda da última parcela, i

___ ___ Procure hoja mesmo •Ipiranga s.a.
INVESTIMENTOS. CRÉDITO E FINANCIAMENTO

Rio de Janeiro • Rua da Alfândega, 47 . Te!.. 23-8420

e saiba como pagar Imposto de Renda a você mesmo!
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Meios de pagamento
As autoridades conseguiram encewar o primeiro teimes-tre deste ano com um déficit de caixa do Tesouro de ane-nas NCi-s 300 milhões, resultado s.m dúvida favorável íaceao déficit de NCr.? 591 milhões registrado cm Igual perio-üo de 67. As pressões do segundo trimestre provavelmenteresultarão em uma expansão maior dos meios de pagamen-to que aquela verificada até agora.
Mas nas análises feitas em relação ao ano -anterior

quando houve uma expansão dos meios de pagamento de42 io, freqüentemente esqueceu-se que isso resulta tambémdo aumento dos depósitos à vista do público niu rede ban-caria. No ano passado, o papel-moeda cm poder do pú-Mico cresceu, de 25% e o papel-moeda emitido de 26%.
PODER ECONÔMICO - O poderio econômico de SãoPaulo ja foi apresentado sol» Inúmeros ângulos, mas estee Inédito: o capital das empresas que tem escritório noconhece» edifício Conde de Prata (enfrente ao des Ma-tarado), supera, somado, os orçamentos combinado» <lePernambuco, Maranhão e Piauí.
GUERRA DOCE - Está uma verdadeira guerra, o pro-blema. açúcar x adoçantes sintéticos. De têrçà-íeira até on-tem, a Comissão Parlamentar de Inquérito Mista constituí-da para tratar da competição dos adoçantes ccm o acú-car natural, ouviu depoimentos do Presidente do IAA Evál-do Inojosa do Diretor da CACEX. Sr. Benedito Moreira doSuperintendente da Cooperativa dos Usineiros de São Pau-lo. Jorge Atala e do Presidente da Associação Brasileira daIndustria Farmacêutica. Uma das conclusões a que já pa-rece ter chegado à Comissão é que os adoçantes, em 1967cobriram uma demanda correspondente a'um milhão de'sacos de açúcar.
BANCO CENTRAL — O economista Basílio Martinsassume, na proxinja semana, a direção do DepartamentoEconômico do Banco Central, em substituição ao Sr. Eduar-do Gomes, que já assumiu o cargo de Dlretor-Adjunto doFundo Monetário Internacional.
CONTATO COM OS EUA - Num almoço com os SrsSilvio Peorozâ, Secretário-Geral da Câmara de ComércioInternacional no Brasil, John Jcseph Mullin, Diretor daDivisão Comercial da USAID e Carlos F. Borja Júnior Di-reter da Divisão de Desenvolvimento Industrial e Assistên-cia Técnica, da USAID; o Presidente da Confederação Na-c.onal do Comércio, Deputado Jessé Pinto Freire estudouas possibilidades de maiores contatos entre emoreiáriosbrasileiros e norte-americanos.
CONVOCAÇÃO — Convocados pela Comissão Especialila Câmara Federal que estuda a. rcurffaaizacão da políliciicafeeira nacional, técnicos do IBC vão rèiíhir-rá amanhãno Palácio Tiradentes para «pinarem sobre a \iabilitla<tede adoção de medidas que alterarão, se aceitas, tôila a sis-teniatica atual ile comercialização ilo café.
TRANSFERÊNCIA — A Brown Boveri Indústrias Elé-taças resolveu transferir o Sr. Paul Hubacher da presiden-cia. da, empresa, no Brasil, para a vice-presidéncia-geral, em

ICM — O Procurador-Geral da Fazenda, Jaime Alípiode Barros acha que o Senado deveria aumentar a alíquotado Imposto sóbre Circulação de Mercadorias nas transaçõesinterestaduais para 18 por oento. igual â que será cobra-da a parlir de junho dentro de cada Estado da RegiãoCentro-Sul. Acredita que isso traria maior equilíbrio, masve a medida difícil pois contraria interesses regionais doNordeste.
CAPITAL MAIOR — A Souza 'Cruz 

vai aumentai* seucapital de NCi*$ 100 milhões para, 140 milhões, através decorreção monetária no seu ativo imcbiüzacio e da ihcorpó-ração de reservas.
RENOVAÇÃO DE MANDATOS — Será segunda-feira

próxima a assembléia -geral do Banco do Brasil destinadaa discutir e votar o relatório do exercício e preencher dotacargos na diretoria, vagos pelo término do mandato dosSrs. Cláudio Pacheco e Paulo Bornhausen, diretores daCarteira de Crédito Geral, das regiões Norte e Sul, Tespcc-«vãmente. Ambos deverão ter seus mandatos renovados.
• JUNTA CONTRA — Pela primeira vez a Junta Cônsul-

tiva do IBC enviará ao Ministro da Indústria . do Co-hiéa-cio um parecer contrário à opinião do Governo. Assugestões ontem aprovadas pregam uma urgente melho-
ria na rentabilidade dos cafeicultores na safra 68|69.

PREÇOS — O Presidente da Confederação Nacional
da Indústria, Sr. Tomas Pompeu Brasil foi chamado ontem
ao gabinete do Ministro da Fazenda. Assunto provável:aumento dos custos industriais com a conseqüente majo-
ração dos preços para o consumidor.

ABATIMENTO EM IMPOSTO — O Governo apre-
sentará projeto à Câmara propondo abatimento de âOíi
nas multas de contribuintes do Imposto de Renda que não
pagaram suas dividas no exercício fiscal de 1966. Os con-tribuintes que preferirem pagar em três parcelas terão
desconto de 40 por cento.

Importação
de guindaste
cansa danos

São Paulo (Sucursal) — O
engenheiro Jorge de Sousa Re-
sende, presidente da Associação
Brasileira para o Desenvolvi-
mento das Indústrias dc Base,
dirigiu ao Almirante Luis Clõ-
vis de Oliveira, Diretor-Geral
do DNPVN, protesto contra a
anunciada importação dc 180
guindastes e pórticos para di-
versos portos brasileiros.

A importação do material es-trangeiro está estimada em 30milhões de dólares — c, sc-
gundo o engenheiro Jorge Re-
sende, o Brasil está perfeita-mente capacitado a fabricar os
equipamentos que o Departa-
mento Nacional de Portos _
.Vias Navegáveis quer Impor-
tar.

FÓRMULA

Suátfeàta o Sr. Jorge Rc-
sende a necessidade de ser en-
concrada uma fórmula inter-
mediaria, capaz de permitir ao
Govêmo, a um tempo, aprovei-
tar as vantagens dos financia-
mentos concedidos para impor,•tação de material estrangeiro -—
e fazer com que parte das. en-
comendas sejam atribuídas â
indústria nacional.

A Associação Brasileira pa-ra o Desenvolvimento da» In-•dústrias de Base, em suma,
compreende a importância dos
financiamentos para o desen-
volvimento nacional, "mas da
forma que estão sendo aplica-
dos, vêm em detrimento da ln-
dústria mecânica já instalada,
que utiliza matérias-primas «•
mão-de-obra locais".

Censo de 70
será feito
em dois anos

O Instituto Brasileiro de Es-
tatistica — instituição nascida
com a transformação do IBGE
em Fundação e vinculada eo
Ministério do Planejamento —
prometeu ontem, através de
seu Diretor, Sr. Sebastião
Aires, entregar os resultados
do censo de 1970 em dois anos,
anunciando ainda ao Ministro
Hélio Beltrão que sua equipa
técnica já tem plano definido
para o recenseamento.

Segundo informações presta-das ao Ministro do Planeja-
mento, o IBGE está agora ca-
pacitado a fornecer indicado-
res do desenvolvimento indus-
trial 30 dias após o mês de
referência e implanta um sis-
tema de pesquisa por amostra
domiciliar que permitirá uma
rápida investigação do com»
portnmento dá. população, ca-
racteristicas de habitação, mão-
de-obra e migrações internas.
CENSO MAIS RÁPIDO

O Diretor do Instituto Bra-
sileiro de Estatística, assegurou
ao Ministro do Planejamento
que sua equipe técnica está
capacitada para entregar o re-
sultado do censo de 1970 em1972, "o que será uni grandeavanço, levando-se em conta
que até agora não são conhe-cides os resultados do censo
realizado em 1960".

Disse ainda que «, técnica
de pesquisa por amostragem
está sendo também aplicada
em caráter experimental, parao levantamento estatístico dosetor agropecuário, o que vemcontando com a efetiva parti-cipação do Serviço de Estatis-
tica do Ministério da Agricul-
tura. O Ministro Hélio Bel-trão lembrou ao Si. Sebastiãa
Aires que a tarefa de planeja»ainda hoje repousa em basesmuito precárias, por falta ú*elementos estatísticos adequa-
dos e atuais, prometendo tod»o apoio ao órgão.
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TSE presta
homenagem a
Pena Júnior

irasiUa (Sucursal) — O Tri-
bunal Superior Eleitoral ho-
menageou a memória do Mi-
nistro Afonso Pena Júnior, re-
centemente falecido no Bio.
O Presidente da Corte, Minis-
tro Antônio Gonçalves de Oli-
velra, salientou que "o Profes-
sor Afonso Pena Júnior hon-
rou com sua dignidade, com
seu saber e com suo grande
ilustração, todos os postos que
ocupou".

Membro da Academia Brasi-
lelra de Letras, literato dos
mais apreciados do Pais, a Na-
çiio sente e deplora o faleci-
mento do honrado e digno ju-
rlsta — acrescentou o Presi-
dente do TSE.

EXPOENTE

s O pensamento do TSE foi
interpretado pelo Ministro Os-
car Saraiva, e o ein Procura-
dorla-Geral Eleitoral por seu
titular, Sr. Dácio Miranda. O
primeiro salientou que "Afon-
so Pena Júnior foi, sem dúvi-
da, um dos expoentes de sua
geração e como Jurista teve
uma carreira luminosa". Des-
tacou-o também como "gran-
de humanista, um homem cuja
projeção se íêz sentir nos múl-
tiplos campos do saber hu-
mano".

O Ministro Oscar Saraiva
disse em seguida que "o emi-
nente Afonso Pena Júnior en-
carnava um grande espirito, a
exemplo dos mestres da Rc-
nasceriça. Integrava-se em
qualquer assunto a que se de-
dicasse, desde a literatura até
o Direito. Foi dotado de alto
•espirito crítico e irônico, bem
como dc grande senso humo-
ristlco".

— Até hoje — acrescentou
o Ministro Oscar Saraiva,
guardo muitos de seus dizeres,
que tive o privilégio de ouvir.
Sobre o Estado, advertia: "Cui-
dado com o Estado que tem
privilégios de menor em po-
deres de maior".

. O orador lembrou a partici-
pação do Professor Afonso Pena
Júnior na vida pública brasi-

.leira, inclusive quando seu no-
me foi cogitado para candidato

<à Presidência da República.
I Por fim, disse que Afonso
Pena Júnior íoi "um tesouro

ide dignidade, de sabedoria e
|de espírito público, com que
, enriqueceu a vida brasileira".

Teatro nôvo encerrará hoje
inscrições para candidatos
à carreira de ator e atriz

Serão encerradas hoje à tarde as inscrições nara os
candidatos aos testes da Companhia de Teatro Dramático
do Teatro Nôvo — ex-Teatro República —, que depois de
realizar os testes Iniciará, em maio, os ensaios.

Apesar da pouca publicidade íeita em torno do teste,
cerca de 200 candidatos já estavam Inscritos até a tarde
de ontem, segundo Informou o Diretor Artístico do Teatro
Nôvo, Sr. Gianni Ratto, que considera esta uma ótima opor-
tunidade para quem deseja projetar-se no cenário teatral
brasileiro.

REFORMAS

O Teatro Nôvo está em fase
de acabamento, com a recons-
trução total do palco e da sa-
la de espetáculos, além da su-
pressão do chamado balefio
simples — segundo balcão ou
galeria —, com o objetivo de
instalar uma acústica planifi-
cada segundo as mais moder-
nas técnicas de propagação de
som existentes no mundo.

O Grupo Música Nova —
tambem integrante do Teatro
Nôvo — Já incluiu em sua pro-
gramação para 1968 cinco es-
petáculos intcrnacionai.ã, entre
eles o famoso Teatro cm Negro
da Tcheco-Eslováquia e o Tea-
tro Mimos, da Polônia. Cada
uma das três companhias dò
Teatro Nôvo — ballet, teatro
e música — têm vida separada
c promovem suas atividades
segundo critério próprio.

"Vocacional" com c-cedilha
foi para correção e voltou
com 2 esses em Nova Iguaçu

Niterói (Sucursal) — A ARENA de Nova Iguaçu man-
dou corrigir a placa indicativa da Escola Vocacional Maré-
chal Castelo Branco porque nela a palavra vocacional esta-
va grafada com c-cedilha na sílaba ci. Ao voltar ao seu
lugar, depois de corrigida, a placa trazia a mesma sílaba
escrita com dois esses, segundo denúncia do Deputadp José
Montes Paixão, do MDB, que acusou as autoridades edu-
cacionais de analfabetas.

Apoiado em apartes inclusive por deputados da ARENA,
que não e.stão satisfeitos com o Secretário de Educação,
Sr. Luís Brás, o Deputado Paixão acabou afirmando que
a placa foi retirada do seu lugar não por seu erro de
grafia, mas porque "a ARENA de Nova Iguaçu é subversiva
e, tirando a placa, pretendia atentar contra a memória do
grande Marechal Castelo Branco".

O TRIVIAL

Como acontece sempre que
políticos da Baixada Fluminen-
se se enfrentam na Assembléia,
por pouco não houve ontem
troca de socos no plenário,
quando da oração do Sr. Mon-
tes Paixão, que, apartsado pelo
Sr. Jorge Lima, respondeu em
termos os mais violentos e, na
réplica do aparteante, íoi cha-
mado de canalha. O Sr. Pai-
xão, entretanto, tinha dirigido

termos ainda mais pesados ao
Sr. Jorge de Lima.

O Deputado Jorge de Lima,
que é da ARENA, ao ouvir a
acusação de que seus compa-
nheiros de partido em Nova
Iguaçu eram subversivos, disse
que seu colega do MDB, "antes
de tirar onde de democrata,
devia limpar o seu nome de
um IPM que corre na 2." Audi-
toria Militar, responsabilizan-
do-se pela derrubada de um
muro da Central do Brasi], em
Nova Iguaçu".

MONTOR-MONTREAL
ORGANIZAÇÃO INDUSTRIAL E ECONOMIA S.A.

C. G. Contribuintes n.° 33 103 490
RELATÓRIO DA DIRETORIA

Senhores Acionistas:

Dando cumprimento ai dispoiitõei l«_ai» o estatuía,-
fiHj vimos apresentar a «levada apreciação • deliberação
de V.Sas. o Balanço, Demonstrativo da Cont» de Lucros
e Perdas . Parecer do Conselho Fiscal da Sociedade, rela-
tivos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 1967.

Pelo exame doi cííadoí. documento» poderão o» dignoi
Acionistai verificar que os resultados obtidos foram eus-
pieiojes. Ampliando a escala de produção respectiva, a
nossa Empresa passou, em 1967, às primeiras posições en-
Ire as congúneres de consultoria do país, disputando, com
sucesso e preferência de um mercado que começa e ce
mostrar sensível ao tipo de serviços que estamos capaci-
tados a prestar. A instalação de um centro eletrônico de
processamento de dados * a utilização de metodologia de
pesquisa, operacional, inclusive e sobretudo o uso de mo-
delos matemáticos, adequadamente manipulados por pro-flisionais de alto padrão técnico, colocaram a MONTOR em
posição privilegiada para um dialogo competente com at
mais progressistas empresas nacionais ou estrangeiras.

Foram esses, queremos crer, os fatores prevalente* quenos permitiram, isoladamente ou em conjunto com tercei-ros, executar serviços de olevado interêsre nacional. Entreeles podemos alinhar o Estudo do METRÔ de S. Paulo, o
Estudo do Abastecimento de Leite de B. Horizonte, Rio eS. Pauto, a Assistência T.cnica ao BNDE|FUNOEPRO, o Pia.nelamento da Nova Zona Industrial (Santa Cruz) doEstado da Guanabara, o Estudo para o Aproveitamento In-

BALANÇO GERAL EXERCÍCIO
Período de 1.° de janeiro a

dústria! do Carvão d« Sta. Catarina, Estudo de Mercado deóleo Combustível e Gás Liqüefeito de Petróleo pare a Rc-
gião Centro|SuI, Estudo de Integração Rodoviária dos Es-todot de Mato Grosso, Goiás e S. Paulo « outros. Outres.sim, vencemos es concorrências para o Planeiamento Inte-
grado das Bacias doi Rios Taquari <-. Antat do Est. do RioGrande do Sul e para prestação de serviços técnicos aoDER - S. PAULO cujo: contratos estão sendo ultimados
para as devidas assinaturas.

Dada a significativa exp*nsão, da Empresa no exercf-
cio em causa, decidimos solicitar aos Senhoret Acionis-
tat o aumento do capital da MONTOR, a ser discutido
em Assembléia Geral Extraordinária que logo convocare-
mot, a fim de atender J ampliação das instalações dos
nossos eteritórios (Rio • São Paulo), Centro de Informa-
çõei Técnicas • do capital do giro, indispensáveii a novaescala atingida peta nossa Companhia.

Assim, as perspectivas que se nos apresentam perml-te-nos encarar com sadio otimismo o futuro da Sociedade.
Finalizando, desejamos tornar público os agradeci*

mentos aos nossos ilustres clientes e colaboradores, ficen-
do à disposição dos Senhores Acionistas pare prestar
quaiiquer esclarecimentos, inclusive na próxima Attem-
bléia Geral Ordinária.

Rio de Janeiro, 8 de abril de 1968. — Geraldo JoiiLins, Diretor Presidente. — Ary Marques Jones, Diretor.— Sérgio Franklin Quint.lla, Diretor.

DE 1967, MATRIZ E FILIAIS
31 de dezembro de 1967

ATIVO

DISPONÍVEL
Caixa e Bancos

XEAIIZAVEL

Faturas e Contai t Receber .
Depósitos • Cauçõe

IMOBILIZADO

Móveis e Utensílios, Biblio-,
teca. Instalações • Corre,
ção Monetária 

Ações de Sociedades •
Outra»

407.707,94
10.351,51

133.331,95

54.073,70

418.059,45

4.203,00 137.524,95

106:341,36

RESULTADOS PENDENTES

Custes de Estudos" em Andamento ..;.
CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Contratos a Executar  1.373.400,00
Caução da Diretor! 30,00 1.373.430,00

2.189.429,64

PASSIVO

NAO EXIGÍVEL
Capital 32.175,00
Reserva legal 6.435,00
Lucros em Suspenso 5.918,73
Fundo Reav. Ativo Imobili-

zado 205,45
Fundo de Depreciação .... 19.719,20
Prov. p| Perdas nes Div.

Ativas 12.230,00
Reserva p| Manutenção Cap.
ftGI/P "¦.'• 10.529,94
Fundo de Garantia de Tem-

po Serviço 7.561,34
Lucros & Pordae 109.425,08 204.399,74

EXIGÍVEL ~~ '
Titulos, Faturas • Conta.
, » Pa9»r 149.597,07
Impoitos a Recolher 10.548,93 160.146,00

RESULTADOS PENDENTES *"

Proventos de Estudo! em
Andamento 445.458,92Valores a Regularizar. 5.77.5,00 451.433,92

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Obrigações Contratuais .... 1.373.400,00Caução da Diretoria 30,00 1.373.430,00
-<—

2.189.429,66

Carlot Avelino da U-Rocqv* Martlm
Contador Reg. C.R.C. n.° 438 - GB

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 1947Geraldo Josi Uni - Ary Marques Jones
Sérgio Franklin Quintalla

Diretores
Montor - Montreal Organização Industrial « Economia SIA.Sérgio Franklin Quintalla

Diretoru-Mieiut
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA LUCROS & PERDAS

EXERCÍCIO DE 1967
Período de l.8 de ianeiro a 31 de dezembro de 1967

A DÉBITO

DESPESAS GERAIS

Despesas de Pessoal, Material, Serv. d* Ter.cairos e Encargos Diversos 

FUNDO E PROVISÕES

Provisão para Perdas Ativas 12.230,00
Fundo de Depreciação .... 13.332,14
Reserva Legal 6.017,50

Reserva dt Manutenção Op. Giro 777
SALDO A OISPOSIÇAO DA ASSEMBLÉIA

452.225,07'

31.579,44

10.529,94

109.425,08

803.959,73"

RECEITAS

A CRÉDITO

Resultads das Operações
Receitai Financeiras ,
Reversão Provisão p| Perda» nas Div. Ative»

602.174,23
1.096,37

689,13

•803.959,73

Carlot Avelino dt ta-Rocqm Martlm
I Contador Reg. C.R.C. n.° 438 — GB

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 1967
Geraldo Josi lin» - Ary Marque» JonttSírgio Franklin Ouintella

Di rttore»

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Montor - Montreal Organização Industrial o Economia S|A.
Sérgio Franklin Quintalla

Diretor

O» membros do Conselho Fitcal da MONTOR - Mon.Ireal Organização Industrial • Economia S.A., no de-tempenbo dt suji atribuições estatutária! • em obedtên.
J cl* to delerminedo no art. 127 da lei dai Sociedade» por
I Açaaáei, declaram haver recebido o Balanço Geral, De-' monitraçéo «to Conti do lucrot * Ptrdas, Relatório dt

Rio de Janeiro, 8
Mater Migilhiet Filho - Kalil Rubti Mm*

Diretoria t demais documento! da Sociedade o relativosao exercício encerrado em 31 de dezembro de 1967.Depois do minucioso • Indispensável exame, verlfl-eemos haver perfeita consonância com at operaçõet, atos* tato» desenvolvidos durontt o «no em referencia, peloque recomendamos a vossa esclarecida aprovação o» ci-tados documentos.
dt abril do 1948

- Martts Edward* Ctalb* * Mi(tlhíM 9

Albuquerque Lima dá nomes de mais
10 acusados no inquérito do ex-SPí

O Ministério do Interior re-
V__õu ontem mnls 10 nomes dos
13-1 Implicados no escândalo de
roubos e matança de Índios,
apurado pela Comlssfio de. In-
quérito do Procurador Jader
EJBueU-dó Correia, dessa ver,
apenas arrolando ncusndos li-
pades a _.»¦ Inspetorla do extin-
to SPI, no Paraná,

Entre os crimes denunciados
ontem, em três Avisas ao Ml-
nistro da Justiça, pedindo aabertura de ínquérltos-pollolais
contra os acusados no DR3P,
constam os de. escravlznçfio e
sevlcias de Índios, colocados em
cárceres privados, além de cn-
riqueclmentó ilícito e dilapida-
ção do patrimônio Indígena.

O primeiro Aviso do Minis-
tro Albuquerque Lima ao Sr.
Gama e Silva aponta o Sr.
Acir Barros — que mora na
Bua Estados Unidos 2 141. em
Curitiba — como responsável
pelos seguintes atos: Encarce-
jumento privado e escravlzação
de Índios, além de agressões e
sevlcias aos mesmos; Permis-
são a terceiros, por Interesses
politicos, pam exploração agra-
ria das terras indígenas; Dila-
pidação do patrimônio indígc-
na. Inclusive através de uma
série de práticas ílagrnntemen-
te Ilícitas.

O Sr. Dival José de Sousa
íoi responsabilizado, no segun-
do Aviso, por: Recrutamento
de índios para luta armada,
com fornecimento de armas aos
mesmos; Omissão em casos de
sevlcias em índios, das quais ti-

nho. conhecimento; Emprego de
trabalho indígena em proveito
próprio; Utilização dos serviços
de comunicações da Repartição
(ex-SPI) para campanhas poli-
ticas; Delapidaçáo do patrl-
mônio indígena; inclusive atra-
ves de uma série de práticas
flagrantemente ilícitas, aufe-
rindo vantagens pessoais.

O terceiro Aviso acusa "os
elementos da familia Bueno,
cujos crimes exigem apuração
rigorosa", pois são responsáveis
por: Sevlcias em indígenas; A-
propriaçáo do trabalho lndigc-
na, com escravlzação; Cárcere
privado de Indígenas; Vlolên-
c i a s e arruaças e Enriqueci-
mento ilícito".

Além dos nomes dos princi-
pais acusados — Lauro de .Sou-
sa Bueno, Raul de Sousa Bue-
no, Davi de Sousa Bueno, Vi-
valdino de Sousa Bueno e a
mulher de um deles, Leonor
Bueno — o Ministério do Inte-
rior arrolou, como coniventes,
as seguintes pessoas:

«) Vítor Minas Tonelher Car-
neiro, que trabalhava no Posto
Indígena Cacique Ipanema, em
Mangueirinha, no Paraná; b)¦João Garcia, Rua Nunes Ma-
chado, 1676, Curitiba; c) Dival
José de Sousa, Rua Jacarèzi-
nho, 1687, Curitiba, e Sebastião
Lucena, que mora na Rua Dias
da Rocha Pilho, em Curitiba.
Segundo o Ministério "todos
conheciam os fatos c silencia-
ram".

Moacir Coelho considera
acusações "uma infâmia"

Inspetoria gaúcha manda
recolher o índio ferido

Porto Alegre (Sucursal) — A
7,a Inspetoria da Fundação Na-
cional do Índio recolheu o bu-
¦gre Chico, de 20 anos de idade,
que permaneceu mais de uma
semana Junto a uma barraca
de frutas na Rua da Azenha,
nesta Capital, depois de rece-
ber ferimentos devido a atro-
pelamento, mal cuidados no
Hospital de Pronto-Socorro.

O advogado da Inspetorla,
Sr. Irnérlo Rubens Vasconce-
los, foi encarregado de localizar
o Índio e verificar se êle é mes-
mo silvicola, pois, caso contra-
rio, não haverá qualquer res-
ponsabilldade de parte do ór-
gão. Disse o advogado que o

Jovem está sempre bêbado, mas
que seu tratamento será pro-videnciado.

A Inspetoria informou que,depois de curado, Chico será
encaminhado ao toldo de Caci-
que Dob!e, para ser novamen-
te integrado na comunidade.
Ontem, responsáveis pela 7."
Inspetoria faziam apelos à po-
pulação para a doação de rou-
pas, alimentos, remédios e
material escolar para as cri-
ancas Índias, pois a verba quedispõe para atender os 22 tol-
dos sob sua jurisdição é pe-
quena e náo permite asslstên-
cia maior aos silvicolas.

PÔRT0
ALEGRE

DIARIAMENTE PELO

E-ELEVEN
PARTIDAS:

12h40m
exceto sábados

RESERVAS:

31-3825
31-1900

VIAJE BEM... VIAJE

VASP

Depois de passar duas horas
e mela lendo as processos ém
que é acusado de praticar 41
crimes contra a segurança na-
cional, a vida dos índios e o
patrimônio do extinto SPI, o
General-de-Dlvisão Moacir Rl-
beiro Coelho disse ontem queas acusações que lhe são feitas
não passam de "uma infâmia".

O principal acusado no in-
quérito do Ministério da Inte-
rior presidido pelo Procurador
Jáder Figueiredo Correia, a
princípio, recusou-se a falar,"porque cu sou apenas um sol-
dado, que cumpriu seu dever,
não quero sensacionalismo e
estou confiante na ação das
autoridades".

QUESTÃO DE ANGULO

Mas, em, seguida, mudou de
idéia c concordou em dar uma
entrevista, iniciada no portão
do Ministério c concluída na
esquina da Rua das Palmeiras
com a Voluntários da Pátria,
ãs 18h50m.

O General Moacir Ribeiro
Coelho está com 55 anos, ca-
belos escassos e quase brancos.
Tem efirca de 1,60 m de altu-
ra, magro, andar empertigado
c usa bigode. Fala tranqüila-
mente, sem pressa. Nasceu no
Rio Grande do Sul e formou-se
no Realengo, "há muitos anos".

Os repórteres o abordaram
quando saiu da sala do andar
térreo do prédio anexo do Mi-
nistério do Interior, ao lado da
Sala da Imprensa. O General
Moacir Ribeiro Coelho estava
de terno marrom, sapatos e
meias marrom e usava uma ca-
roisa branca listrada de mar-
rom. A gravata também era
dessa côr.

Em passos rápidos, ao perce-
ber os fotógrafos, tentou se es-
quivar e se dirigiu para o pré-
dio principal do Ministério do
Interior, passando entre dois
canteiros gramados. Várias
crianças, filhos dos funciona-
rios do Ministério, brincavam
com os gansos e tentavam pe-
gar um macaco quando o Ge-
neral Moacir Ribeiro Coelho
passou, em direção ao portão
principal. Os fotógrafos subi-
ram nos canteiros e começa-
ram a fotografá-lo, o que dei-
xou os meninos intrigados.

Quando oa repórteres, já na
Rua das Palmeiras, o aborda-
ram e solicitaram a entre vis-
ta, o General Moacir Ribeiro
Coelho dirigiu-se aos fotógra-
fos, com voz dura, e pergun-
tou:

Mas será que os senhores
ainda não estão satsfeitos?

Voltando-se para òs repor-
teres, afirmou que "nada tinha
a dizer", e continuou cami-
nhando em direção à Rua Vo-
luntários da Pátria.

Repentinamente, entretanto,
mudou de idéia e concordou
com a entrevista. Suas pri-
meiras palavras, cm tom filo-
sófico, foram ss seguintes:

Um fato qualquer, depen-
dendo do ângulo em que esti-
ver o observador, mudará de
aspecto tantas vezes quantas
forem as mudanças do ângulo
de análise. Hoje eu estou aqui
respondendo e questões de
contabilidade. Trata-se de sa-
ber se eu obedeci ou não, se
atendi ou não a êsse ou aqué-
le preceito de contabilidade,
quando precisei comprar re-
médios para os índios. £ um
ângulo. Eu gostaria de lem-
brar que o meu ângulo nâo
era bem exatamente esse. Uma
epidemia de varíola não espe-
ra para matar. Os Índios não
têm, no organismo, os antlcor-
pos necessários para reagir
sem medicamentos nem a uma
simples gripe. Ê um outro
dado.

Enfim — completou o Ge-
neral Moacir Ribeiro Coelho— eu confio nas autoridades.
Quando assumi o Serviço íoi
como um soldado que sou. Co-
mo soldado exerci meu cargo.

Como soldado confio nas au-
toridades. Tudo isso não é
agradável. í: uma do.s arma-
dllhns que a vida tcm.

On repórteres ouviam cm sl-
lênclo, o General falava qua-.se que como para si próprio.
Um das fotógrafos pediu-lhe
que ficasse "aqui embaixo des-
sa luz". F.ra um poste de ilu-
minação pública. Meio surprê-
so e, como que se dando conta
novamente d'-» situação, o Ge-
neral se recusou. Mas mudou
de idéia novamente e disse:"Vamos atender a êsse senhor".

Voltando a falar o General
disse que "aliás, um órgão co-
mo o SPI é uma armadilha
permanente. Não havia recur-
sos, materiais ou humanos.
Nada. Só o vácuo e os proble-mas terríveis dos índios".Consegui agüentar quase22 meses. Fui exonerado a pe-dido, em outubro de 1963.
Numa armadilha como aquela
os problemas sempre apare-
cem depois.

REVOLTA

Nesse momento o General
Moacir Ribeiro Coelho chegou
na esquina da Rua das Palmei-
ras com a Voluntários da Pá-
tria e parou, em frente a uma
agência do Departamento de
Correios e Telégrafos. Um dos
repórteres perguntou-lhe en-
tão se era "verdade que o se-
nhor deu conhecimento de do-
cumentos ¦ secretos do Exército
a missionários estrangeiros, das
Missões Novas Tribos."

—' Isso é uma infâmia —
respondeu o General Moacir
Ribeiro Coelho com a voz qua-
se alta, e à beira da revolta,

Não é possível que alguém
vá acreditar que iun oficial do
Estado-Maior do Exército seja
capaz de fazer uma coisa des-
sas. Eu sou um soldado.

No Aviso que o Ministro do
Interior, Geneifal Albuquerque
Lima, denunciou o General
Moacir Ribeiro Coelho ao Mi-
nistro da Justiça, além desse
crime constam os de "omissão
criminosa no massacre de in-
dios" e "dar .permissão a mis-
sionários estrangeiros para en-
trar em regiões interditadas
pelo Conselho de Segurança
Nacional". A região é a do Rio
Issana, um afluente do Ama-
zonas.

Sim, eu dei as permissõesdisse o General Moacir Ri-
beiro Coelho.

O que eu nfio entendo 4
ser acusado de crime por isso.
Ant<3s de dar as permissões,
consultei o Conselho de Segu-
rança Nacional. Recebi autori-
zação para resolver o proble-
ma. Resolvi dando a.s permis-
soes. Isso é crime? Nada ha-
via que ameaçasse a seguran-
ça. Os missionários já as pos-
suíam. Elas haviam sido sus-
pensas. Eles pediram para ser
revigoradas. Consultei o Con-
selho e eles me autorizaram a
resolver. Qual é o crime?

Os repórteres perguntaram,
então, se era verdade que éle
se omitira criminosamente em
massacres de índios.

Eu curei índios. Salvei
índios, não os matei — res-
¦pondeu o General Moacir Ri-
beiro Coelho.

Aqui se discutem questões
de números. Pode ser que eu
seja declarado culpado em
questões de números. Não sei,
a justiça humana ãs vezes é
estranha. Mas eu estou tran-
quilo quanto a um fato.

E, olhando os repórteres sem
fitar diretamente a qualquer
deles, quase como se não os
visse, o General Moacir Ribei-
ro Coelho, disse que "eu não
vou ser declarado culpado, pc-
rante Deus, em questões de vi-
das. Tenham certeza." E se
despediu. Eram 18h50m. Sem-
pre empertigado o General
Moacir Ribeiro Coelho através-
sou a Rua Voluntários da Pá-
tria e dirigiu-se a um ponto de
ônibus.

Festival da
Canção ainda
é duvidoso

O crítico de música popular
Mário Cabral, que foi diretor
do serviço de Imprensa e dl-
vulgação do II Festival Inter-
nacional da Canção, afirmou
ontem que a sua equipe "até
agora nada recebeu, e não se
pode cogitar ainda do III Fes-
tival, se há débitos remnnes-
centes do segundo".

Acrescentou Mário Cabral
que "os cx-íuncionários do
Festival não têm para quemapelar ne.«le verdadeiro Jogo dc
empurra, porque os dois prin-cipais responsáveis pelo H Fes-
tival — o ex-Secretário de Tu-
rismo, Carlos de Laet, e o Sr.
Augusto Marzagfio, diretor do
concurso estão na Europa".

ATRASO

Ao comentar sobre a falta
de pagamento da equipe que
trabalhou na realização do II
Festival da Canção, disse Má-
rlo Cabral que "o pior 6 que
nem o atual titular da Secre-
taria de Turismo, nem a Se-
cretaria de Finanças, tém qual-
quer responsabilidade nesse
atraso".

Há dois tipas de débitoi
cm que sou igualmente vitt-
ma, embora mais responsável
por tun deles, o do setor dw
imprensa, que dirigi c que con-
tou com uma equipe dedica-
díssima. Eram tradutores, re-
datores, encarregados de cre-
denclais a jornalistas estran.
geiros, e até agora nada rece-
beram, embora tivessem traba-
Ihado sem horário nem para
comer, e aos quais ingênua-
mente cu prometi que recebe-
riam logo apôs o certame —
disse Mário Cabral.

Quanto ao outro débito,
ainda mais antigo — continuou
o crítico -— refere-se ao Júri de
seleção, onde trabalhávamos até
a madrugada, para ouvir cerca
de quatro mil músicas e ain-
da arranjar mais de três mil
inimigos. Já que só poderíamos
classificar 40 composições.

Ainda sóbre a falta do paga-
mento, lembrou Mário Cabrai
que "éste atraso foi previsto
pelo próprio Secretário Carlos
de Laet. Ele tentou fazer crer
uma coisa que, afinal, não era
verdadeira: o fato de o Gover-
nador Negrão de Lima estar ln-
teressado em ver classificada *,
composição de sua filha, que
era eventual concorrente".

— Além de não crer nessa
Intervenção, pois o conheço bem
e sou amigo pessoal do Goverr
nador, a coisa só serviu para.
irritar o júri em sua soberania.
E a mentira foi até contrapro-
ducente para meus colegas, pois
tornou inviável a possível cias-
sificaçêo de uma peça que, aíi-
nal de contas, se cquiparava p.
outras nas mesmas condições.

Seus Talões
lança série G
em Niterói

Niterói (Sucursal) — A Sé-
rie G, do concurso fluminense
Seus Talões Valem Milhões, de-
verá ser lançada hoje em todo
o Estado, valendo para a parti-
cipação no sorteio ns notas de
compra datadas a partir de 1.°
de novembro do ano passado.

Quanto ao sorteio da Sé-
rie N, a Secretaria de Finan-
ças confirmou que será realiza-
do no próximo dia 23, acres-
centando que os vencedores que
colocarem invólucros de certa
marca de sabonete nos envelo-
pes dos certificados receberão
em dobro os prêmios regulares
do concurso.

MANUFATURA DE BRINQUEDOS ESTRELA S. A.
SOCIEDADE DE CAPITAL ABERTO

AVÍS0 AOS ACIONISTAS
Lembramos aos Senhores Acionistas que, a 30 de abril vindouro, termina o prazo para a
integralização das ações subscritas com vinte por cento (20%), face ao aumento de capital
autorizado pela Assembléia Geral Extraordinária de 25 de setembro de 1967.
A Sociedade aguarda-os com máximo prazer, nos seguintes locais e horários:

*
Rio de Janeiro: Rua do Ouvidor, 162 - 5.° andar

de 9 às 11 e de 13 às 16 horas
São Paulo: Rua Joaquim Carlos, 497

de 9 às 11 e de 13 às 16 horas
J

AÇOS
VILLARES SA.

SUBSCRIÇÃO DE
AÇÕES

Tendo • Assembléia Geral Ex»»-
ordinária de 11 d» tbril de 1968
aprovado um aumento de capital
da NCr$ 5.000.000,00 em ações er-
dinárias, convidam» oi Srt. Acio
nistas a exercerem, até o próximo
dia 13 de maio, o direito que lhes
cabe a subscrição, conforme deli-
boração da mesma Assembléia.

Os Srs. Acionistas poderão tub*-
crever 15,15% (5 ações ordioiriat
para cada 33 do total que possuí-
rem), sem distinção de classe. A
Integralização terá efetuada no ato
da subscrição.

Nesta capital, oi Srs. Acionistas,
munidos de suas cautelas nominati-
vas ou ao portador, serão atendi-
dos, diariamente, exceto aos aábe-
dos, das 9 as 11 • das 14 és 17
horas, na Rua Alexandre Levi n;°
202, 4.° andar. j

No Rlo de Janeiro, o atendimento
será feito em nossa filial, na Aveni-
da Brasil n.° 2153.

Permitimo-no» lembrar que faoe «
legislação do Imposto de Renda, ot
subscritores poderão deduzir até
30% do valor das ações subscritas,
de sua renda tributável, uma vez
que Aços Villares S.A. . contido-
rada de capital aberto.

São Paulo, 11 da abril da 194Í.

a) Alfredo Dumont Villares !
(Diretor Vice-Presidente) ,
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CPI que apura venda ilegal
de terras baianas sugere
a expulsão de estrangeiros

i Salvador (Correspondente) — A CPI remeteu k Assem-
bléiá Legislativa o relatório das Investigações da venda
ilegal de .terras baianas a estrangeiros, sugerindo ao Go-
vêrno do Estado què anule os registros de escrituras e, em
seguida, com ajuda da Polícia, expulse o.s americanos cujas
atividades ponham em risco a Segurança Nacional.

Depois de expor a ilegalidade da compra de terras, o
relatório da CPI explica que "panteteada a aquisição ilegal
de imensas faixas de terras baianas por americanos, sob
çrientaçáo do advogado da Embaixada americana, conclui-
mos eom iniciativas que nos autoriza a sistemática legal".

Jeremias em Caxias impede
o despejo de 128 famílias

OS ACUSADOS

¦ Segundo apurou a CPI, foi
repartida uma riquíssima área
às margens do Bio São Fran-
cisco, num total de 1 milhão
de hectares, o que eqüivale a
quase um terço cio território
baiano. As áreas foram divi-
didas em três mil c 10 mil
hectares e vendidas a ameri-
canos. O relatório cita os no-
ines dos americanos Dale Ack-
son e Eland Stanford Jansen.
O primeiro com uma fazenda
de C5 mil acres no Município
de Correntina e o outro com

Prefeito
gaúcho tem
mordomo
* ròrto Alegre (Sucursall — O
Pi efeito Célio Marques Fernan-
des, para evitar que os seus
convidados, "devido ao nervo-
sismo de contínuos inexperien-
tes", saiam do seu gabine-
te "pingados de cafezinho e
ngua", criou um cargo de mor-
domo na Prefeitura.
" O ocupante da nova função
tisa traje azul marinho, luvas
brancas c está treinado para
servir aos que visitam o Pre-
feito sem ficar "impressionado
com as cargos ou Importàn-
cias" dos mesmos, coisas que
confundiam os serventes.

uma de 4 750 e. ainda uma de
10 793 hectares.

O relatório da OPI relacio-
na os responsáveis pela frau-
de, destacando o Senador Sau-
lo Eamoi. os Deputados Plinio
Lemos Casiro Costa e José
Marques, o advogado da Em-
baixada do.s Estados Unidos,
Eugênio Fisher; o Consultor-
Jurídico da NOVACAP. Sr.
Elias Oliveira c Silva; Juiz Fe-
deral de Alagoas, Sr. Manuel
Berilo Gemes Filho, e o Sr.
Carlos Gomes de Barros entre
os 21 nomes que constam da
lista.

Rio vende
máquinas
à África

Dez máquinas eletrônicas Se-
letron, selecionadores de café
e fabricadas no Rio de Janeiro,
foram embarcadas para Luan-
da, pelo cargueiro Lóide. Brasil,
da Companhia Lóide Brasileiro.
Êste é o terceiro embarque pa-
ra a África, em menos de dez
meses, em conseqüência da po-
litica de exportação de bens
manufaturados adotada pelo
Governo.

A política é apoiada pelos fi-
nanciamentos concedidos pela
carteira de Comércio Exterior
(CACEX), do Banco do Brasil,
e pelo Seguro de Crédito a Ex-
portação. recentemente insti-
tufdo pelo Instituto de Resse-
guros do Brasil.

Niterói (Sucursall — A presença do
Governador Jeremlns Fontes em Caxias, de
onde administrará o Eslado do Rio até so-
gunda-feira próxima, adiou o despejo de
128 famílias da Fazenda Mato Grosso, a
poucos quilômetros da sede do município,
para o dia 25 próximo, quando os desajus-
tes sociais decorrentes do cumprimento da
decisão judicial já deverão estar solucio-
nados.

O despejo, anunciado anteontem, pelo
juiz da 1." Vara Cível dc Caxias, Sr. Nelson
Martins Ferreira, com uso de soldados do
fi." Batalhão da Policia Militar fêz as 1 043
pessoas que constituem a.s famílias da Fa-
zenda de Mato Grosso viverem ontem um
dia de intranqüilidade e. até mesmo de te-
mor, sem saber para onde iriam, mas, na
parte da tarde, assessores do Governador,
informaram ao advogado dos moradores
que todos poderiam ficar tranqüilos, porque
tudo seria feito com assistência do Estado.

COINCIDÊNCIA DESAGRADÁVEL

Os advogados de Caxias estranharam e
comentaram muito ontem a coincidência da
decisão do juiz Nelson Martins Ferreira em
dar cumprimento ao acórdão do Tribunal
de Justiça do Estado Rio, que deu ganho
de causa à ação de reintegração de posse
à Sociedade Expansão Industrial (SEIA),
contra os moradores da Fazenda Mato Gros-
so. com a instalação da sede do Governo cm
Caxias, quando aquele megistrado já havia
recebido o documento a 15 de janeiro úl-
timo.

Quanto á coincidência, o Sr. Nelson
Martins Ferreira disse ontem ao JB que
não havia resolvido dar cumprimento ao
acórdão, porque a solicitação da força poli-
ciai para a execução do despejo tem que
ser feita através do Tribunal de Justiça à
Secretaria de Segurança. A Secretaria —
acrescentou — depois de receber o pedido,
tem que responder em oficio e'designar um
de seus órgãos para a cobertura, e isso

demora, porque tem-se que cumprir o.s ritos
processuais.

ASSISTÊNCIA E ONDA

O despejo da.s famílias da Fazenda Mato
Grosso, está servindo para exploração politi-
ca, com informações contraditória das autori-
dades. Ontem, o juiz Nelson Martins Fer-
reira disse que todos serão despejados, a.s-
•sim que o Governador Jeremias Fontes dei-
xe a cidade e seja resolvido o problema da
acomodação, dos despejados, através da Se-
cretaria do Trabalho e Serviço Social.

Sc eu não conseguir tropa estadual
para isso — afirmou — seria até mesmo caso
de intervenção federal, pois o Tribunal dc
Justiça poderia pedi-la.

Já o comandante du fi." Batalhão da
Policia Militar, Coronel Santos Filho, dava
outra versão.

Nós resolvemos esperar que todos lo-
nham lugar para morar — dizia — c além
disso o batalhão está com a incumbência
de cuidar da segurança do Governador e
sua comitiva. O Governador Jeremias Fon-
tes, entretanto, dispensou ontem até mes-
mo a guarda da PM, composta de cinco
homens.

PROBLEMA ANTIGO

A Fazenda Mato Grosso íoi desapro-
priada em 19S3 pelo então Presidente João
Goulart, a exemplo do que ocorreu com.
mais quatro nas imediações: Penha, Caixão,
Capivari e Piranema. Os proprietários en-
traram com ação de reintegração de posse
e todos eles deverão ganhar, com o.s pro-
cessos sendo examinados pelo juiz dos Fei-
tos da Fazenda Pública do Estado do Rio.

Dentro de um mês ou dois, com as dc-
cisões sôbre cada processo, o Governador
Jeremias Fontes, terá, segundo seus pró-
prias assessores, "um abacaxi para desças-
car", pois nenhum dos moradores, até os
últimos dias, admitia a hipótese de serem
desalojados.

Colonos
ganham terra
em Tibagi

Curitiba (Correspondente) —
A distribuição de terras a mais
de 80 famílias de colonos de
Barro Preto, Município de Ti-
bagi, foi um acontecimento tão
importante que o Prefeito de-
c.-c-tou feriado e houve churras-
cada, paga pela própria popu-
lação e oferecida às autorida-
cies . que ali compareceram,

O problema das terras em
Barro Preto arrástava-se há
mais de 30 anos, provocando o
desnsscssêeo da população, por-
que eram cobiçadas por grupos
interessados na devastação das
florestas. A região é trabalhar
da por 300 famílias de colonos,
que estão recebendo o.s titule;
cie propriedade á medida que
regularizam sua situação.

A SOLUÇÃO

O decreto municipal*, estabe-
lcc^ndo o feriado, afirma que"voltou a reinar a paz e a tran-
qüilidade em nosso meio rural,
com ressonância até fora do
Estado". Esta tranqüilidade foi
obtida cem a demarcação dos
lotes e a legitimação das pro-
priedades rurais, tenoo o De-
partamento de Geografia, Ter-
ras e Colonização (DGTC). ór-
gão estadual, conseguido não só
eliminar o.s focos de tensão so-
ciai como também valorizar a.s
terras e o trabalho do colono
que, de posseiro, passou a pre-
prietario.

A festa de enlrega do.s titu-
les foi realizada em Ventania,
e o Governador Paulo Pimentel
mandou ccmo seu representan-
te o próprio Diretor do DGTC.
engenheiro José Burigo, que fêz
a entrega dos títulos junta-
mente com os Deputados esta-
duais Leopoldo Jacomel e Da-
vid Feledean, além do Prefeito
local, Sr. Homero Talevi Cam-
pos e outras autoridades lo-
cais.

Negrão agradece lealdade,
elogia serviços e promete
reaparelhar Guarda Civil

O Governador Negrão de Lima nomeou ontem, nã
:e o alrnôjo pela passagem do primeiro aniversário da Gncy-
.la Civil, roaparelhni' aquela corporação. Acrescentou quç"os guardas civis exercem suns funções com ;;v.\nde ::¦;¦!-
tade e dedicação, prestando a Cidade rcl-e.vantfs seryiçcs
jmo devotados mantenedores da ordem o da tranqüilidade
úblícas".

O Comandante da corporação. Coronel Joaquim Mal-
donado, lembrou a solução para o desnível salarial cue
exi.stia entre os policiais optantes e náo optantes, decla-
rando ainda que o Plano de Reavaliação dc Cargos íêz
inteira justiça aos integrantes da Guarda Civil.

Colaboração
O Sr. Negrão dc Lima foi saudado pelo Comandante

cia Guarda CiviC qu? disse ter sua missão à [rente da
corporação bastante facilitada pela colaboração que recebe
de saus auxiliares diretos, das policiais e também da ad-
ministração do Estado, destacando, as Secretarias de Sc-
gurança, de Administrarão e de Finanças, o Departamento
do Trânsito e a Policia Militar.

O Coronel Joaquim Maldonado citou alguns números
relativos a ocorrências registradas pela Guarda Civil no
primeiro ano de existência: multas aplicadas — 104 mil;
carteiras apreendidas — 3 248; ocorrências policiais —
1797; carros roubados recuperados — 48; atendimento
de ocorrências — 58 mil; prisões e detenções — 21 mil;
quilômetros percorridos em patrulhamento — 900 mil. '

Nomeações
O Governador Negrão de Lima prometeu, ontem, durai?-

Secretaria de Segurança, o Delegado César Bezerra Me-
drado para Diretor do Instituto Médicó-Legal, do Depar-
tamento Técnico-Científico; o Delegado Ari Leão da Silva,
para titular da Delegacia de Vigilância, do Departamento
de Policia Especializada; o Sr. Leonel Maurício Leão de
Queirós, para Superintendente de Administração e Servi-
çcs; e a Sra. Elza Alves Cardoso, para Chefe da Seção de
Cauastro, da Divisão de Engenharia rie Tráfego, do De-
partamento de Trânsito.

O Secretário de Segurança, General Luis de França
Oliveira, não concordando com o funcionamento da 13?
Delegacia Distrital, com o prédio em obras, determinou,
ontem, a sua mudança para a 14.* Delegacia Distrital,
que. funciona na Avenida Melo Franco, 175, esquina com
Umberto de Campas.

D

y

.i

FUNDO AYMORÉ DE INCENTIVOS FISCAIS
DISTRIBUIÇÃO DOS RESULTADOS REFERENTES AO ANO DE 1967 - DEC. LEI 157

Comunicamos aos Srs. Condôminos que a partir de 6 de maio de 1968 inicia-

remos a distribuição de parte do lucro do FUNDO AYAAORÉ DE INCENTIVOS FISCAIS

cabendo a cada cota uma participação de NCr$ 0,08 (8%).

Os cheques serão remetidos a partir da data acima mencionada.

Prezados Senhores Condôminos,

Na qualidade di administradores do "Fundo Aymoré de Incentivos Fiscais", vimos apresentar

< V. Sas. o 1.° Relatório do "Fundo", referente aos primeiros 11 meses de atividade.

Procuramos, primeiramente, atender aos objetivos visados pelo Decreto-lei 157 de 10/2/1967

e, para tanto, fomos um dos primeiros a lançar ações nos moldes exigidos pelo Decreto acima men-

cionado, ou »e|a, as ações da CASA SANO S.A. — INDÚSTRIA E COMÉRCIO, lançamento êste que
leve o registro n.° 4 no Banco Central do Brasil.

Em convênio com o Banco de Investimento do Brasil S.A. tivemos o privilégio de lançar,
também, as ações da "ELETROMAR" - INDÚSTRIA ELÉTRICA BRASILEIRA S.A-, lançamento êste regis-
trado no Banco Central do Brasil sob o n.° 12.

Colaboramos, igualmente, no lançamento das açóes da COMPANHIA T. JANÉR, COMÉRCIO
E INDÚSTRIA.

Todos foram coroados de êxito, pelo que agradecemos às instituições que nos honraram ao
subscrever as ações colocadas t congratulamo-nos Som «s empresas lançadores que fizeram jus ao
sucesso alcançado.

Com a divulgação da Resolução 60 do Banco Central do Brasil nos (oi possível aplicar os
recursos arrecadados, dentro das normas estabelecidas, na aquisição de ações em Bolsas de Valores,
o que foi feito até o limite permitido, lamentamos apenas que a maior parte dos depósitos foi
recebida após a data limite para utilização do benefício concedido pela Resolução 60. Não obstante,
podemos nos reiubilar pelos bons resultados alcançados no tocante às ações compradas em Bolsa que,
apesar das constantes oscilações, levt uma valorização de 37,22% no período que, praticamente,
:orresponde em média t 6 meses de aplicação.

No «no em curso serão recebidos os primeiros dividendos das açóes subscritas nos moldes do
Decreto-Lei 157, resultando um aumento considerável na receita,.

- Finalizando, agradecemos a confiança depositada em nosso Banco e esperamos contar com a
preferência <át V. Sas. também neste ano.

Rio de Janeiro, 5 de abril de 1968.

BANCO AYMORÉ DE INVESTIMENTO S. A.

FUNDO AYMORÉ DE INCENTIVOS FISCAIS e
FUNDO AYMORÉ DE INCENTIVOS FISCAIS II

Balanço «m 29-3-1968
-L

ATIVO

Disponível
Banco do Brasil S. 86.740,74

Realizável
Carleira de Títulos (preço de

custo, incluindo bonificações) 1.000.029,51

1.086.770,25

PASSIVO

Exigivel
Dcpositantes 

Pendente
Resultr.do ;

1.059.579.94

27.190,31

1.086.770,25

Demonstração da Conta de Lucros e Perdas
para o período de 12 meses findos em 29-3-68

DÉBITO CRÉDITO

Corretagem a Emolumentos  4.459,37 Dividendos Recebidos  13 597 62
Imposto de Renda na Fonte .... 3.327,66 Bonificações  45.688,00
Taxa de Administração 22.696,56
Despesa de Custódia 977,22
Despesa de Propaganda 634,50
Resultado 27.190,31

59.285,62 59.285,62

®
PROCURE O NOSSO DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO OU NOSSOS DISTRIBUIDORES

BANCO AYMORÉ DE INVESTIMENTO S.A.
Cart» Patente: A-67/564 Capital • reservas: NCR$ 6.064.710,1»

S. Paulo: Rua 15 de Novembro, 184 s/1402 - Tels.: 32-1578 — 32-9009 • 34-4735
Ris: Ru» do Ouvidor, 108 - i.° «ndar - Tels.: 31-1390 — 31-3587 • 31-0403

Rede de Distribuição:
BANCO HOLANDÊS UNIDO S.A. -BANCO ULTRAMARINO. BRASILEIRO S.A.

UNIÃO FINANCEIRA S.A.

CARTEIRA DE TÍTULOS EM 29/03/1968

COMPANHIAS

c/ Dir. 4.0
novas
ex / Dir.
novas

AÇÕES COMPRADAS EM BOLSA
Aços Villares
Arno
Cimento Aralu
Antártica
Bras. E. Elétrica
C. B. U, M.
C. B. U. M.
Brahma
Brahma
Souza Cruz
Docas de Santos
Dona Isabel
Dona Isabel
Ferro Brasileiro
Força e Luz M. Gerais
Ctmaf
Nova América
Paulista de Força e Luz
Belgo Mineira
Mannesmann
Mannesmann

...Sid ....Nacional
Vale do Rio Doce'

' Eletromar
Hime
Kihnn
Lojas Americanas
Estrela
Mesbla
Mesbla
Mesbla — ex / Dir. 4%
Mesbla
Samitri
Alpargatas
Moinho Santisla
White Marlins
Willys

SUBSCRIÇÕES — DEC. IEI — 157
Brasmotor
Casa Sano
T. Janér
D. F. Vasconcellos
Eletromar
Eletromar c/ 50%
Fiação e Tecelagem D. Rosa
Fundição Tupy
Ind. Têxtil Cia. Hering
Ind. Sul Americana de Metais
Livraria José Olympio
Magnesita
Paraná Equipamentos
Alpargatas
Cia. Brasileira de Roupas

VALORES TOTAIS DAS CARTEIRAS:

DE CUSTO: NCrS 954.341,51

DE MERCADO: NCrS 1.121.575,53

CLASSE

F A I F F A I F — II

QUANT. CUSTO | COTAÇÃO TOTAL QUANT. CUSTO í COTAÇÃO TOTAL

Pref. "A"

Ord.

Prof.

Ord.

Pref.
Ord.

_P.re.L-

Ord.
Pref.
Ord.

Pref.
Ord.

Pref.

Ord.

Pref.

Ord.
Pref.
Ord.
Deb.

10.000
15.000
4.100
3.000

10.000
1.800
1.200

16.300
10.100
18.000
17.000
3.300
6.000
3.500
1.350
2.500
4.000
6.600

20.000
1.500

l-r-500-
4.000
5.500
1.926
5.000
8.000
7.500
5.600
4.600
1.840

12.800
5.120
1.500
7.337,
1.000
5.250

16.500

11.224,00
9.496,00
9.188,00
3.460,00
6.830,00

630,00
494,00

21.498,00
12.825,00
34.706,00
16.006,00
1.807,00
3.864,00
2.550,00

740,00
3.490,00
3.110,00
4.590,00

10.706,00
661,02

6o3;00-"

2.850,00
12.365,00
1.530,00
2.570,00

14.425,00
14.335,00
5.605,00
4.159,00

12.278,00

1.006,00
6.868,06
1.260,00

15.245,00
9.792,00

1,14
0,83
3,43
1,17
0,81
0,32
0,32
1,57
1,50
2,87
1,31
0,64
0,70
0,39
0,76
1,18
1,00
0,77
0,66
0,68"-Ü76T~

0,70
3,42
0,90
0,44
3,22
4,67
1,44
0,87
0,86
0,88
0,86
0,88
1,34
1,57
3,69
0,61

11.400,00
12.450,00
14.063,00
3.510,00
8.100,00

576,00
384,00

25.591,00
15.150,00
51.660,00
22.270,00
2.112,00
4.200,00
3.115,00
1.026,00
2.950,00
4.000,00
5.082,00

13.200,00
_._K020100„

1.005,00
2.800,00

18.810,00
1.733,40
2.200,00

25.760,00
35.025,00
8.064,00
4.002,00
1.582,40

11.264,00
4.403,20
1.320,00
9.831,58
1.570,00

19.372,50
10.065,00

4.000
2.OOO
3.500

.000

5.000
8.000

4.300,00
1.220,00
7.741,00

11.296,00

9.730,00
7.430,00

I
1,14 4.560,00
0,83 1.660,00
3,43 12.005,00

1,57

2,87
1,31

12.560,00

14.350,00
10.480,00

6.000 3.332,50

1.500 3.517,00

0,66

3,42

3.960,00

5.130,00

262.826,08 360.667,08 93.771,38 144.294,40

26.087
104.000
35.000
30.000
77.000
26.188
5.000

25.000
30.000
30.000
15.000
14.300
60.000
50.000
3.000

30.000,05
104.000,00
35.000,00
30.000,00
77.000,00
13.094,00
5.000,00

25.000,00
30.000,00
39.900,00
15.000,00-
11.350,00
60.000,00
50.000,00
30.000,00

1.15
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,33
1,00
0,90
1,00
1,34

10,00

30.005,00
104.000,00
35.000,00
30.000,00
77.000,00
13.094,00
5.000,00

25.000,00
30.000,00
39.900,00
15.000,00
12.870,00
60.000,00
67.000,00
30.000,00

555.344,05 573.864,05 42.400,00 42.750,00

818.170,13 934.531,13 136.171,38 — 187.044,40

4.000 7.102,80 3,22 12.880,00
7.500 13.887,00 4,67 35.025,00

3.000 2.750,00 0,87 2.610,00
1.200 0,86 | 1.032,00
3.000 2.706,00 0,88 2.640,00
1.200 0,86 | 1.032,00

8.560 8.219,08 1,34 11.470,40

3.000 8.840,00 3,69 11.070,00
3.000 1.700,00 0,61 | 1.830,00

!___
:!

j .'¦•':}- I

11.900 11.900,00 , 1,00 11.900,00
10.000 10.000,00 1,00 10.000,00

10.000 10.000,00 1,00 10.000,00

5.000 5.000,00 1,00 5.000,00

6.500 5.500,00 0,90 ! 5.850,00

vK-

IT
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Leite é
isentado
tio ICM _

O Governador Negrão de
Lima baixou disposição on-
tem concedendo isenção do
pagamento do Imposto sóbre
Circulação de Mercadorias
ao leite in natura. Estão
isentas do mesmo tributo
todas as saidas, inclusive
para o exterior, de uma sé-
rie de produtos hortigranjei-
ros, embora o benefício não
alcance produtos submetidos
a qualquer processo de in-
dustrialização. Os peixes
frescos, crustáceos e molus-
cos, em estado natural ou
congelados, também estão
isentos.

Outra isenção do ICM,
aprovada pelo Governador
Negrão de Lima, é para a
saída de navios, de estabe-
lecimentos da indústria de
construção naval em qüe ti-
verem sido construídos ou
reparados, desde que os res-
pectivos contratos,, de cons-
trução ou de reparo tenham
sido celebrados até 30 de se-
tembro dêste ano.

JUSTIFICATIVA

A justificativa para a
isenção do leite do ICM é a
de que "sendo êste alimento
de primeira necessidade, es-
pecialmente infantil, deve o
Govêrno contribuir para que
seja o menor possível o pre-
ço de sua venda". Assim, pe-
ío ato do Governador, fica
concedida isenção do impôs-
to devido pela operação que
decorra saída de leite cru,
em estado natural, em todas
as fases de comercialização
do produto, desde que ocor-
ram no Estado da Guana-
bára.

Em outro ato, regulamen-
tando o Convênio de Porto
Alegre e o III Convênio do
Rio de Janeiro, firmado pe-
los Secretários de Fazenda
da Região Centro-Sul do
Pais, o Sr. Negrão de Lima
reduziu a base do cálculo do
ICM de 60% para a carne e
de 40% para o milho, o ar-
roz e a soja. Conforme o
mesmo ato, fica permitido
aos estabelecimentos indus-
triais creditarem-se do ICM
relativo às aquisições de
equipa mentos industriais
nacionais, destinados a inte-
grar o seu ativo fixo, efetua-
das a partir de 1.° de abril
dêste ano.

Outro artigo regula a saí-
da de eqüinos puro sangue,
de corrida, dispondo que o
ICM será arrecadado com
base em pauta fiscal fixada
por animal e paga de uma
só vez, na saida promovida
pelo criador, por ocasião da
pijimeira inscrição por cor-
rida, ou no ato da primeira
transferência de proprie-
dáde.

A SOLVÇÃO DESEJADA
nau» iurt»
iilHint -i.it
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INSTITUTO
iDO AÇÚCAR
E DO ÁLCOOL

' DIVISÃO DE
! EXPORTAÇÃO

; Aviso n.° 17/68

j O Instituto do Açúcar

f do Álcqd comynica_gue
colocará à venda, em
Concorrência Pública, a

tealizar-se no dia 19 de
abril do corrente ano, às
15 horas, na Divisão de
Exportação, à Praça 15 de
Novembro, 42, 4.° andar,
òm lote de 10.000 (dez
mil) toneladas métricas
de açúcar demerara, com
rnargem operacional de
5%, para o mercado pre-
ferencial norte-americano,

por conta da cota do ano
de 1968, a ser embarca-
do no período.de maio/

junho, improrrogàvelmen-
1;e, pelos portos de Ma-

qeió e/ou Recife.

I O comprador ficará su-

jeito à penalidade de não

participar de novas Con-
corrências Públicas du-
rante o corrente exerci-
cio, se deixar de iniciar o
carregamento no referido

período, a menos que tal
falta ocorra por culpa do
vendedor,i

| FRANCISCO WATSON

Diretor
(P
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CEDAG anuncia plano para MDB carioca homenageia
recuperar Guandu mas ainda hoje a memória de Getúlio
não sabe quando terminará com flores e conferência

'««i|gft

PERCURSO 00 BY-PASS*
NO LOTE - 2, ENTRE OS
POÇOS-32 (PEDREGOSO)
E 51 (MENDANHA).

Em nota distribuída ontem à imprensa, a CEDAG apre-
sentou seu programa de recuperação do acidente ocorrido
na nova Adutora do Guandu, bem como os planos para a
construção do by_)ass, cujas obras já estão sondo iniciadas
com a instalação de uma comporta de separação entre o
lote leo canal de alimentação da antiga adutora, a fim
de que os trabalhos no interior do túnel não impeçam o
abastecimento de água.

Bevelou a CEDAG que o bypass, entre os poços do Pe-
dregoso e do Mendanha, será constituido por uma tubula-
ção dupla de 1,50 m de diâmetro, numa extensão de 2 300
metros, em lugar de outra que não pudesse scr aproveitada
posteriormente em outras obras. A nota esclarece ser lm-
prudente determinar, por ora, uma data certa para a con-
clusão dos trabalhos.

O bypass irá do Poço Pedregoso ao Mendanha (linhas pontilhadas)

Aviões Búfalos substituem
os C-82 da la. Esquadrilha

Depois de quase 13 anos de utilização,
nos quais participaram de missões como a
Operação-FAIBRAS, socorro às vítimas de
terremoto no Chile e de inundações na Ar-
gentina, os seis aviões C-82 que integram a
1.» Esquadrilha do 1.° Grupo de Transporte
de Tropa encerrarão hoje suas atividades
operacionais, em cerimônia a ser realizada
na Base Aérea dos Aíonsos.

Durante êsse periodo, servindo também
ao Núcleo de Divisão Aéreoterrestre e ao
Serviço Aéreo de Salvamento (SAS), os dòzs
C-82 (hoje só vêm operando seis) totaliza-
ram 38 087h40m dè vóo, o que dá a média
de 3174 lioras para cada um. Transpor-
taram ainda 6124 342 quilos e lançaram
177 493 pára-quedistas. Agora serão substi-
tuídos pelos aviões Buffalos.

Dada as necessidades especificas do en-
tão 2.° Grupo de Transporte, que precisava
de um outro tipo de avião que complemen-
tasse os serviços do C-47, foi escolhido o
C-82 e já a 20 de setembro de 1955 ejam
incorporados à FAB. Em 4 de dezembro de

A VEZ DOS BVFALOS

1957 é criada a Base Aérea dos Aíonsos,
onde ficariam até hoje êsses C-82 Fairchild
Packct.

Em 22 de janeiro de ¦ 1958 foi criado o
1.° Esquadrão do Primeiro Grupo de Trans-
porte de Tropa, na mesma ocasião em que
interrompeu as suas atividades o 2.° Grupo
de Transporte. Nesses quase 13 anos de ati-
vidades, os C-82 participaram de várias mis-
.soes. inclusive no estrangeiro, e entre as
principais estão: inauguração de Brasilia,
Socorro às vítimas do terremoto ocorrido
no Chile (junho de 1960), Operação-Goiás,
Operação-Falcão, Opernção-FAIBRAs (Fôr-
ça Interamericana Brasileira), socorro
ás vítimas das inundações ocoridas na Ar-
gentina (março 1966) e Operação-Xavante.

A' cerimônia da manhã de hoje na Base
Aérea dos Aíonsos, de encerramento das
atividades operacionais do avião C-82 (con-
tinuarão a servir nas unidades do interior)
constará de entrega de condecorações aos
militares que operaram com èle, seguida de
demonstração aérea.
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'Os C-82 não serão aposentados áe vez: vão para unidades do interior

Consórcio
Nacional Willys

CON /OCA

Os senhores componentes do
Grupo RJ-2/16 — Categoria B,

para participarem da 7.° Assem-
bléia, a realizar-se à Av. Brasil,
2198 — às 20,00 horas — dia
23/4/68.

WILLYS ADMINISTRADORA
E COMERCIAL LTDA (P

I

ConsórcioConsórcio
Nacional Willys

CONVOCA

Os senhores comoonentes do
Grupo RJ-2/14 — Categoria C,

para participarem da 7.° Assem-
bléia, a realizar-se ã Av. Brasil,
2198 — às 20,00 horas — dia
22/4/68.

WILLYS ADMINISTRADORA
E COMERCIAL LTDA.

(P

IPASE
HOSPITAL DOS SERVIDORES DO ESTADO

EDITAL
Na qualidade de Presidente da Comissão de

Inquérito, instituída pela Resolução n.° 24, de 1 °
de março de mil novecentos e sessenta e oito, do
Sr. Diretor, do Hospital dos Servidores do Estado,
intimo e cito o servidor ANTÔNIO ALVES BORDA,
matrícula n.° 2 130 178, ponto n.° 2 878, lotado
no-JServiço- de-AdminLs.ttacaa__.do... Edifício_do. JHSE,
pelo prazo de 15 (quinze) dias, para prestar escla-
recimentos no Processo HSE 1 209/68, em que fi-
gura como incurso no artigo 207, § T.° da Lei n.°
1 711 de 28 de outubro de 1952, devendo com-
parecer à sala da Chefia do Serviço de Adminis-
tração do Edifício daquele Hospital, no horário de
10 às 14 horas.

(a.) SALVADOR BATISTA DE MORAIS
Presidente da Cl. (P

A SOLUÇÃO

Preferindo uma nota expli-
cativa a um contato direto com
a imprensa, o Presidente cia
CEDAG, Sr. Ataulfo Coutinho,
mandou distribuir um texto
com cinco laudas e dois gráfi-
cos, dando conta dos estudos
realizados.nas últimas semanas,
que mostram a solução encon-
trada pela CEDAG para os
.problemas criados com o aci-
dente do túnel sob pressão, —
o chamado "lote 2".

Diz a nota tratar-se de um
conjunto de providências que
em alguns casos já estão'em
íase de realização, enquanto
outras serão posteriormente le-
vadas à prática, na medida em
que as respectivas questões téc-
nicas sejam adequadamente
equacionadas e detalhadas.

— Inicialmente — explica a
nota do Sr. Ataulfo Coutinho
— será instalada uma compor-
ta de separação entre o lote 1
e o canal de alimentação da
elevatória de alto recalque cia
Adutora Henrique de Novais, a
fim de que os futuros traba-
lhos no interior do túnel, caso
acarretem a sua paralisação,
ainda que por tempo reduzido,
não impliquem em igual inter-
rupção da Adutora Henrique de
Novais, tal como sucedeu quan-
do a CEDAG foi obrigada a
tirar o túnel de carga, no mês
passado, para a descida dos
mergulhadores.

Nesta ocasião, foi comprova-
da a existência de uma grande
obstrução no túnel. Esta com-
porta deverá estar instalada
em 30 dias — prazo mínimo
para a sua fabricação e mon-
tagem.

GRADE E VISTORIA

Informou ainda a CEDAG
que outra providência imediata
será a colocação de uma grade
de proteção cio conduto no Po-
ço de Serviço do Mendanha
— a qual estará terminada nos
próximos dias — para possibili-
tar os trabalhos no interior do
túnel com plena segurança.

Logo após, face às indicações
piezométricas, será feita .uma
vistoria no interior do túnel
para precisar no desmorona-
mento, cujo local deve estar
próximo ao trecho onde foi en-
contrada a obstrução. Essa ve-
rificação também revelará as
características da caverna aber-
ta no interior da galeria, for-
necendo elementos valiosos pa-
ra a conseqüente definição do
esquema técnico a ser aplicado
nos trabalhos de recuperação
do conduto, conforme projetos
já submetidos à apreciação da
CEDAG.

Paralelamente a isso, a CE-
DAG já determinou o alarga-
mento da abertura de 0,80m na
laje do Poço de Serviço do
Mendanha para o diâmetro de
l,75m, o que será feito após- a
colocação da grade protetora.
A própria companhia fará tam-
bém o desentulhamento dos Po-
ços de Orientação do Pédrègo-
so e do Mendanha, bem como
o encamisamento com chapa
de aço do Poço de Serviço do
Pedregoso. Será ainda conclui-
da a abertura dos furos eleven-
tilação do Poço 23

Enquanto êsses trabalhos
preparatórios estão sendo reali-
zados, uma empresa especiali-
zada em pesquisa de solos já
está executando uma perfura-
ção com três polegadas de diá-
metro sóbre o ponto de estran-
gulamento do túnel, a lOOm do
Poço de Serviço de Mendanha.
Essa mesma empresa procederá
ao estudo geofisico de todo o
trecho afetado (numa distância
de 300m) entre o Poço de Ser-
viço do Mendanha e a perfu-
ração-do-Qlaria.

INJEÇÃO

Informou o engenheiro Ata-
ulfo Coutinho que está sendo
concluído um modelo reduzi-
do do trecho do conduto com-
preendido entre o Poço de Ser-
viço do Mendanha e a perfu-
ração de Olaria. Destina-se o
modelo à realização de ensaios
de injeção de água em alta
pressão, com vistas a positi-
var o seu efeito como fator de
desbastamento do monte de
pedras que se formou no inte-
rior da galeria, e que deixou

livre uma pequena paisagem
de 80 cm por onde a água
vem se escoando em direção á
elevatória do Lameirão.

Esses ensaios estão â cargo
do General Leonino Júnior,
professor do Instituto Militar
de Engenharia, com o qual a
CEDAG vem mantendo perma-
nente troca de impressões téc-
nicas para o encontro da n?e-
lhor fórmula destinada a deso-
bstniir o túnel, ameaçado de
total oclusão. Caso os testes no
modelo reduzido indiquem os
resultados esperados, as inje-
ções serão oportunamente fei-
tas em escala adequada sobre a
acumulação de pedras no tú-
nel, através de perfurações.

Por outro lado, com o alai1-
gamento da abertura da laje
do Poço do Mendanha e a co-
locação da grade no interior da
galeria, será possível — desde
que funcione satisfatoriamente
o esquema das injeções de água
em alta pressão — retirar mais
rapidamente por meio de equi-
pamento especial as pedras ali
acumuladas.
"BYPASS"

Revela a nota da CEDAG
que, simultaneamente a todas
aquelas providências para re-
cuperação do túnel, será ins-
talado um bypass entre os po-
ços do Pedregoso e Mendanha,
constituido por tubulação du-
pia de 1,50 ir, de diâmetro, nu-
ma extensão de 2 300m. As
propostas para fornecimento
dos 4 600m de tubos já estão
em estudo pela CEDAG, deven-
do ser escolhida a mais con-
veniente sob o aspecto técnico
e financeiro.

Complementando o disposi-
tivo, serão colocados em ope-
ração dois grupos de moto-
bombas, destinados a recalcar
a água do poço do Pedregoso
ao do Mendanha, «través da-
quela tubulação. Como são
unidades não produzidas no
Brasil, já seguiram para os
EUA um diretor e dois enge-
nheiros da CEDAG, que sele-
cionarãp os grupos e estuda-
rão inúmeros aspectos técnicos
•do problema.

As motobombas serão proje-
tadas para ulterior aproveita-
mento na Elevatória de Baixo
Recalque do Guandu, logo que
o bypass possa ser retirado
do serviço. Uma das grandes
vantagens desse projeto é o
total aproveitamento, tanto das
motobombas como das tubula-
çòes, em outras obras. A fu-
tura subadutora Enge n h o
Nôvo—Maracanã, por exemplo,
dará o total aproveitamento &
tubulação empregada no by-
pass.

NAO HA PREVISÃO

A CÇDAG considera impru-
dente adiantar agora uma da-
ta certa para o término de tfl-
das as providências já toma-
das visando a completa res-
tauração da integridade do
túnel. Tanto a fase dos tra-
talhos na superfície, quanto a
da execução das obras no in-
terior do túnel são natural-
mente demoradas, sobretudo
esta última, em face de estar
a galeria sob uma pressão equi-
valente a cerca de 20 m de al-
tura de água.

O trabalho em tais condi-
ções é dificil e não pode ser
levado a efeito atropeladamen-
te. A descida de homens e
equipamentos para dentro da
galeria será realizada com a
máxima cautela, para evitar
acidentes pessoais ou de qual-
quer natureza. O esquema de
trabalho a ser executado,

~ aUAhJ.o._se_ passar àetapa de
correção do túnel, levará emi
conta essas circunstâncias es-•peciais.

Party a execução de todos os
trabalhos, a CEDAG necessi-
tara de recursos fora de seu
orçamento. Para isso, subme-
terá ao Governador Negrão de
Lima detalhada demonstração
de despesas e o respectivo cro-
nograma de desembolso, a fim

O Diretório Regional do MDB programou dois atos
para homenagear hoje — data do sou aniversário de nas-
cimento — a memória do Presidente Getúlio Vargas: colo-
cação de flores em seu busto, na Cinelandia, e conferência
do Professor Artur César Reis sobre a vida e a obra do tun-
dador dos extintos Partidos Trabalhista Brasileiro e Social
Democrático.

Na Assembléia Legislativa, a aprovação unânime 4<?
requerimento da Deputada Iara Vargas garantiu a dedica-
cão do grande expediente da sessão de hoje à memória do'
Presidente Getúlio Vargas. Além da Deputada, ocuparão
a tribuna o arenista Gama Lima e o Presidente José Bo-
nifácio.

SEM COMÍCIO

A colocação de flores no bus-
to de Getúlio Vargas está mar-
cada para as 17 horas. A Se-
cretaria de Segurança não au-
torizou o comício quc o MDB
carioca pretendia realizar na ..
Cinelandia.

A conferência do ex-Gover- .
nador do Amazonas assistirão
antigos colaboradores de Ge-
túlio Vargas, deputados e se-
nadores. O local é a sede do
MDB, no Edifício Piaui.

ESTADO DO RIO

Niterói (Sucursal) — Ne-
nhum deputado oriundo do ex-
PTB lembrou-se de requerer
que o expediente da sessão de
hoje da Assembléia fosse de-
dicado à memória do Presiden-
te Getúlio Vargas, que só não
será de todo esquecido, no Es-
tado do Rio, porque um grupo
de trabalhistas, sem mandato
eletivo, colocará uma braçada
dc flores diante de seu busto,
na Praça de Icarai.

A Companhia Siderúrgica
Nacional, em Volta Redonda —
a maior obra de Getúlio Var-
gas para promover a industria-
lização no Pais — não pro-
gramou qualquer ato para ho-
menagear a memória de seu
fundador. O busto de Vargas
que havia na empresa, como
relíquia, desapareceu após o
movimento de março de 64.

MINAS GERAIS

Belo Horizonte (Sucursal) —
Um discurso do Deputado José

Raimundo da Silva, na Assem-
bléia Legislativa, e a colocação' de flores junto ao busto dò
Presidente são as principais co-,
memorações do aniversário de
nascimento de Getúlio Vargas
programadas para esta Capital.

Haverá ainda o lançamento
do livro História do Fovo Bra-
sileiro, do ex-Presidente Jânio
Quadros e do ex-Ministro Afon-
so Arinos.

As 9 horas, como em todos
os anos desde a morte do ex-
Presidente, o ex-Deputado tra-
balhista Valdomiro Lobo, cm
companhia de um grupo de
trabalhadores, de Belo Hori-
zonte, depositará uma coroa
de flores ao pé do busto de
Getúlio Vargas, na Praça Rio
Branco.

RIO G. DO SUL

Porto Alegre (Sucursal — O
MDB gaúcho promoverá pela
manhã e à noite duas homena-
gens à memória do Presidente
Getúlio Vargas. Na primeira,
diante do Monumento à Carta-
Testamento, haverá a coloca-
ção de flores e ainda discursos
dos Deputados Mateus Schmidt,
federal, e Osvaldo Barlém, es-
tadual. A segunda, na sede do
Partido, constará de discursos
do Deputado federal Brochado
da Rocha, do Deputado esta-
dual Terezinha Chaise, do es-
tudante Clóvis Grivot, de um
vereador de Porto Alegre e de
um líder sindical.

A Assembléia Legislativa
também homenageará o Presi-
dente Getúlio Vargas.

Coronel Ferclinando depõe e
confirma acusação de Jaime
da Graça contra Sami Jorge

O Coronel Ferclinando de Carvalho disse, ontem, ao
depor na 16.a Vara Criminal, perante o Juiz Deocleciano
D'01iveira e o Promotor Sérgio Demoro Hamilton, que o
ex-Secretário de Segurança, General Dario Coelho, embo-
ra se mantenha honesto, é um homem muito lidado à poli-
tica e, por isso, não conta tudo o que sabe sobre a Polícia
da Guanabara.

O depoimento do Coronel Ferclinando de Carvalho íoi
prestado nos autos da queixa-crime movida pelo Deputado
Sami Jorge contra o General Jaime Graça, e confirmou
todas as acusações feitas pelo ex-Inspetor-Geral da Poli-
cia contra o parlamentar carioca, entre as quais a existência
de uma caixinha, qus arrecada NCr.. 400 de cada jornaleiro
da Tijuca para ajudar a eleição do Sr. Sami Jorge. »

BRIGAS

Todo o tempo consumido pe-
lo depoimento foi marcado por
brigas entre o advogado do Ge-
neral Jaime Graça e o do
Deputado Sami Jorge, Profes-
sor Oscar Stevenson. De cinco
em cinco minutos, o advogado
do General Jaime Graça dizia
não entender como é possível"um Professor de Direito Pe-
nal não saber ler", referindo-
se ao Professor Oscar Steven-
son.

Mas, embora tumultuado, o
depoimento do Coronel Ferdi-
nando de Carvalho foi favová-
vel ao General Jaime Graça,
pois confirmou as acusações de
corrupção praticadas pelo
Deputado Sami Jorge. Revê-
lou o ex-Presidente do IPM do
Partido Comunista que apurou
com detalhes a caixinha man-
tida pelo Sr. Sami Jorge na
Tijuca, à custa da qual sem-
pre se elege deputado estadual-
Disse que cada jornaleiro é
obrigado a contribuir com NCrS
400 para a caixinha, mas que
a cota fixada é de NCrS 2 mil
para cada cinco bancas, e não
interessa arrecadadores se um
dos jornaleiros pode ou não
dar os seus NCrS 400. já que
nesse caso os demais têm que
completar o cota de NCrS 2 mil.

O Coronel Ferdiuando de
Carvalho revelou, também, qus
quem manda na Administração
Regional da Tijuca é o Depu-
tado Sami Jorge, que, não con-
tente em indicar o nome do
Administrador, ainda mantém
sua esposa como funcionária,
com poderes para desfazer
qualquer ato do Administrador
que não seja do seu agrado.
Informou mais o Coronel Fer-
dinnndo de Carvalho que o
Deputado Sami Jorge influi tía
nomeação do Delegado de Cos-
tumes e é quem manda na De-
legacia Distrital do bairro. Pa-
ra comprovar suas alegações, o
Coronel Ferdinando de Carva-
lho disse que o Deputado Sami
Jorge sempre é visto visitando
a favela da Formiga dentro de
um carro da Policia, numa de-
monstração de prestígio ante
os favelados.

Com o depoimento de ontem
a situação do General Jaime
Graça fica bem fortalecida no
processo, pois o Deputado Sami
Jorge se dizia injuriado pelas
declarações prestadas ao JOR-
NAL DO BRASIL pelo ex-Ins-
petor-Geral de Polícia, no ano
passado. O depoimento do ex-
Presidente do IPM do Partido
Comunista veio confirmar tô-
das as denúncias então feitas.

"Blitz" da SUNAB subiu
de instruir mensagem que o
SwH SLSSKiSA de ritmo e fechou ontem
va, solicitando a abertura de ..
crédito especial J^g 

cagag em VCZ QC lUtia

LEILÃO DE JÓIAS
em Madureira

CONTRATOS COM JUROS PAGOS
ATÉ JULHO DE 1967

LOCAL: Recinto da Agência, t Rua Carvalho de Souza,
283.

DATAS: Amanhã, sábado, dia 20 ds abril corrente.
HORÁRIO: A partir das 12 horas.
EXPOStÇÃO DAS PEÇAS: Das 9 às 12 horas.

RESGATES
Poderio aer efei
patos propnetâi
o momento do

is ^fetuados I
rios. até I
pregto.J

CATÁLOGOS
Ã disposiçlo dos
interessados com
relação especifica.

pAIXA PCONÓMICA PEDERAl
V-*' ~L_ OO RIO DE JANEIRO I
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INDÚSTRIAS
VILLARES S.A.

ENTREGA DE AÇÕES
Convidamos os Srs. Acionistas a

retirarem as cautelas das ações. BO-
NIFICADAS correspondentes ao au-
mento de capital aprovado na As-
sembléia Geral- Extraordinária rea-
lízado em 22 de dezembro de 1967,
sendo entregue a cada Acionista,
isentas de Imposto de Renda, 4
ações novas para cada 5 possuídas
(80%), mediante apresentação das
respectivas cautelas em seu poder.

Na mesma ocasião serão entre-
gues também as cautelas das ações
SUBSCRITAS e intégralizadas, cor-
respondentes ao mesmo aumento de
capital acima referido.

Os Srs. Acionistas serão atendidos
diariamente, exceto aos sábados, das
9 às 11 e das 14 às 17 horas, em
nossa -filial, na Avenida Nossa Se-
nhora de Fátima, 25, nesta Capital.

Ficam suspensas, peto prazo de
15 dias, a partir de 3-4-68, as con-

! versões, transferências e desdobra-
I mento de ações.

Rio de Janeiro, 2 de fevereiro
cl« 1968.

•) luil Dumont Villares
(Diretor. Presidente) ¦

AÇOS
VILLARES S.A.
ENTREGA DE AÇÕES
Convidamos os Srs. Acionistas a

retirarem as cautelas das ações BO-
NIFICADAS correspondentes ao au-
mento de capital aprovado na As-
sembléia Geral Extraordinária reali-
zada em 30 de outubro de 1967,
sendo entregue à cada Acionista.
isentas de Imposto de Renda, 7
ações novas para cada 53 possuídas
(13,2%), mediante apresentação das
respectivas cautelas em seu poder.

Os Srs. Acionistas serão atendi-
dos diariamente, exceto aos sába-
dos, das 9 às 11 e das 14 às 17
horas, em nossa filial, na Avenida
Brasil n.° 2.153, nesta Capital.

Ficam suspensas, pelo prazo de
15 dias, a partir de 3-4-68, as con-
versões, transferências e desdobra-
mento de ações.

Rio de Janeiro, 2 de fevereiro de
1968.

i) Luix Dumont Villares
(Diretor Presidente)

INDÚSTRIAS
VILLARES S.A.

CHAMADA DE CAPITAL
Convidamos os Srs. Acio-

nistas a efetuarem, até o dia
30 de abril corrente, o pa-
gamento da segunda e últi-
ma prestação de 50% do va-
lor das ações que subscre-
veram no aumento de capi-
tal aprovado na .Assem-
bléia Geral Extraordinária
realizada em 30 de outu-
bro de 1967.

Nesta Capital, os Srs.
Acionistas serão atendidos
na Rua Alexandre Levi, r
202, 5.° andar, e no Rio de
Janeiro em nossa filial, na
Avenida Nossa Senhora de
Fátima, n. 25.

São Paulo, 15 de abril de
1968.

Alfredo Dumont Villares
(Diretor Vice-Presidente)

(Pl

A blitz da SUNAB contra os maus comerciantes me-
lhorou de produção_em seu segundo dia de atividade, por-
que na véspera apanhara apenas um açougue em contra-
vencão e ontem íechou mais um — o São Judas Tadeu, a
pedido de suas próprias freguesas — e o Bar Café Luanda,
êste por vender água mineral acima da tabela. a

O açougue, na Rua André Cavalcanti, 7, vendia carne
de segunda NCrS 0,30 acima do prsço, mas só até ontem,
porque agora as freguesas estão vingadas e êle autuado,
com os dizeres "Fechado por estar explorando o povo e
ser reincidente especifico em contrariar as normas da
SUNAB".
MAIS AÇÃO

O bar, que fica na Rua Was-
tiirigtoh Luis, 133-A e foi fe-
chado pela primeira vez, des-
cumpria a Portaria 81, que dis-
ciplina a venda de bebidas, e o
açougue desrespeitava a Porta-
ria 1357. A operação-fecha-
mento continuará hoje, segun-
do o Sr. Osvaldo Gomes Mo-
reira, chefe dos fiscais.

A SUNAB firmou ontem um
convênio com o Estado do' Es-
pirito Santo para aplicação das
normas relativas â comercia-
lização e distribuição de resi-

duos de trigo naquele Estado.
O Espirito Santo foi represen-
tado por seu Governador, Sr.
Cristiano Dias Lopes, que dis-'
cutiu com o Er. Enaldo Cravo.
Pei:;oto, Superintendente da
SUNAB, outros problemas liga-
dos ao abastecimento de seu.
Estado.

O convênio terá vigência por
prazo indeterminado e caberá;
ao Espirito Santo toda a res-
ponsabilidade de comercializa-
ção do produto e de sua fisca—
lização, tarefa até então atri-
buída ã Delegacia Regional da
SUNAB.

Xy-Trri-
- -.kí i¦¦i



SEGUNDO CLICHÊ — Jornal do Brasil, sexta-feira. 10-4-68. l.P Cad. — 17

O CANDIDATO DA CRUZADA UMA VISÃO MAIS AMPLA Moll elogia oficialidade
brasileira e diz que hoje
o Exército é uma empresa.

Impressionado pelo '*alto padrão cultural o profissional
do oficial brasileiro e pelos métodos modernos usados na
sua instrução, formação e aperfeiçoamento"! o Inspetor-
Geral do Exército da República Federal Alemã, General
Joseph Moll, acredita que sua visita ao Brasil "vai estreitar .
ainda mai.s os laços já existentes entre o.s dois paises".— O Exército, hoje em dia, constitui uma verdadeira
empresa. O.s generais não são mais apenas soldados, são
dirigentes que devem ter conhecimentos da ordem empre-
sarial e administrativa, além de conhecimentos nos campos
politico, técnico, social, econômico c de pesquisa — afir-
mou o General Joseph Moll.

O Gen. Lisboa diz que -poderá acumular a presiãência do Clube Militar e o II Exército Moll acha que General é também úm empresário

A VISITA

O propósito da visita cio Oe-
neral Joseph AIoll. cio Coronel
Joachim-Wilhelm Baron Von
Maltzan e do Tenente-coronel
Werner Scl.aefei* — a primei-
i*a comitiva do Exército alemão
s. visitar" a América do Sul des-
tle a Segunda Guerra Mundial
— e de trocar idéias de cará-
ter profissional com autorida-
des brasileiras, no campo da
formação de oficiais no Exér-
cito do Pais e retribuir a visi-
ta que o Presidente Costa e
Silva fêz á Alemanha.

A comitiva manteve diverso:,
contatos com representantes
das Forças Armados, principal-
mente com os Generais Lira
Tavares, é Pereira dos Santos.
O Ministro do Exército i'oi,in-
clusive, convidado pelo Govér-
no da República Federal Ale-
má a visitar as unidades blin-
dadas do Exército alemão e a
sua tropa de pára-quedistas.

Tendo passado o dia de on-
tem em Brasília, o General fêz
questão de declarar o quanto
ficou impressionado eom *'a
grandiosidade desta cidade".

— Conheço várias capitais do
mundo, mas nunca vi coisa que
se equiparasse ao que se féz
aqui em tão pouco tempo. Bra-
siüa é algo de inédito e dc in-.,
comparável.

Hoje, a comitiva alemã de-
verá visitar a Vila Militar e â_
noite será recebida pelo Pre-
sidente Costa e Silva. Amanhã,
o General Moll depositará uma
coroa de flores no Monumeri-
to tio Soldado Desconhecido.

Com viagem marcada para
segunda-feira, os representan-
tes do Exército alemão fazem
questão de assistir a uma par-
tida de futebol. Após uma per-
manência dc cinco dias em
Buenos Aires, passarão mais
cinco em Santiago do Chile,
voltando cm seguida para a-
Alemanha, via Nova Iorque.

Técnicos israelenses em
energia nuclear chegarão
ao Brasil por esses dias
.,. Técnicos israelenses em aplicação de energia nuclear
para fins pacíficos chegarão ao Rio nos próximos dias,
ciando início ao programa de cooperação tecnológica entre
o'Brasil e Israel, nos termos do acordo firmado em maio do
ano passado, em Telaviv, pelo então Secretário-Geral do
Itamarati, Embaixador Sérgio Correia da Costa.

O primeiro a vir será o Sr. Roven Avny, especialista nos
aspectos químicos da espectroscopia de emissão, que deve-
rá permanecer um mês em São Paulo, em contato com
ás instituições cientificas locais. Em seguida virão duas
equipes de três técnicos cada, para trabalhar em Piracica-
ba e Recife, respectivamente.

os TÉCNICOS

• A equipe que trabalhará em
Piracicaba ficará ali dois me-
ses e será chefiada pelo Sr.
Eliahu Foa, especialista em
economia da aplicação de i*á-
djoísótopos na agricultura. Os
outros membros dessa equipe
são os Srs. Chaim Gilat, espe-
.cialista no uso industrial de
lsótopos, e Moshe Calderon,
técnico em esterilização de ln-
setos daninhos.'"''Para. Recife, onde permane-
Cera durante um mês. virá uma
equipe de especialistas em apli-
cação de radioisótopos da hi-
drolcgia..chefiada peio Profes-
sor Y. Gat, chefe do Depar-
tamento de lsótopos do Insti-
tudo Weizmann, de Telaviv.

A Embaixada do Brasil em

Israel informou também co
Itamarati que dois outros cien-
tistíís israelenses estão dispôs-
tos a vir ao Brasil, fora do in-
tercâmbio previsto no acordo.
Essa vinda será efetuada atra-
vés da cooperação da Agência
Internacional de Energia Atô-
mica, em Viena, que já aprovou
o programa, São eles o Dr.
Tullio Sonn.no, membro da
Comissão de Energia Atômica
de Israel, técnico em espec-
troscopifj nuclear, que deverá
passar um ano no Instituto
de Pesquisas Físicas e Mate-
má ticas de Porto Alegre, e o
Sr. e. Bamberger, da Univer-
sidade de Telaviv, especialis-
ta em bioquímica, vegetal, que
pretende trabalbar; durante
seis meses, no Centro de Pes-
quisas Nucleares de Piracicaba.

Altenfelder afirma que o
Brasil luta para acabar
com desequilíbrio social

Ao instalar ontem à noite, na Associação* Brasileira de
Imprensa, o I Encontro Sul-Americano do Bem-Estar cio
Menor, o Presidente da Fundação Nacional do Bem-Estar
do Menor, Sr. Mário Altenfelder afirmou que "o Brasil
luta para fazer desaparecer o desequilíbrio social que exis-
te em seu território, desequilíbrio tão grande que não é
mais um contraste, e sim uma enorme preocupação".

O Ministro da Justiça, Sr. Gama e Silva, que presi-diu a abertura do Encontro, saudou os participantes e re-
presentantes de vários paises da América Latina, decla-
rando que "o Governo Costa e Silva colocou como ponto
essencial no seu programa de ação o homem", e se as
ciências de hoje serão dos homens de amanhã, é de nos-
sb dever conhecer e estudar os seus problemas".

General Carvalho Lisboa ê
candidato ao Clube Militar
"fanàticamente democrata"

O General Manuel Rodrigues de Carvalho Lisboa, can-
didato à Presidência do Clube Militar pela chapa Cruzada
Democrática, disse ontem que, se eleito, "o Clube se empe-
nhará na preservação das conquistas da Revolução de mar-
ço". A chapa, pelo seu próprio nome, já é uma definição"para impedir qualquer penetração que venha destruir" os
ideais revolucionários. Somos fanàticamente democratas".

O General Lisboa, que no dia 7 de maio assumirá o
Comando do II Exército, referindo-se aos últimos aconte-
cimentos registrados na Guanabara, disse que "a repressão
aqui foi inadequada: as manifestações de caráter operário
c estudantil são normais dentro de um processo democra-
tico", mas reconhece que elementos de esquerda sc apro-
veitam dessas manifestações para agitar.

vação dos valores espirituais da
Nação Brasileira";' esforçar-se
no sentido de constante forta-
lecirnento das instituições bra-
sileiras, sujeitas, como as de-
mais do Mundo Livre, princi-
palmente à ação pertinaz, in-
sidiosa e dissolvente do comu-
nismo; estudar tecnicamente
os problemas que afetam o
bem-estar do quadro social, po-
dendo sugerir às autoridades
competentes, e somente a es-
tas. soluções e providencias
justas e úteis aos sócios: no
setor cultural, promover estu-
dos relacionados com o desen-
volvimento e com a Segurança
Nacional — em particular no
campo militar. (conferências e
aquisição de livros).

Magalhães Pinto afirma que
gestões de Vorontsov não
alteram posição do Brasil

O Ministro Magalhães Pinto reafirmou ontem que não
há motivos que determinem qualquer mudança na posição
do Brasil, em relação ao projeto de tratado de não proli-
feração de armas nucleares, "pois até agora as teses bra-
sileiras não foram anuladas".

O pronunciamento do Chanceler revela que as gestões
realizadas aqui, nos dois últimos dias,' pelo Conselheiro
Jouri Vorontsov, emissário especial soviético, não íoram'de molde a modificar os pontos-de-vista amplamente ex-
ternados pelo Brasil, nas conversações de Genebra.

MENSAGEM

Cercado por todos os inte-
gràntès da chapa denominada
Cruzada Democrática, o ex-
Comandante cia Vila Militar
iniciou a entrevista com uma
mensagem de apelo a "todos os
companheiros que há. dois anos
deram a vitória à chapa De-
mocrática, que termina sen
mandato em maio próximo com
o General Moniz de Aragão.

Explicou que ainda não sabe
a data de sua ida a São Paulo,
mas no'dia 7 de maio assumi-
rá o Comando do II Exército,
em substituição ao seu colega
General Siseno Sarmento, de-
signado para o I Exército.

Como militar, cumpre or-
dens: as diretrizes baixadas pe-
lo Alto Comando serão cum-
pridas com toclo rigor. Expli-
cou que não haverá problema
ao acumular o comando do II
Exército com a presidência do
Clube Militar, pois hoje não há
distância entre Rio e São Pau-
lo.

A chapa Cruzada Democráti-
ca apresenta como programa
de ação, entre outros objetivos,
o de "contribuir para a preser-

CONTINUIDADE

O Sr. Magalhães Pinto íêz
tal declaração durante o al-
moço que ofereceu aos jorna-
listas politicos e diplomáticos,
para apresentar o nôvo Secre-
tárlo-Geral de Politica Exte-
rior do Itamarati, Embaixador
Mário Gibson Barbosa, ocasião
em que se observou que, em
seu discurso de posse o Em-
baixatlor não mencionou a po-
litica nuclear seguida peio
MRE.

Corroborando as explicações
dadas pelo próprio Sr. Gibson
Barbosa, o Chanceler solicitou
que não há por que pensar em
mudança, pois o Presidente e
o Ministro contimiflm as me.s-
mos.

O emissário especial soviéti-
co voltou esta manhã ao Ita-
inarati para conversar sóbre o

projeto russo do Tratado dc
Náo-Proliferação de A r m a s
Atômicas. Sem acrescentar no-
vidades ao que já dissera em
Genebra, o delegado russo, Sr.
Vorontsov reafirmou que o in-
terêsse do Governo da URSS
é realmente impedir que a
proliferação de armamentos
atômicos possa constituir uma
efetiva ameaça it paz mundial.

Ressaltou também que as
nações nfto nucleares, que as-
sinarem o Tratado, podem ter
certeza de que serão ajudadas
ira utilização pacífica da ener-
gia nuclear, para acelerar seu
desenvolvimento, sem que te-
nham.de empregar vultosas so-
mar. em tais pesquisas- O emis-
sário soviético expressou a cs-
perança de que a próxima As-
sembléia-Geral das Nações
Unidas posea aprovar o proje-
to discutido em Genebra.

Costa e Silva cancelou seu
expediente onlem forçado
pela 

6 'margarida5' 
que pegou

Brasilia (Sucursal) — Ainda lutando para se curar da
gripe margarida, que o obrigou a cancelar praticamente
todo o seu expediente de ontem em Brasilia, o Presidente
Costa e Silva viaja às 7h30m de hoje para o Rio, onde será
apresentado aos novos oíiciais-generais promovidos no.
Exército, na Marinha e na Aeronáutica, almoçará a bordo
do Custódio ãe Melo e despachará normalmente no Pala-
cio das Laranjeiras.

Até ontem à tarde, o principal suspeito pelo contágio
da margarida ao Marechal Costa e Silva era o Ministro do
Planejamento, Sr. Hélio Beltrão, que na véspera, logo de-
pois de despachar com o Presidente, com a voz rouca, dis-
será aos jornalistas: — Não tenho notícias para dar: a,
única coisa que posso transmitir hoje é essa minha gripe.
PROGRAMA.

Ao chegar ao Rio, hoje, o
Presidente Costa e Silva despa-
chará, ãs lOlviOm, no Palácio
das Laranjeiras, com o Minis-
tro da.Fazenda, Sr. Delfim Nc-
to; às 11 lioras será apresenta-
do aos novos oficiais generais,
recém-promovidos nas três Fór-
ças Armadas; ás 12 horas, esta-
rá a bordo do navio-transporle
Custódio <le Melo, para partici-
par de um almoço oferecido
pelo Ministro da Marinha. Al-
mirante Augusto Rademaker.

Para a parte da tarde, o pro-
grama oficial cie hoje do Presi-
dente no Palácio das Laranjci-
ras prevê o seguinte:

Ki Horas — Despacho com o
Ministro do Interior; lGh30m
— despacho com o Ministro da
Saúde; 16h45m — audiência ao*
Governador Abreu Sodré, de
São Paulo; 17h30m — audién-
cia ao General H. Moll, Chefe
do Estado-Maior das Forças
Armadas da Alemanha Ociden-
tal; 17h'15m — audiência com
o jornalista Manuel Francisco
tio Nascimento Brito. Diretor
do JORNAL DO BRASIL; 18
horas — audiência com o Sr.
João Ademar cie Almeida Pra-
do, Presidente do Jóquei Clube
de Sâo Paulo; é 181il0m — des- I
pachò com o Ministro das Re-
lações Exteriores. Sr. Maga-
ihães Pinto.

JUSTINO

Fortaleza (Correspondente) —
Com o objetivo de lançar entre
os cearenses a candidatura do
Marechal Justino Alves Bastos
à presidência do Clube Militar,
chegou a esta capital o Coro-
nel Hiran Jaques Ferreira, que
qualifica o ex-Comandante do
IV Exército como "o homem da
concórdia".

ENCONTRO
O I Encontro Sul-America-

no de Bem-Estar do Menor,
sob o patrocínio do Instituto
Interamericano da Criança, da
OEA, reúne presidentes e di-
retores-executivos dos órgãos
especializados em menores da
Argentina, Bolivia, Brasil, Chi-
le, Colômbia, Equador, Peru,

.Venezuela. _e__Uru2iia.i _ e __obser'¦vTd'of*js"'dõs"'__stados""Unid.s7"'
Seu objetivo é a criação de
um órgão de consulta de âm-
bito continental com a íinali-
dade..de-propJciar-ar-ti*oca-de—

criar um mundo mais justo,
quer o lugar dos mais velhos,
sem se lembrar de que não
está suficientemente preparada
nem de quo, em pouco tempo,
já não será mais jovem e que,
uma vez no poder, não irá
querer dar mais aos moços a,
direção alcançada e cujo en-
cantameuto é deslumbrante.

Surgem sempre os prole-

l
>iW

experiência nacionais e o acom-
panhamento do' problema do
menor, em bases amplas.

sessões
de estudo, de hoje até o dia 22
próximo, na sede da FNBEM,
na Rua Visconde de Inhaúma,
39, 10.° andar. Os estudos pre-tendem estudar fórmulas capa-
zes de propiciar, dentro da ex-
pertencia moderna, providen-cias continentais de atendi-
mento às necessidades do me-
nor, através da utilização e
criação dos recursos indispen-
sáveis à sua subsistência* ao
desenvolvimento de sua perso-
nalidatle e integração conumi-
tária.

SITUAÇÃO DO MENOR
a O Sr. Mário Altenfelder disse
em seu discurso que, quando
se estuda a situação do me-
nor, verifica-se com imediata
clareza que ela é, em nosso
Pais, semelhante a dos paises
latino-americanos e, de um mo-
do geral, respeitando-se a pe-
culiaridade de cada nação,
muito parecida no mundo in-
teiro. Os dados que cada dia
nos chegam — assinalou — vão
Informando condições aflitivas
que colocam grande parte das
populações em posição de in-
ferioridade lamentável. Nada
mais justo do que desejar sair
desta conflenação.'— As tensões aumentam, a
pressão interna cresce amea-
çadoramente, surgem as grau-
des reivindicações, a juventu-
de estudantil sc organiza e, na
ânsia de reformar tudo, de

"t[iS""tlâ~"sATíãtiio nacional""—
acentuou — e multiplicam-se
os carismáticos. Rompe-se o
equilíbrio das estruturas, as

..revoluções—se-—impõem- -cota-
idéias novas e novas experl-
ências e a direção do mundo
toma outras rumos.

A explosão de revolta dos
moços — continuou — parti-
cularmente dos universitários
<— porque os outros jovens tra-
balhadores da c i d a d e e do
campo, não são propriamente
jovens, pois a vida os obrigou
a serem precocemente adultos
— é \im fenômeno que atinge
o mundo todo.

Tcheco-Eslováquia ou Itá-
lia; Espanha cu Polônia, Bra-
sil ou União Soviética, Uru-
ruguai ou Argentina e tantos
outros assim, assistem <i cenas
idênticas. Crises brutais enlu-
tam as -nações. Há, na ntmos-
fera, uma preocupação perma-nente, agravada ainda mais
pelas instrumentos de comuni-
cação, que, infelizmente, nemsempre são colocados a servi-
ço da paz, cia paz individual,
da paz social ou da paz entreas nações.

Há — frisou — em todaa parte um protesto. Mas, pro-¦testo contra quê? Contra asinstituições dos vários paises.Os homens podem se en-tender e resolver seus proble-mas sem ódios, sem violência.O mundo pode fazer uma dis-trlbuição de riquezas mais jus-ta. mais humana, sem semeara morte, destruir lares, marti-rizar crianças. O mundo po-de amar, pode compreencisr,
pode ser solidário. Pode — por-que ísse é o desejo de Deus.

Embaixador da Áustria e
Banco de Desenvolvimento do
Sul saúdam 77 anos do JB

O Embaixador da Áustria, Sr. Albin Lennkli, apresen-
lou ontem suas felicitações à Condessa Pereira Carneiro
pelo. 77.° aniversário do JORNAL DO BRASIL, "cuja in-
fluência estende-se não somente a todo o imenso Brasil,
mas à América Latina, lido e respeitado em todas as capi-
tais do mundo".

Recebeu ainda a Diretora-Presidente do JB mensa-
gens de congratulações do Presidente do Banco Regional
do Desenvolvimento do Extremo Sul, Professor Jorge Babot,
do Vice-Presidente da Legião Brasileira de Assistência, pe-

=.dte.ti;ap^tolJfàpiB^
classe.

MENSAGENS
•—Cumprimentaram- trerabéüTõ"
JORNAL DO BRASIL a Asso-
ciação de Cronistas Esportivos
da Guanabara, a Usiminas
(através de seu Presidente, Sr.
Amaro Lanari Jr., e do Ser-
siçjj. de Relações Públicas), «
Federação Carioca de Pugilis-

mo, a Associação dos Cronistas...-de -Turft*7-o-~Dépüta.Sò Cunha
Bueno e o Diretor de Relações
Públicas do Tribunal Regional
Eleitoral de São Paulo, Sr. Jo-
vino Bernardes Filho.

Da LBA, o JB foi felicitado
landa pelo Diretor-SuRerinten-
dente Sérgio Martins.

Tribunal de Contas decide
por prisão de Tesoureiro
do Ministério da Marinha

Brasília (Sucursall — O Tribunal de Contas da União
decidiu, ontem, por unanimidade, neia detenção orovisória
bem como o seqüestro dos bens, do tesoureiro Lauro Alves
da Silveira, do Ministério da Marinha, encarregado do pa-gamento do pesosal da Diretoria de Eletrônica que, con-
forme processo, ficou com quase metade de quatro supri-
mentos no total de NCr$ 259 204,64.

O Sr. Lauro Alves da Silveira, pessoa de relativa lm-
portancla no Rio de Janeiro, está foragido desde que o.Mi-
nistério da Marinha mandou citá-lo para que devolvesse
a importância não comprovada devidamente: cem mil
cruzeiros novos.

TRANCAMENTO

Ao determinar o seqüestro de
bens, o Tribunal de Contas da
União, decidiu, ainda, que se-
ja ordenado o trancamento de
suas contas bancárias fazendo-
se as necessárias comunicações
respectivamente, ao Ministério,
da Fazenda e ao Banco Cen-
trai, por via Telex, eom o ob-
jetivo de assegurar rapidez.

Será feita comunicação ao
Ministério da Marinha que lhe

compete decretar a detenção
provisória, caso julgue conve-
niente, nos termos do dispôs-
to no artigo 40, item II in fine
do Decreto-Lei 199;67. Determi-
nar, também a citação do res-
ponsável para que apresente
defesa quanto ao total do su-
primento recebido e não com-
provado.

O relator do feito íoi o Mi-
nistro Ewald Pinheiro.

0 Grupo

Basf-Badische Anilin & Soda-Fabrik A. G.
Ludw.gshafen/Rh, Alemanha,

que desde 1956 detém 1/3 das ações do capital da

Companhia de Productos Chimicos
Industriaes M. Hamers

„_-_._„--„,„ RIO- Df JANEIRO,

—-acaberiáe adquirir, por mútuo acordo com o Grupo Hamers,
o controle acionário total.

A Companhia de Productos Chimicos Industriaes M. Hamers conservará a sua
razão social e o seu até então presidente, Sr. Georg Hamers, manter-se-á vinculado
à empresa.

O grupo BASF ampliará no Brasil a fabricação e a venda de produtos quími-
cos âuxiliares para as indústrias de tecidos e de couros.

Conseqüentemente está prevista significativa, expansão das instalações fabris
do grupo BASF em atividade no País.

Racionalizando o setor comercial, os produtos âuxiliares e de acabamento pa-
ra a indústria têxtil, até agora distribuídos pela Companhia de Productos Chimicos
Industriaes M. Hamers, serão, doravante, oferecidos pela atual organização de ven-
das da BASF no Brasil, QUIMICOLOR, COMPANHIA DE CORANTES E PRODUTOS
QUÍMICOS, São Paulo.

A indústria de Curtumes continuará a ser suprida com todos os produtos da li-
nha BASF pela Companhia de Productos Chimicos Industriaes M. Hamers.

Em decorrência das alterações enunciadas, o mercado brasileiro disporá conti-
nuamente dos produtos BASF sempre na vanguarda da tecnologia mais avançada.

Simultaneamente será intensificada a assistência comercial e técnica às indús-
trias brasileiras dos setores de tecidos e de couros. (P
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Desenhista japonês que
viaja para ver bichos acha
iO soo do Rio o melhor

Os jardins zoológicos cóm todos os seus integrantes,
"entre bichos e'visitantes" são os principais pontos de in-
terêsse que o desenhista japonês Susumu Nemoto, atual-
mente no Rio, encontra todas as vezes que visita uma nova
cltlade, tendo ainda dito que o Jardim Zoológico do Rio"é um dos mais interessantes que já encontrei, per íalta
de formalidade em relação ao tratamento aos animais".

O desenhista foi, durante 14 anos, colaborador do maior
jdrnal japonês — Asahl Shin-Bun — que tem uma tiragem
diária de 6 milhões de exemplares — fazendo historietas
sem legendas sobre um garoto e suas relações com a fami-
lia, amigos e a escola. "Mas porque as idéias acabaram eu
resolvi deixar o jornal em 1966".

A RECOMPENSA DO POETA

[VOLTA AO MUNDO

Desde janeiro o Sr. Susumu
Nemoto esta fazendo a volta
ao mundo, já tendo visitado os
Estados Unidos, o México e
quase toda a América do Sul.
devendo deixar o Rio depois de
amanhã, seguindo para a Áfri-
ca do Sul.

Em sua viagem, o desenhis-
ta procura, antes de mais na-
da', visitar os jardins zoológicos,
pois "além de eu gostar mui-

. to dos animais, me interesso
bastante por gente. Assim, pos-

so conciliar ns duas coisas num
só momento".
O. Sr. Susumu Nemoto já ti-

rou uma grande quantidade de
fotografias do Rio, nas quais a
paisagem está quase sempre em
segundo lugar, "pois quero
guardar do Rio a lembrança
de seus habitantes".

Mas assim que voltar ao Ja-
pão o desenhista pretende
transformar todas as fotogra-
fias em desenhos "que para
mim significam mais oue as
fotografias".

AVISOS RELIGIOSOS

DINA MAGALHÃES
(MISSA DE 7.° DIA)

+ 

DANIEL MAGALHÃES & CIA. LTDA.,
convida a todos os parentes e amigos
da pranteada esposa de seu fundador, |

à assistirem a missa que mandará celebrar em
intenção de sua boníssima alma, amanhã, dia
20, às 12 horas, na Igreja de N. S. da Concei-
ção da Boa Morte.

DINA MAGALHÃES
(MISSA DE 7.° DIA)

+ 

Os sócios, diretores e funcionários de
TÊXTIL MAGALHÃES S.A., consternados
com o falecimento da esposa de seu Di-

retor-Presidente, convidam para a missa que
mandarão celebrar em intenção de sua bon-
dosa alma, no dia 20, às 12 horas, na Igreja
de N. S. da Conceição da Boa Morte.

ESTHER VACCANI PAIXÃO
(1.° ANIVERSÁRIO)

+ 

Adelaide Maria Vaccani Paixão, Ruy e Edmundo
Vaccani, famílias Vaccani e Paixão, convidam pa-ra a Missa de 1.° aniversário de falecimento de
sua querida e inesquecível mãe, irmã, cunhada e

tia, no próximo sábado, dia 20, às 9,30 horas, na Igreja
de N. S. da Paz, em Ipanema (R. Visconde de Pirajá). An-
tecipadamente agradecem.

FELISMINA PACHECO
PENNA

(NENZINHA)
(MISSA DE 7.» DIA)

Jorge Augusto MagalhSes Penna, lenhora, filhas e neto, Ney
do Magalhães Penna, senhora e filhos, Orlando Magalhães
Penna, senhora e filhos, sensibilizados com as manifestações
de pesar recebidas por ocasião do sepultamento de sua queridamae, sogra, avó e bisavó NENZINHA, convidam os parentes eimigos para a missa de 7° dia, que, em intenção de sua boníssima alma,tarao celebrar amanhã, sábado, dia 20, às 10h30m, na Igreja de N. S. daPaz (Ipanema). Antecipadamente agradecem a todos que comparecerem aesse ato de fe crista.

+
LUCINDA DE SOUZA OLIVEIRA

+ 

Sua família, convida os demais parentes e amigos,
para a missa de 6 meses, que em intenção a suaboníssima alma, será celebrada, hoje, sexta-feira,

c * tl ,a.1,9' as 8'00 hora5' no altar-mor da Igreja debanta Therezinha, sita à Rua Mariz e Barros, e desde iáagradecem a presença de todos.

-MIGUELFREIRE BARBAS
(FALECIMENTO)

+ 

Leontina da Silva Barbas (Santinha), Car-
mem, Vanda Jonis, genros e netos cumpre
o doloroso dever de comunicar o faleci-mento de seu esposo, pai, sogro e avô, ocorridoontem, dia 18, e convida parentes e amigos parao seu sepultamento, hoje dia 19, às 10 horas, sain-do o féretro da Capela da Beneficência Portuguesana Rua Santo Amaro, 80, para o Cemiiério do Caju.'

MARECHAL M AR
ARMANDO PINHEIRO DE ANDRADE

(FALECIMENTO)

+ 

A família de ARMANDO PINHEIRO DE AN-
DRADE cumpre o doloroso dever de comu-
nicar a todos os parentes e amigos, seu fa-lecimento ocorrido ontem à tarde, e que o corpo

foi transladado para a Capela Real Grandeza, deonde sairá para o Cemitério de São João Batista,
às 16 horas de hoje, dia 19. /p
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Viaduto Augusto F. Schmidt
é inaugurado no dia em
que o poeta faria 62 anos

Um discurso emocionado do barbeiro do poeta Augusto
Frederico Schmidt, Sr. Geraldo Ferdulo Queirós, que obteve
do Governador Negrão de Lima autorização para falar, c
íoi o único que discursou de improviso, encerrou a.s .sole-
nidades de inauguração do viaduto que recebeu o nome
do poeta, que ontem completaria 62 anos cle idade.

Juntamente com a entrega do viaduto ao tráfego, o
que virá permitir o funcionamento do Túnel Rebouças em
regime de mão e contramão dentro de nove dias, sem con-
ge.ítionamento defronte ao Corte do Cantagalo, o Estado
inaugurou tambem ontem a nova iluminação a vapor de
mercúrio em mais da metade da orla da Lagoa Rodrigo
de Freitas.

O viaduto embeleza a Cidade que Augusto Frederico Schmidt tanto amou

Domingo está Shirley Sumner morre ao
ameaçado de volante após caminhão
chuva e frio colher seu carro no Joá

O Serviço de Meteorologia
prevê para hoje tempo
bom, com nebulosidade,
temperatura em elevação,
mas já localizou 110 Norte
da Argentina uma frente
fria com possibilidade de
nas próximas 36 horas atin-
gir o Paraná e Mato Gros-
so, e lego em seguida o Rio,
provavelmente no domingo,
provocando chuvas e declí-
nio na temperatura. A má-
xima de ontem foi de 29.6,
em Jacarepaguá, e a mini-
ma de 16.0, no Alto da Boa
Vista.

Pe. Hélder
alerta sobre
a miséria

Berlim (AFP-JB) — Padre
Hélder Câmara declarou on-
tem, em conferência pronun-
ciada na Organização Cato-
lica Cultural de Berlim Oci-
dental, que "o mundo atual
está ameaçado pela bomba da
.miséria e se esta explodir ha-
verá uin caos inimaginável".

— A ajuda aos países pobres
mão basta — disse padre Hél-
der — já que diversos exem-
pios demonstram que «ão êsses
países pobres que ajudam os
ricos a enriquecerem ainda
mais.

Ao Menino Jesus
de Praga

i Pela graça alcançada, a eterna
gratidão de RUTH

A Sra. Shirley Sumner, de 36 anos, morreu ontem im-
prensada ao volante de seu Volkswagen que, na Estrada
do Joá, no local conhecido como Curva da Morte, foi co-
Ihido e arrastado cêrca de 15 metros por um caminhão
carregado de pedras e dirigido por Antônio Carlos Facinc.

O desastre ocorreu ãs llh40m, quando a Sra. Shirley,
que é casada com o golfista Kenneth Murray Sumner, se
dirigia ao Itanhangá Golfe Clube, onde participaria' de
uma reunião na qual as associadas debateriam sugestões
para o incentivo da prática do golfe feminino no clube.
EXPLICAÇÃO

O motorista Antônio Cario,?.
Facine, de 21 onos, explicou aos
policiais da 16.a Delegacia Dis-
¦trital que seu caminhão, cha-
pa GB 7-25-80, apresentou um
defeito no freio após a curva,
colhendo o Volkswagen que vi-
nha em sentido contrário".

Ao receberem a notícia da

morte da Sra. Shirley Sumner,
as associadas do Itanhangá
Golfe Clube resolveram suspen-
der a reunião. A Sra. Maria
Walker cancelou uma competi-
ção programada e a direção do
clube, em sinal de pesar, adiou
a festa de abertura da tempo-
rada de golfe déste ano, mar-
cada para amanha à noite.

Feira do Livro começou sem
Negrão mas com Galbraith,
Marx e Lênine em destaque

A 13.a Feira Estadual do Livro foi inaugurada ontem àtarde na Cinelândia sem a presença do Governador Negrão
de Lima — que se ocupava dos preparativos finais do Via-
duto Frederico Schmidt —, e desde logo mostrou grande
preferência do público pelos livros de John Kenneth Gal-fbraith e os que tratam da vida e da obra de Marx, Engels
e Lênine.

O Acadêmico Peregrino Junior substituiu o Governador
carioca e fêz uni rápido discurso, enaltecendo o incentivo
que a Feira representa, "vendendo com 20% de desconto
essas jóias raras que são os livros, no momento a preços
proibitivos".
MOVIMENTO

Este ano, a Feira, que tem em
Monteiro Lobato o seu patrono,
ficará na Cinelândia até o dia
13 de maio, com 80 barracas,
entre livreiros e editores, des-
locando-se depois para a Tiju-
ca, Ipanema, Copacabana, Ca-
tete e Méier.

Como sempre acontece, o
movimento começou bem antes
da inauguração oficial, e desde
cedo destacaram-se O Triunfo,
de John Kenneth Galbraith.
Todos os exemplares têm um
desconto de 20% e os preçosmais caros são os das grandescoleções da Aguilar, quo está
vendendo algumas até em 10
prestações.

MNA MAGALHÃES
(MISSA DE 7.° DIA)

+ 

Daniel Magalhães, Diva Magalhães, Dr. Òarcy Magalhães, senhora efilhos, Dialma Magalhães, senhora e filhos, Diel Magalhães, senhorae filhos, Oswaldo Magalhães, senhora e filhos, Dary Magalhães se-nhora e filhos, Didio Magalhães, senhora e filhos, agradecem as manifesta-
çoes de pesar recebidas por ocasião do falecimento de sua inesquecível es-
posa, mae, sogra e avó DINA, e convidam demais parentes e amigos paraa missa de 7 o dia, que será celebrada por sua boníssima alma, amanhã,sábado, dia 20, as 12 horas, na Igreja de N. S. da Conceição da Boa Mortena Rua do Rosário, esquina de Avenida Rio Branco.

SHIRLEY SUMNER
(FALECIMENTO)

A família SUMNER cumpre o doloroso dever de comu-
nicar o falecimento de SHIRLEY SUMNER, ocorrido ontem
e convida os demais parentes e amigos para o seu sepulta-
mento hoje, dia 19, saindo o féretro da Capela Christ Church
(à Rua Real Grandeza, 99), às 15 horas, para o Cemitério
da Gamboa. (p
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SOLENIDADE

Com meia hora de atraso, o
Governador Negrão de Lima
iniciou a solenidade de Inau-
guração do Viaduto Augusto
Frederico Schmidt. descerran-
do uma placa comemorativa c,
a seguir, percorrendo a p6,
acompanhado de inúmeras per-
sònálidàdés e populares, a
rampa que dft acesso à obra,
até atingir um palanque onde
uma banda do Corpo de Bom-
beiros executou o Hino Nacio-
nal.

O primeiro orador íoi o Se-
cretário de Obras, engenheiro
Paula Soares, que depois tle
agradecer a todos os que con-
tribuiram para os trabalhos do
viaduto, referiu-se "às acusa-
ções contraditórias de alguns
políticos, que dizem que o atual
Governo está fazendo obras de-
mais e com isso criando o pc-
rigo do poder dos tecnocratas
sobre o poder dos políticos".

Entre os assessores governa-
mentais havia comentários de
que o Secretário Paula Soares
replicara, no seu discurso, aos
termos de uma conferência pro.
ferida há semanas polo Chefe
da Casa Civil, Sr. Luis Alber-
io Bahia, quc falou sobre o pe-
rigo do domínio dos tecnocra-
tas sobre o poder político. O
Sr. Luis Alberto Bahia não
compareceu à solenidade.

A seguir, em nome do Clube
dos Amigos de Augusto Frede-
rico Schmidt — cujo presiden-
te é o Governador Negrão de
Lima —, falou o ex-Ministro
Armando Falcão, enaltecendo
ets diversas facetas de Augusto
Frederico Schmidt: poeta, poli-
tico, escritor, empresário e ho-
mem público.

O terceiro orador foi o Se-
cretário de Administração. Sr.
Álvaro Americano que, em no-
me da familia de Augusto Fre-
derico Schmidt, por delegação
cle suas irmãs, Sras. Madalena
e Anita — a viúva se encontra
no exterior —, agradeceu pela
homenagem do nome do poeta
num dos mais imponentes via-
dutos da cidi.de.

O BARBEIRO

Quando o Governador Negrão
de Lima se preparava para or-
denar o encerramento da sole-
nidade, com a queima de ío-
gos de artifício e a execução
de hinos pela Banda do Corpo
de Bombeiros, recebeu do bar-
beiro que durante 30 anos ser-
viu ao poeta. Sr. Geraldo Fer-
dulo de Queirós, o pedido para
um breve discurso.

Disse o Sr. Geraldo Ferdulo
de Queirós que ao lado de Au-
gusto Frederico Schmidt — a
quem se referia como o poeta
da estrela solitária —, passou
as melhores momentos de sua
vida e agradeceu comovido,"em nome dos admiradores
anônimos do falecido poeta, a
homenagem do Governador em
dar ao viaduto o nome do seu
imortal amigo e cliente".

À solenidade estiveram tam-
bém presentes o ex-Ministro
Juraci Magalhães, os secreta-
rios Humberto Braga, Vítor
Pinheiro e Milton Gonçalves, o
Senador João Cleofas, o Supe-
rintendente da SURSAN, Sr.
Geraldo de Carvalho, o Diretor
da CEE, Sr. Paulo Leitão de
Almeida, diversos parlamenta-
res e o encarregado da obra
do viaduto, engenheiro Gilber-
to Paixão, que prometeu con-
cluir, nos próximos dias, uma
pequena parte do ajardinamen-
to da obra que o prazo de 20
dias para os trabalhos de ur-
banização não permitiu com-
pletar.

O AGRADECIMENTO

Em nome da familia de Au-
gusto Frederico Schmidt, o Se-

ESDI inaugura exposição
sobre o artista brasileiro
e a iconografia de massa

A Escola tíe Desenho Industrial inaugurou, ontem à
noite, em seu pavilhão na Rua do Passeio, a exposição O
Artista Brasileiro e a Iconografia de Massa, com 46 

"obras
-de artistas plásticos, promovida pelo Diretório Acadêmico

da Escola. A mostra será acompanhada de entrevistas com
ídolos populares e conferências sobre cultura de massa.

A Diretoria da ESDI, D. Carmem Portinho, esclareceu
que "os próprios alunos tomarão os depoimentos dos artis-
tas, pois isto faz parte do currículo Cultura Contemporã-
nea". As conferências serão franqueadas ao público e as
entrevistas, embora restritas aos alunos e convidados, sorão
impressas e distribuídas ao público no término da expo-
sição.

concurso de beleza e outros no
gênero.

As obras mais procuradas
pelo público são: ò Super-Ho-
mem, de Jô Soares. Porque a
Impossibilidade, de Hélio Oiti-
cica e'Vma Ladainha para Ro-
berto Carlos, da artista minei-
ra Teresinha Soares. A Expo-
sição apresenta também traba-
lhos de Rubens Gerchmann,
Samuel Szpiegl e Carlos Ver-
gara.

A grande maioria dos que
compareceram à inauguração
no Pavilhão da ESDI era com-
posta dc jovens. O gravador
de fita instalado na exposição,
que a principio não funcionava,
passou a transmitir músicas de
Roberto Carlos, Caetano Velo-
so. dos Beatles e depoimentos
dos artistas expositores sobre
os assuntos dos desenhos, gra-
vura, pinturas e objetos expôs-
tos.

cretário de Administração. Sr.
Álvaro Americano, agradeceu
ao Governador Negrão de Lima
a homenagem ao poeta, que
ontem completaria 62 anos:

Pediram-me as irmãs cle
Augusto Frederico Schmldt
pois sua mulher, leda, está ío-
ra do Pais quc expressasse à V.
Ex." os agradecimentos da ía-
milia do poeta, pela aposição
cle seu nome a êste imponente
Viaduto. Sabe V. Ex." — queíoi de Schmidt amigo fraterno
e fiel por mais de 30 anos ¦—,
como me ligavam a éle os mais
fortes vínculos de uma estima
verdadeiramente filial. Bem
compreenderá, portanto, quanto
me-emocioua a incumbência re-
cebida de Madalena e Anita.

Que enorme familia dei-
xou Schmidt, Senhor Gover-
nador! Que familia enorme e
diversificada! Pois além daque-
la que Deus lhe deu, êle íoi
formando, ateravés da vida,
uma outra, tão grande que se-
ria impossível dimensioná-la.
Sua natureza generosa se com-
prãzia em aumentar essa fami-
lia incalculável, dedicando-se
de tal maneira às suas causas
e às pessoas, que os beriefi-
íiciários cle seu afeto ou cle
sua preocupação com a jústi-
ça, os favorecidos pela sua
bondade ou pela sua extrema
capacidade de viver os proble-mas alheios, ficavam presos a
èle por laços tão fortes que era
como se transformassem em
autênticos parentes seus.

A GRANDE FAMÍLIA

Assim, Senhor Governa-
dor — prossegue o Sr. Álvaro
Americano — estou pretenden-
do falar por muitos milhares
de pessoas, por milhões cle bra-
sileiros que vêem sensibilizados
o batismo dêste Viaduto e
aplaudem V, Ex." por seu ges-to. Gesto justo, permita-me; di-f
zer, pois Schmidt poderia, pormuitos titulos. merecer a ho-
menagem do Governo do Es-
tado, como grande brasileiro
que íoi. Mas a justiça da ho-
m e n a g e m cresce porqueSchmidt foi um carioca, queamou com ardor esta Cidade.

Nesta terra nasceram seus
mais lindos poemas, em suas
crônicas êle a celebrou. Sau-
dosista, num bom senti-
do, se rememorava, nostálgica-
mente do Rio de sua juventu-de — ''não sei se as ruas mu-
daram ou mudei eu, parece-me qui elas e eu mudamos",
escrevia èle pouco antes de sua
morte —. empolgava-se, na
realidade, com o progresso ur-
bano. porque era um homem
que se entusiasmava com o
progresso em todas as suas íor-
mas.

LOUVAÇAO

Peço licença para louvar— disse adiante o Sr. Alvnro
Americano — o esforço reali-
zador de V. Ex." e homenageio,
sinceramente, os engenheiros e
operários responsáveis pelaexecução das grandes obras, co-
mo esta que V. Ex.a inaugura.
Devo agradecer, ademais, as
palavras do Deputado Armando
Falcão, amigo de Schmidt e
testemunha eloqüente de seu
amor pelo Brasil, amor tão
exacerbado que lhe abreviou a
vida.

A enorme familia queSchmidt deixou, Senhor Gover-
nador — conclui o Sr. Álvaro
Americano —, está profunda-
mente reconhecida a. V. Ex."
pela deliberação de dar o no-
me do poeta a esta bonita
obra, a êste importante viadu-
to, ponte simbólica entre o
amado Rio da juventude de
Schmidt e o Rio que o Govêr-
no do Estaclo vem construin-
do com vistas ao progresso da
Cidade e. tío Vait.  

OBJETIVOS

Segundo o Sr. Frederico de
Morais, organizador da mostra
e professor da ESDI, "a expo-
sição objetiva estabelecer de-
bates sobre o problema de cul-
¦tura de massa e de nível su-
perior". Observou a seguir, que"é necessário saber o compor-
tamento do povo diante dêste
tipo de comunicação". As obras
expostas, segundo êle, "têm um
sentido critico, mostrando o
perisro da massificação do ho-
mem, submetido, ehtre outras
coisas, aos slogans publicitários,
e perdendo, dia-a-dia, a sua
intimidade".

Artistas de Minas, São Pau-
lo e Rio participam da expo-
sição. apresentando obras com
temas sobre canção popular,
futebol, política, policia, publl-
cidade, ciência, quadrinhos,
teatro, Imprensa, carnaval,

Grupo aprova
novas normas
de censura

O Grupo dc Trabalho incum-
bido de estudar as novas reco-
mendações e princípios da Cen-
suru que serão encaminhados
ao Ministro da Justiça cm forma
de anteprojeto, reuniu-se ontem
pela quarta vez, aprovando vá-
rios princípios elaborados pe-la.s .subcomissões de cinema e.
radiodifusão. A próxima reu-
nião será realizada quarta-íel-ra, no Ministério da Justiça.

Entre outras recomendações
aprovadas, o Grupo de Traba-
lho deliberou que o Conselho
de Recursos terá um prazo de
20 dias para submeter a julga-mento o recurso. Esgotado êste
prazo, o recorrente notificará
o Presidente do Conselho queo faca cm 10 dias, pois do
contrário a obra será liberada
sem qualquer mudança c com
restrição classificatória até 14anos.

PRINCÍPIOS APROVADOS

Na sua quarta reunião pie-nária, o Grupo de Trabalho
encarregado pelo Ministro da
Justiça para fazer um estudo
visando à alteração dos crité-
rios adotados pela Censura,
aprovou os seguintes princi-
pios, apresentados pelas subco-
missões de radiodifusão e ducinema.

D As estações cle radiodi-
fusão encaminharão ao Servi-
ço cle Censura cle Diversões
Públicas para censura préviaos textos dos programas humo-
risticos e novelas, no mínimo
48 horas antes das respectivas'
transmissões.

2i O.s textos serão apresen-
tados em duas vias impres-
sas, datilografadas ou mimeo-
grafadas, acompanhados de re-
querimento com indicações pre-cisas sóbrc título, nome cio au-
tor, tradutor ou adaptador,
nomes dos produtores o dire-
tores do programa, roteiro, nú-
mero de atos ou capítulos, ho-
rários e duração das transmis-
sões. na forma que dispõe o
Parágrafo 1.° do. Artigo 1.° do
Decreto n.° 51134 de 3 de agôs-
to de 1961.

3) Tratando-se cle progrâr
mas gravados em discos, 

"fita

magnética, vídeo-tape. ou pro-
cesso equivalente, para efeito
de censura prévia, seu exame
poderá ser feito em dependen-
cias da própria emissora por
censores devidamente creden-
ciados.

41 Os programas em lin-
guas estrangeiras que tenham
sido previamente autorizados
pelo CONTEL, compreendidos os
de propaganda comercial, de?-
verão ser sub tidos ao SCDp
acompanhados da respectiva
tradução, em duas vias, assi-
nadas pelo tradutor e com fir.-
ma reconhecida. Êsse reconhe-
cimento será feito apenas
quando da primeira apresenta)-
ção dispensando-se na.s demais
no caso de ser o mesmo tra-
dutor.

5') A transmissão de películas
cinematográficas pelas emisso-
ras de televisão no tocante á
obrigatoriedade de íilmes na-
cionais, observará a proporcio-
nalidade que íôr fixada pelo
Instituto Nacional do Cinema,
sujeitando o infrator ãs pena-
lidades impostas ao exibidor
cinematográfico.

6) O trailer cinematográfico
poderá ser censurado antes do
filme concluído, recebendo êle
a impropriedade que lhe fôr
atribuída.

7) As novelas serãq apresen-
tadas ã censura de uma só vez,
integralmente, ou de 10 em ÍÔ
capítulos, e neste' caso acom-
panhadas cle seu roteiro com-
pleto, que será obrigatòriameri-
te obedecido.

A próxima reunião do Grupp
de Trabalho, que será realiza-
da quarta-feira próxima, con-
tara com a presença de um
novo membro, o jornalista lan
Michalsky, representante da
Associação Paulista de Críticos
Teatrais.

Até a última reunião a As-
sociação - Paulista cle ; Críticos
Teatrais não tinha enviado o
seu representante, o que sò-
mente foi comunicado na reu-
nião de ontem através de um
telegrama.

iEUA elevam
taxa de juros
e de desconto

Washington (UPI-JB) —
Num novo esforço para deteí-
as pressões infiacionárias que
se manifestam nos Estados
Unidos, o Conselho Federal de
Reserva decidiu ontem aumerw
tar de 5 para 5,5% a taxa de
desconto, representando êsse
o segundo aumento do preço
do dinheiro em cinco sema-
nas, pois a taxa já aumentou
de 4,5 para 5r;> em março úl-
Umo.

Simultaneamente à alta da
taxa do desconto, o Conselho
autorizou um aumento das
taxas de juros, que os bancos
podem aplicar aos certifica-
dos de depósitos superiores a
cem mil dólares, com venci-
mentos superiores a 60 dias.
O teto dos juros para êsses
casos passou de 5,5% para
5,75%, para os depósitos entre
60 e 89 dias.

Os meios econômicos de
Washington consideram que o
aumento da taxa de desconto
é uma conseqüência lógica da
aceleração da expansão econô-
mica c da intensificação da
inflação norte-americana rio
primeiro trimestre de 1963.
Todos os índices econômicos
publicados nos últimos dias in-
dicavam que a economia dos
EUA orienta-se de novo parti
um booin que dificilmente po-
dera ser sustentado a longo
prazo.
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Observadores gostaram da
ação do estreante Jeu D'or
no apronto cedo de ontem

Os que íoram à Gávea pela manhã, sairam impresslo-
nados com a partida do potro Jeu D'Or, filho de Corpora,
que desceu a reta cm 36s 1/5. aos pinotes, na direção do
bridão Manuel Bezerra da Silva, atentamente observado
pelo treinador Paulo Morgado, responsável pela sua apre-
sentação de estréia,

Baraçau, o provável favorito da competição, desceu a
rela em 38s, cravados, com Haroldo Vasconcelos bastante
tranqüilo em seu dorso, pois levara ordens para não exigi-
lò demasiadamente, ,iá que o potro vem de vitória na últl-
ma, revelando valentia e muita disposição no arremate.

ESPERANÇA DE VITÓRIA

I

EL CAPITAN

..Last Year (A. Marcai) deu
um carreirão de 52 s\ 2;5 os
700. El Capitei. (O. Cardoso)
os SOO em 54.., com alguma fa-
cilidade. Mambrum (J. Borja)
os 700 em 45s, agraciando mui-
to e Ximbeva (J. Gil) os 800
.cm 5õs *X,5, muito à vontade.

JEU D'OR

Baraçau (H. Vasconcelos)
desceu a reta em 38s, com seu
jóquei muito sereno. Zupal (J.
Santana) vindo de mais para
mais, trouxe para igual distan-
cia a discreta marca de 41s
2'5. Príncipe Ricardo, melho-
rou para 39s, correndo muito
nos derradeiros metros. Narcló-
sio (J. Reis) dominou com se-
renidade a um companheiro
em 4õs os 700. Jeu D'or (M.
Silva) desceu a reta em 36s
l'õ agradando muito pois vi-
nha sobrando ao lado de um
companheiro. Fair Flávio (J.
Queirós) chegou muito junto
com Polaco (J. Brizola) em 38s
25 a reta.

ONDATA

Ligl-tí-ome iP. Limai chegou
com uma companheira que ca-
.sualmente encontrou e Ondata
(A. Machado.) os 360 em 22s

2 5, demonstrando grandes pro-
grassos.
ALICONDON

Happy Spring tP. Maia) vin-
do de mais longe, desceu a reta
em 40s, suavemente. Guadal-
ciuevtr (J. Mfi'chado) os 700
em 45s 2]5, com algumas reser-
vas. Alicondon (J. B. Paulie-
lo) chegou correndo muito em
30s 1|5 a reta. Drive In (F.
Pereira F.) sem fazer muita
íórça e sempre pelo caminho
mais longo, trouxe 4õs para
os 700. Égis (P. Alves) a reta
em 38s, com sobras. Adelmo (J.
Correia) os 700 em 45s, um
pouco ajustado. Fron ton. (O.
Cardoso) pelo centro da pista
é com seu jóquei muito tran-
quilo, registrou 4õs 1|5 os 700
è Batovi CJ. Quintanilha) a-
reta em 40s 25, suavemente.
SÀNDALO

Sàndalo iJ. Queirós) cie-
monstrando alguns progressos,

assinalou para o.s 700 a dis-
creta marca- de 48s2|5, sem ia-
zer jnuita força e a pouco mais
do centro da pista. Hué (D.
Moreira) uma partida curta de
360 em 22s2!5, para em segui-
da, descer a reta e registrar
25s para os últimos 360. não
agradando. Totian (J. Gil) a
reta em 39s2|5, com sobras.
Sqúhlo (C. Morgado) melho-
rou para 39s, não agradando.

GOIÁS

Goiás (L. Carlos) procurai.-
do a cerca externa, trouxe 38s
2,5 para a reta, com alguma
facilidade. Gurundi (J. Quei-
rós) pelo mesmo caminho, me-
lhorou para 38s, agradando
muito. Neutro (D. S. Santa-
na) os 800 em 56s, ã vontade.
Feitio de Oração (J. Santana)
os últimos seiscentos em 39s
2'5, suavemente. (Dr. Didi ÍJ.
Borja) os 700 em 50s. com ação
regular.

GOOD LOOKING

Good Lcoking (E. Marinho i
de orelhas murchas. mesmo as-
.sim ainda, trouxe 43sl|5 os 700,
deixando boa impressão. No.-so
Amigo (J. Graça) aumentou
para 44s2;5, com muito boa
disposição. Sigiloso (A. M.
Caminha) baixou para 44s,
sempre pelo miolo da cancha
e com ótima ação. Guinéu iJ.
Queirós) não se empregou nes-
te final de partida de 25s os
360 e Cadenero (A. Reis) sur-
preendeu ao dominar Mister
Mug (Lacl.) com -muita facili-
dade em 37s à reta.
LORD TANGO

Braddock tJ. Pedro F."i
desceu a reta- em 39, muito sua-
vemente. Best Blue (O. Ricar-
do) melhorou para 38s. com so-
bras. Lirabel (J. Machado)
chegou muito junto com um
companheiro em 45s os 700. Se-
tu bai CO. Cardoso) os 700 em
52s, de galope largo e sempre
a mais do centro da pista. Q.
G. (J. Quintanilha) subindo
para descer e trazer 38s2|5 a'
reta, com sobras. Cativante (A.
Marcai) os últimos 360 em 24s
2 5. à vontade. Lord Tango (J.
Borja) com facilidade e sem-
pre afastado da cerca, assina-
leu 44sl!5 os 700.

Paulo afirma que Jeu D'Or
tem muito futuro na pista
por ser bastante precoce

Paulo Morgado não negou a grande esperança no potro
Jeu D'Or, que tem tudo para se tomar um excelente cor-
redor, ainda mais que, agora, logo no inicio do treinamen-
to, no seu último trabalho, ganhou firme de Alzon, em
lm20s. aprontando na manhã cie ontem, 600 em 36s 2/ã,
com firmeza.

Ainda na reunião de amanha, no quinto páreo, acre-
dita Paulo Morgado no prevalecimento da sua trinca, onde
Souviens-Toi pode sor o ganhador, o triunfo poderá pen-
der também para Irado, que vem de correr bem, ou mesmo
para Squalo, que desceu a reta em 36s 1/2, sem muita difi-
culdade, mostrando que entrou em forma.

UM RIVAL, APENAS

A respeito de Setúbal ho pá-
reo de encerramento da reu-
nião de amanhã, disse o trei-
nador, que teme somente um
rival em Q.G. que, na sua opi-
nião, parece a íôrça destacada
da competição. Admite, porém,
que se Q.G. fracassar certa-
mente Setúbal estará decidindo
a primeira colocação.

DOMINGO DIFÍCIL
'Na 

reunião de domingo, acre-
dita Paulo Morgado que a si-
tuação esteja difícil, e Pussy
Cat, tem chance especialmente
pela distancia, pois se trata de
uma égua que atropela, en-

_ quanto..JeuMne-Fille,— somente

agora melhorando, é uma aju-
da apenas regular ao número,
mas sempre dando uma opor-
tunidade ao trabalhador José
Brizola, de aparecer.

Sôbre Ambição, disse que a
sua pupila está na distância
ideal, em páreo duro mas co-
mo se encontra em excelente
fase de treinamento sua inseri-
ção teve de ser realizada, e tem
certeza que mesmo não ga-
hharido vai terminar cm luta
pelas primeiras colocações no
Grande Prêmio Gervásio Sea-
bra. onde deitacou Tajar como
a força da competição e citou
Faulkner como dono de algu-
ma chance, pelo pequeno peso,
e pela pista de grama onde

- inelhcra- muito. —.- —

-

.z
cc.¦ M

LIGEIRINHA

Shirley c uma-descendente
clc Engrossadora em Quicê, que
pertence ao Stud Iguaba, que
tem mostrado até «gora sev
bem veloz, daí a sua chance
positiva na corrida de estréia.
O treinador Enéias Cardoso,
aproveitando a característica
da sua pensionista, procurou
sempre fazê-la florear dlstân-
cias curtas, sendo que na úl-
tijna semana, íoi viste na seta

.dos 1 000 metros em lm 07s
com boa ação íinal, numa raia
que não estava muito boa pa-
ra marcas. Vai aparecer num
páreo bem desfalcado de va-
lôres e normalmente deverá
fazer uma apresentação acei-
tavel.

NO TAPETE
"Pantaneira, filha de Vividor
e.Alma de Gato íoi inscrita
esta semana pelo treinador
Celestino Gomes para correr
no gramado, onde dizem ter

.;>':-lt:';:/- y^W^Mz-^My^yM

Tajar reaparece no GP Gervásio Seabra, bem familiarizaão com a milha

Montarias oficiais para
corridas do fim de semana
nos 16 páreos programados

AMANHÃ
1." PAItEO — As l.h -

metros — NCrÇ 1 600,00

l—l Last Your. J. Machado
2 Vlshmi. H. Ferreira ..

2—:i uicouro, J. Barbosa ..
4 El Capitai-, O. Cardoso

3-5 llarabnm, J. Borja ..
Ximbeva. J. Gil 
Farlod, E. Marinho ..

4-S Ecarté, O. F. Silva ...
9 Zaun. H. Vasconcelos .

10 Bodpgòn, A. Reis 

Sweet Lu estréia com uma
passada boa nos 1200m
e pode vencer na primeira

A melhor estréia desta semana na Gávea depois de
Jen D Or e Sweet Lu, uma filha de Fairplay e Neuza de
propriedade do Stud Pif-Paf, cuidada pelo treinador Silvio
Morales, e tem algumas passadas boas na Dista de areia
sendo que na última v.eio suave da seta dos 1 200 metros
e- acabou marcando lin22s sobrando visivelmente e mos-
trando que baixaria se o jóquei J. Pedro F.° tivesse maior
interesse.

Solda, também é uma filha de Fairplay e Bitácora de
propriedade de A. J. Martinez, treinada oor O. J. M Dias
está muito galopada e mesmo não tendo chamado muito
atenção nos floreios, pode perfeitamente aparecer bem poisa turma não está nada forte. Tem uma passada de Ím23s
com tranqüilidade nos 1 200 metros e não chegou cansada

S—I! Mus, J, Borja
Totian, J. Gil 
Mangou, A. M. Cam.

3—0 Irado. J. Machado 
" Souvlens Tol M. Silva"Stiualo, C. Morgado ...

4—7 Him, O. Cardoso 
Peti-ogard, M. Carvalho
Ip_-Ro;:o, J. Paulielo , 4 56

G." PAIIKO — As KiMOm — 1'(00
metros — NC-S I _il-,00 (.llcttins)
Grama

2.» PARF.O — As 1-h_0m — 1 *,
metros — NCrS _ 000.00

Ks,

1—1 Baraçau, H. Vasconc.
2 Zupal. J.' Santana 

2—3 Proteu. F. Pereira F.o .
4 Princ. Ricardo. S. Silva

3—5 Nardósio, J. Reis 
6 Jeu D-Or, -l. Silva ....

4-7 Fair Flávio. J. Queirós" Polaco, J. Brizola 

Ka.
57
53
53
53
53
53
53

58
54
53
54
54
58
3-1
54
54

3.» PAREÔ — As lõh — 1
melros — NCrS 2 000,00

1—1 Hermenêutica, P. Alves 5
2 M. Christlna, S. Silva 2

2—3 Anik, J. Queirós 8
Llghtsome, P. Lima .. 6

3—5 Ondata, A, Machado .. 1
I_a Poupe,. J. Marinho 3

?—7 B. Kantor, .). Brizola 4
8 La Pavuna, E. Furnuim 7

4.» PAREÔ'— As 1.1l)30in — 1
metros — NCrÇ 2 000,00 Pr
Especial

000

Ks.
50
58
53

l—l Happy Spring. ]•'. Mala
2 Guadalouivir. J. Mach.

2—3 Alicondom, J.' B. Paul.
4 Drive-ln, F. Pereira F.°

3—5 Egis, P. Alves 
6 Adelmo, J. Correia ...

4—7 Fron ton, O. Cardoso .." Batovi, J. Queirós

56
53
50

300
ova

Ks.
56
53
54
31
50
GO
50
52

5." PAREÔ —
metros — NCr?

As 16h — 1500
000,00 — Grania

Ks.
1—1 Sãndaló, J. Queirós .. !> 56

2 Hué. D. Moreira  3 56

1—1 GolAs, L. Carlos 
2 Penógraío, D. P. Silva

2—3 Gurundi, J. Queirós ..
4 Neutro, D. Santana ..

3—5 F. dc Oração, J. Sant.
6 Pichuri, J. Silva 

4—7 Gravata, M. Silva 
Dr. Didi. J. Borja
Bcbcto, P, Pereira F.o

7." PAREÔ — As 17li — 1 100
metros — NCrÇ 1000,00 (DcUing)

1—1 G. Loocking, E. Mar.
2 Nbsso Amigo; J. Graça

2—3 Garbo. A. Santos 
4 Allak, S. Silva 

3—5 Sigiloso. A. M. Cnm.
0 Naipe, J. Pedro F.° ..

4-7 S.I-., J. Borja 
íl Guinéu. J. Queirós ...
9 Cadenero, A. Reis 

X." PAItEO — As llllMm — 1200
metros — NCrÇ 1 000,00 (üettins)

1-1 Braddock, J. Pedro P.° 3
2 Best Blue, O, Ricardo 10

2—3 J. Ternura, J. Brizola 6
4 Lirabel; J. Machado .. 9

3—5 Setúbal, O. Cardoso .. 5
Cativante, F. Maia  11
Mambrum, N. corrcrA 8

4—3 Q.G.. J. Quiutanirna . 7
!) Lord Tango. .1. Borja . 1

10 Dunhill, L. Correia ... 2

53
54
54
54
54
54
54
5-1
34

DOMINGO
1.» PÁREO — As 14 l)oras— I 200

metros - NCrS 3 000.00 - (AREIA)

ks:

1—1 Fair Suprema. J. Quei-
rós  ts 55

2 Shirley, .1. Borja
2—3 Happy Acquittal, F.

Mala
" Happy Story, M. Car-
valho

-3—4 lagár A-, -Santos.- :.-;-.-.-
5 Sweet Lu. F. Pereira
F.o

4—6 Sacarina, J. Machado, 3 53" Solda, L. Correia,

55

.1 DO
4- -3-5

8 55

realmente chance positiva de
triunfo. Na areia, seus fio-
reios nâo chgârám a chamar
atenção dos observadores, mas,
quando foi experimentada no
gramado, não mostrou ter es-
tranhado nada. Hâ muita es-
perança se «i pista secar e se
confirmar a raia de grama.
JA CORREU

Linda Figa é uma filha de
Callid e Loira Figa, treinada
por Roberto Morgado que jã
andou correndo no turfe gaú-
cho, onde venceu, e estréia aqui
na Gávea numa carreira para
éguas perdedoras no Rio e São
Paulo. Tem vários trabalhos
bons na distância de 1 000 me-
tros, sendo que na última se-
mana sem muito esforço aca-
bou marcando Ini 07s no qui-
lômetro, sobrando pelo centro
da pista. É realmente uma es-
treante com chance positiva
de triunfo e normalmente vão
ter que correr muito para der-
rotá-la.

2.» PAREÔ — As 141)30m — 1 500
metros — NCr$ 2 «00,00

kg:

1—1 -gai-apava. J. Machado, 10 56
2 Réplica. F. Pereira F.° 50

2—3 Algaroba, F. Esteves, . 50
Iluminata, J. Santana, 58

3—5 Pussy-Cat, M. Silva. .. 50" Jeune-Fille, J. Brizola, 50
C Fantanelra, C. Tarou-
crucia  50

4—7 Holanda, A. Santos. .. 50
8 Nlrbõsa, S. M. Cruz. . 56

Miss Dior, J. B. Pau-
Helo  56

3." PAREÔ — As 15 horas — 1 200
metros — NCrÇ 2 000,00

kg:

1—1 Hocó, A. Santos  58
54
54
54
54
54
60
54
54

2—4 Fragonard, J. Machado. 15" G_l_e., J. Pinto 17
5 Abaeté, J. Sousa. ... :'." Nhò Jota. Ij, Santos, . 1

3—6 Tajar, J. Bqfjo 7
Ambição. M. Silva, .. 3
Mogádor, P, Pereira
F.o  9 00" Walad, J. B. ruu-
lieio ll oo

4—!) Cuore, J. Queirós 4 60
10 Estissac. O. Cardoso, 10 58

- tl-Olatti -ft Vi__CDm.e-üs;-12 ser
12 Alhimeur, J. Pedro Fl-
lho 13 5ii" Ocriglo, A. Portilho. . 6 56

6." PÁREO — As Kih35lll —1400
metros - NCrS 1(100,00 - (Betting)

00
60
00
56
00
58

1—1 Gsda, J. Queirós. .." Gateza. C. Diz Ros.
2 MISS Brasília, E. Ma-
rlnlio  8

2—3 Tabarana, D. P. Silva, 5
Acádia, J. Mocl-àdo, .. 4
Diffah. D. Santos, ... 14
Pilhada. F. Meneses, 0

3—7 Ledermaus. O. Cardoso 11
8 Serein, F. Pereira F.°, 3
!> Tulinha, J. Pedro Filho" Suvenir, R. Carmo, .

4-10 Géneve. F. Esteves, .
11 Liza, C. Tarouciuela. .
12 Grenade, J. Santana,
13 Quassa, S. M. Cruz. .

13
10

kg:

54
58

53
00
54
54
54
58
54
58
54
54
53
54
54

2 Obsesslon, I. Sousa,
2—3 Inédita, F. Esteves. ..

4 Urajana. J. Machado, .
3—5 Rajidana, M. SUva, ..." Repetida, L. Correia. .
4—6 Oscina. A. Machado, .

7 Urussaba, H. Ferreira," Itaituba, J. Pedro F.°,

4.» PAREÔ — As 151i30m — 1 200
melros — NCr$ 2 000,00

1—1 Hálimo, A. Santos, ...
2 Dom Chico, J. Pedro

F.o.' 
2—3 Itararé, F. Esteves, ..

? Happy Autumn, F.
Mala

3—5 Ca_i_ury, J. Santana, .
6 Irajá, L. Correia, 

4—7 Esplendor, N. correrá," Oceanlque, P. Lima, .
8 Afoito, O. Cardoso, .'.

ke:

56

56
56

56
56
56
50
50

5.» PAREÔ — As lOhOõm — 1 600
metros — NCr$ 8 000,00 — (Classi-
co) — (Grande Prêmio Gervásio
Seabra)

kg:

1—1 Haju. A. Santos 14 56" Dcado, J. Silva 16 60
Salamalcc, D. Moreira, 60
Fair Kino, F, Esteves. 56

1." PAREÔ — As niiOSm — 1600
metros - NCrÇ 1 200,00 - (Betting)

ks:

1—1 Venuto. F. Pereira F.° 13 57
White Kargò, D. San- '
tos  7 52
Rouxinol, I: Oliveira, 5 54

2—4 Freeness, J. Machado, 1 56
Faulkner, P. Pinto, .. 3 49
Relicá-rlo, N. correrá, 10 54

3—7 Fali- River, J, Queirós, 6 57
8 Realve, J. Barbosa, ..11 48" Mastro, Ií. correrá, ... 48

4—9 Feudo. J. Borja,  50
10 Dragão, R. Carmo, .. 50
11 Loirita, J. Garcia, .. 50" E-catoleta, L. Santos, 12 50

8.° PAREÔ — As 17__35m — 1200
metros - NCrÇ 1 600,00 - (AREIA)
— (BettinK)

kg:

1—1 índia Moema, C. Mor-
gado 57

2 Boas Festas, F. Mene-
aes 57

2—3 Socllu. A. Portilho, 57
La Troncha. J. Paiva, 57
Toujours. O. Cardoso, 57

3—0 Gusla, D. Moreno, ... 57
Oran-Condessa, U.
Meireles  io 57
Snowdust, S. Cruz. .. 6 57

4-^-9 Linda Figa. P. Alves. 11 57
10 Gouachc, S. Silva. ... » 57
11 Corca. J. Borja  1 57

Binóculo
Trato passa

a NCr$ 188-76
desde o dia L°

J. C. Montes

O preço do trato íoi oficialmente aumenta-
do para NCrS 188,76, correndo desde 1.° de abril,
em face do nôvo salário mínimo, pois um cava-
lariço, com carteira registrada, cuida, em média,
de dois animais em treinamento e três íora das
competições. O acréscimo íoi explicado pelo Sr.
Carlos Ribeiro, Presidente da Associação de Pro-
ígissionais, como inadiável, levando-sè'ainda em
conta o preço do ferregeamento, grama e serra-
gem. Como o preço da ração íoi mantido até
junho, após um entendimento com a Coopera-
tiva, cada animal, que custava NCrS 165,82 pas-sou a NCrS 138,76.

Esporte caro a manutenção de um cavalo,
porque há os medicamentos, 

"vitaminas, 
leite e

uma infinidade de pequeninas coisas, tudo porconta do proprietário. Um grande número de
Studs está se organizando no sistema de coope-
rativa, na tentativa de baixar o preço do trato.

A Associação de Profissionais estuda ainda
a concessão do Índice de periculosidade para os
jóqueis, estando os trabalhos bem adiantados,
nas mãos do Coronel Barreiras, do gabinete do
Ministro Jarbas Passarinho.
EX-QUEBRA-QUEBRA

Foi o conheciáo homem ác televisão, Harol-
áo Barbosa, quem influiu para a troca do nome
de Quebra-Quebra para Jeu D'Or, com estréia
marcada para o segundo páreo áe amanhã. O
potro, ãescenâe âe Corpora, e é o primeiro pro-auto nascido no Brasil. Derrotou Alzon no exer-
cicio mais forte da semana e, ontem, no apronto,
deu-se ao luxo de descer a reta em 36s e linhas.
JORNALISTA JAPONÊS

O Diretor de Relações Públicas da Associa-
ção de Cronistas de Turfe do Rio de Janeiro,
Paulo Afonso, está envidando esforços junto à
Diretoria do Jóquei Clube de São Paulo, paratrazer um jornalista japonês ao Brasil, duran-
te a realização da prova internacional do dia
õ de maio.

A promoção é válida, pois Cidade Jardim
tem o jóquei Nakagami atuando com sucesso na
atual temporada, e pelo prestígio que a colônia
dá às corridas de cavalos.
PEDROSA ENCABEÇOU

~~3ose7ATis~~P~èWõsá~éstá encabeçtTndotiinaZ
lista, pleiteando o perdão do treinador Jorge
Werneck Viana e do jóquei Amaro Marcai, sus-
pensos pela Comissão àe Corridas pela falta ãe
peso ãe Cativante em sua última apresentação.
A falta áe quinhentas gramas foi motivada pelochumbo áa manta, que áeve ter caíâo.
DE TUDO UM POUCO

Ainda não chegou a carta confirmando a
compra de Duraque e Estissac, respectivamen-
te, por 50 e 30 mil dólares. Os interessados são
americanos. • Enquanto isto, Duraque conti-
nua sendo preparado para reaparecer no GP
Brasil e possivelmente no GP Carlos Pellegrini,
no fim da temporada, em San Isidro, na Argen-
tina. • O Stud L.A.R. comprou o potro Capri-
córnio, um filho de Coaraze e Star. • Jorge
Pinto já levantou em prêmios e colocações a im-
portancia de NCrS 74 360,00, com 29 vitórias. •
Ernani de Freitas deve ultrapassar esta semana
a casa dos NCrS 100 mil, com pouco mais de
três meses de atividade. • Mehdi lidera a esta-
tística de reprodutores, com 15 vitórias, 33 colo-
cações e NCrS 53 820,00, e o Haras São José e
Expedictus marcha absoluto entre os criadores e
proprietários, respectivamente, com 54 e NCrS
157 120,00 e 32 e NCrS 98 200,00. • Com a su-
bida de J. Queirós a jóquei, M. Alves com 7
vitórias é o mais destacado entre os aprendizes.

E King Salmon, Helíaco e Fort Napoleón são
os avós maternos mais destacados. • O velho
El Asteróide continua correndo no Rio Grande
do Sul. Domingo, vai disputar o GP Getúlio Var-
gas, em 2 200 metros, com NCr$ 1500,00 de
dotação, enfrentando Gobeiin, Camina, Bene-
dicto", Avanti e King Twist. • Frase atribuída a
Jorge Pinto para se tornar o melhor jóquei da
Gávea: "Vivacidade de Manuel Silva na partida,noção de, percurso do gaúcho Oraci Cardoso e
energia de J. B. Paulielo na reta de chegada."

Falam muito que Oraci Cardoso vai penduraro chicote na temporada de 69. • Revela-se ago-
ra o verdadeiro motivo da barracão de Manuel
Silva de Sabinus. Gostava de contrariar o pro-
prietario Júlio Cápua sôbre o treinamento do
craque.

Fuço brigou bastante na
reta conseguindo dobrar
Sting-Ray eom um corpo

Fuço levantou na noite de ontem o quinto páreo do
programa, em pista de areia, no percurso de 2 100 me-
tros, atropelando forte na reta de chegada, pela cerca de
íora, palmo a palmo com Sting-Ray, que Insistia em náo
se deixar bater pelo adversário.

J. Pinto marcou um ponto por intermédio de Five
Fingers, j. Borja, dois, além de Fuço, mais o de Rastro, F.
Pereira, Samòtrácia, J. Machado, Éfeso e os dois últimos.
Prado e Carapálida, respectivamente com E. Marinho e Levi
Correia, êste por sinal na sua primeira da temporada.

Resultados:

1." PÁREO —
— Pista — AL.
NCr$ 1 200.00

1." Five Finger.s.
2." Hai "Libio. .7.

1 000 metros
— Prêmio —

J. Pinto,
Queirós, . Õ6

Diferenças — Pescoço e cabe-
ça — Tempo — l'03"2/5 —
Vene. — (1) NCrS 0,11 — Du-
pia — (131 0,20 — Placês —
H) 0,10 e (5) 0.11 — Movimen-
to do páreo NCrS 44 401,00. —
Treimulor — Rodolfo Costa.

2." PAREÔ — 1 200 metros —
Pista — AL. — Prêmio — NCrS
1 200,00

l.° Samòtrácia. F. Per. F.n, 52
2.° Morena Tímida, J. Mn-

chado  si

Diferenças — 3 corpos e pes-
coco — Tempo — Í'Í8" — Vene.
— (2) NCrS 0,25 — Dupla —
Í231 0,40 — Placês — (2. 0/17
e (5) 0,25 — Movimento do pá-
reo NCrS 53 833.00 — Treina-
dor — José L. Pedrosa.

3.» PÁREO -
Pista — AL. -
1 mil

1 000 metros —
Prêmio — NCrS

1." Êíeso. J. Machado  56
2.° Espadael.im, J. Santana, 52

Diferenças — '_ corpo e vá-
rios corpos - Tempo - l'03'.'4/5

Vene. — (7) NCrS 1,65 —
Dupla — ri4*. 0,64 — Placês —
1.7) 0,57 e tl) 0,24 — Movi-
manto do páreo NCrS 54 404,50

Treinador — Celestino Go-
mes.

4.u PÁREO
Pista — AL. -
1 600,00

1 600 metros —
Prêmio — NCrs

1." Rastro, J, Borja,  57

2.° Óuropé, J. Reis  57
Não correu Fort Prince.

Diferenças — 2 corpos e Pa-
leta — Tempo — l,44"l/5 —
Vene. — (1) NCrS 0,23 — Du-
pia — (13) 0,35 — Placês —.
(1) 0,12 e (5) 0,19 — Movimen--
to do páreo NCr$ 54 096,00. —
Treinador — Geraldo Morgado.

5." PAREÔ — 2 100 metros
Pista — AL. — Prêmio —

NCrS 2 mil

1." Fuço, J. Borja  59
2." Sting Ray, j. Queirós, . 56

Diferenças — 1 corpo e pa-
leta — Tempo — 2'20"2/5 —
Vene. — .2) NCrS 0,84 — Du-
pia — (14) 0,63 — Placês —
(2) 0,46 e (7) 0,49 — Movi-
mento do páreo NCrS 51 244,00

Treinador — Felipe P. La-
võr.

6.° Tárco — 1 200 metros —
Prêmio NCrS 1 mil

1.° Prado E. Marinho, ... 49
2.° Tangará, J. Machado, . 58

Vencedor <7). NCrS 0,49. Du-
pia (34) 0,58. Placês: (7) 0,2ó
e (10) 0,17. Tempo: lml7s _/_,,
Treinador: E. Pereira.

'." Páreo — 1 300 metros —
NCrS 1 mil

1." Carapálida, L. Correia,..51
2.o Jaburi, O. F. Silva  49

Vencedor (8) NCr$ 0,30. Du-

pia (23) 0,72. Placês: 0,24 e (4)
0,40. Tempo: Im24s2/ô .Treina-
dor: W. Penela...

Movimento geral de apostas:
NCrÇ 378 272,22.

F. Costas não espera muito
de Fair Kino mas conta na
certa vencer três páreos

Faustino Costas considera dificil realmente uma \'úã~,
ria de Fair Kino no Grande Prêmio Gervásio Seabra, mas"
cm compensação aponta a chance dos demais animais ins-
critos no íim de semana, achando mesmo que deve marcar
três vitórias, no minimo.

— Mambrum, que vem de fracasso na última exibição?
agora, numa raia mais seca. pode se reabilitar totalmente;
começando o fim de semana que deve .ser bastante pro-
veitoso — disse F. Costas —Amanhã tenho Sàndalo ftb
Fair Flávio prontos para vencer.

MELHOROU MUITO

Depois cie algumas dores de
cabeça com Sàndalo, Faustino
Costas considera-o pronto para
vencer e normalmente não acre-
dita que passa ser derrotado.
O cavalo prefere uma raia nor-
mal, apesar de ter tirado um
segundo na última vez em raia
pesada.

— Sàndalo é um cavalo que
apronta os 700 metros em 43s
com sobras e normalmente isto
deve representar bastante nesta
companhia. Sei que melhorou
e sinceramente não creio quo
perca. Já a parelha Fair Flá-
vio-Polaco vai pegar um pá-
reo mais difícil pela írente,
mas. o pilotado tle J. Queirós
me agradou em cheio 110 seu
floreio com lm20s nos 1200 me-
tros numa raia pesada e ti-
nha sobras visíveis quando cru-
zou o disco. Vem de um quinto
lugar para Naldinho algo pre-
.Indicado e tenho quase a cer-
teza que não perderá. O Pola-

-co-éíum -potro_ de treinamento
complicado que não pode sér
exigido nos exercícios, mas

acredito que seja boa ajuda pa-
ra o titular.

DUAS BOAS

Para a reunião de domingo,
as duas melhores inscrições do
treinador espanhol, são Fair
Suprema e Fair River que, mes-
mo não podendo ser apontados
cemo barbadas, devem vender
caro a derrota onde se acham
alistados.

— Fair Suprema vem de ter-u
ceiro para Timonete numa
apresentação de muito agrado
e pode observar que melhorou-
ainda mais daquela exibição
para cá, não escolhendo raia'
para mostrar o seu valor. Fair
River é o cavalo íiel que to-
dos conhecem c normalmente
numa distância de 1600 metros,
sempre chega com os demais
na reta. O páreo não está íá-
cil pela inclusão de Venuto.
mas, se perder, seu segundo"
deve ser novamente certo aqui.
Quanto a Algaroba. gosta mais
de uma raia de grama e ti-' rander - a Igarapava,. acho. que .
com o resto ela pode.

Borja confia em Tajar mas
teme Haju e principalmente
Fragonardna raia de grama

J-o-rge- Borja considera TaiaJ a ateíbe? montaria tlt"
toda a semana, explicando que o seu conduzido está situa-
do em uma distância muito acessível e se chover íicaránl
praticamente absoluto na milha do Grande Prêmio Ger-Ci,
vásio Seabra, enquanto na grama leve tem de temer as
presenças de Haju e, principalmente, de Fragonard.

Na reunião de amanhã, Borja prefere apontar Mam-».
brum como oportunidade muito boa, enquanto nas demais ,
corridas admite que somente com percursos muito favorá-
veis poderá obter um resultado compensador, situando ape7
nas Mug em melhor nível do que S.K., Dr. Didi e Lord
Tango, embora considere S.K. em boa forma mas contra
adversários muito fortes.

APRONTO BOM

A respeito de Mambrum, ex-
plicou Borja, que o aprontou
firme, na madrugada de on-
tem, em 46s para os 700, de-
monstrando sempre excelente
desenvoltura e com um íinal em
que demonstrou estar através-
sando muito boa forma.

Com relação a Mug, comen-
tou o 

"bridão, 
que seu cavalo é

puro retrospecto, mas a pre-
sença da trinca de Paulo Mer-
gado — Irado, Souviens-Tol
e Squalo — que corre muito na
pista de grama, tirou muito do
destaque que seu pilotado te-
ria, normalmente. Sôbre Dr.
Didi, disse que já atravessou
melhor fase. enquanto Lord
Tango, que aprontou bem em
38s para os 600, tem em Q.G.
seu mais sério rival.

PROBLEMA DA SAÍDA

Comentando acerca de Feu-
do, explicou Jorge Borja, que
o drama, do seu castanho é a

partida, pois não dando van- 
'

tagem inicialmente, vai brigar
no final pela primeira coloca-
ção contra Venuto, achando a
dupla das mais certas, ainda
mais que acha o rendimento dq_^,
seu conduzido na pista de gra-
ma, superior ao da areia.

Depois de explicar que a-es;—
treanté"Cõréã, tem pouca chan-
ce no último domingo, reafir-
mou sua confiança em Tajar: -.•-

— Trata-se de um cavalo de"
categoria e que realmente to
superior à maioria dos rivais.
O problema é que Fragonard '

na milha' e na grama, pista on-
de sempre melhora trés ou mais
vezes, pode se constituir em
sério rival.

Adiantou que o trabalho á%
Tajar foi realizado em pista
muito pesada com o castanho,
¦passando a milha em lmõOsi
mas sem deixar muita possibiT,
lidade de fazer uma idéia exa*
ta do seu estado devido ã mar-^
ca c ao péssimo terreno. Mas,
acha Borja, que seu pilotado,
está quase na conta.

! , B.Wi_. .."¦«» r^AK^na- ;:--i.«-íj..
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COB prestigia o basquete e
confirma futebol no México

CHANCE MANTIDA

O plenário do Coniltõ Olim-
.pico Brasileiro, reunido ontem¦ à tarde, reconheceu unânime-
mente Já ter o basciuetcbol re-
telado condições para se fazei
representar nos Jogos Olímpicos,
depois das recentes exibições
contra a URSS, mas ainda as-
sim resolveu que a Confedera-
ção de Basquetebol deva con-
limiar as gestões com a Pe-
deração Paraguaia, sôbrc a sua
participação no Campeonato
Çul-Americano.

j A presença do futebol nas
plimpiadas ficou praticamente
assegurada, pois o COB en-
Vendeu que foi cumprida a exi-
ffèricííí da classificação em pri-
meiro lugar no Torneio Pré-
Olimpico, recomendando ape-
nas que, até a época das Oüm.
piadas, "seja mantida, como
mínimo, a equipe que disputou
o Torneio e que não se permi-
ta a profissionalização dos jo-
gadores convocados".

NOMES DEFINIDOS

. Quase toda a reunião do COB
íoi destinada á apreciação do
caso surgido com o basquete-
boi. que está sob exigência de
ganhar o Campeonato Sul-
Americano, para ir às Olim-
piadas, mas ameaça, por inter-
Inêdio de sua Confederação,
não comparecer ao referido
certame, pelo fato de a Fe-
'deração patrocinadora — do
Paraguai — pretender realiza-
lo em 4 cidades, em vez de ape-
nas em uma. como determina
o Regulamento.
, Na abertura dos trabalhos, o
Presidente do COB, Sr. Sílvio
Magalhães Padilha, deu ciên-
cia ao plenário das Instruções
Preparatórias n." 3, que já ha-
Viam sido mimeografadas e dis-
tribuídas aos membros do Co-
mitê, presentes, e ã imprensa.
Nas instruções figuram já es-
calados para representar o
Brasil nos Jogos Olímpicos do
México, os seguintes atletas:
; Atletismo — Nelson Prudén-
cio e um técnico; Esgrima —
(espada individual! — Arteur
Telles Kramer e um técnico:
Hipismo (equipe de obstáculos)
— Nelson Pessoa Filho. José
Bobei-lo Reinoso Fernandes e
Gérson Monteiro, além de um
reserva, a ser indicado em eli-
minatói-ia feita pela CBH: um
chefe de equipe, 4 cavalos e
2 cavaláriços; Natação — Sil-
vio Fiolo e um técnico; Iatis-
mo — Classe Finn: Jorge Bru-

der: suplente .— Ralf Conrad e
e Joaquim Feneberg; Classe
Fling Dutchmann: Reynalcl
Conrad e Bukard Cordes; su-
plente —- Joaquim Feneberg:
Classe Star: Eric Schmidt e
Axel Schmidt; suplente — Jotu
quim Feneberg; um chefe de
equipe; Futebol — uma. equi-
pe de 18 jogadores, um chefe
e um técnico.

A.s Instruções n." li prevêem a
seguinte observação para o fu-
tebol: "cumprida a exigência
da classificação em primeiro
lugar no Torneio Pré-Olimpico
é condição ainda imprescindí-
vel para a sua participação, de
acordo com as Instruções h."
2, que seja mantida, como mi-
nimo, a equipe que disputou o
referido torneio e obedecida a
deliberçaão 8/C7 do CND que
não permite a profissionaliza-
ção de jogadores convocados
para os Jogos Olímpicos.

O basquetebol ainda foi con-
siderado "esporte sob condi-
cão", pelas Instruções n.° 3: "já
tendo cumprido satisfatória-:
mente o teste com uma equipe
estrangeira de categoria olimpi-
ca (URSSi está ainda segundo
as Instruções n.° 2, na depen-
déncia de classificação em pri-
meiro lugar no Campeonato
Sul-Americano". Para os de-
mais esportes, as Instruções n."
3 determinam que continua
mantida a regulamentação pre.
vista nas Instruções n." 2:

Voleibol e Water-P o 1 o —
Comprovar, até 31 de julho,
condições internacionais para.
participação nas Jogos Olim-
picos: Esgrima e Remo — nas
mesmas condições acima, além
de serem observados o.s tor-
neiòs das Américas, devendo
na participação do remo ser
obrigatória a voga bombordo.

NOVAS OPORTUNIDADES

Mesmo com a equipe brasi-
leira já definida nas especia-
lidades de atletismo e natação,
a Instrução n.° 3 concede no-
vas oportunidades «os atletas
que se julgarem em condições
de integrá-las, desde que atin-
jam indices estabelecidos com
base nos resultados esportivos
do ano de 1967. Tais indices
são extensivos ao hnlterorili.s-
mo e ao' tiro- As Confedera-
ções que desejarem dar nova
oportunidade aas seus atletas
deverão avisar o COB, até o
dia 10 de maio, enviando a
respectiva programação.

O Sr. Ivã Raposo — vice-
presidente de relações exterlo-
res da Confederação de Bas-
quetebol e membro do COB —
fêz longo e completo histórico
dos fatos relacionados com it
presença do Brasil no próximo
Campeonato Sul-Americano.
Disse que a CBB sc esforçou
para recuperai' o lerreno per-

. dido nos Jogos Ran-America-
nos e que. reconhecia a exigén-
cia do Comitê, de que o bas-
quete só participasse das Oüm-
piadas se vencesse o Sul-Ame-
ricano.

Esclareceu, entretanto, quetudo indicava que o Paraguai
pretendia "ganhar o Sul-Ame-
cano no peito", pois resolvera,
realizar o Campeonato em 4
cidades e em 16 dias, quandoo Regulamento determina ape-
nas uma sede e o máximo delã dias. Além disso, a tabela
parecia adrede preparada pa.ra favorecer o patrocinador. E
completou: .

— Assim, Sr. Presidente, a
CBB traz ao conhecimento do
COB estes fatos, para justifi-car que não participará do Sul-
Americano caso eles sejam
confirmados. Faço guestão de
ressaltar que nossa equipe en-
çòntra-se em boas condições
técnicas.

Terminada a explanação do
Sr. Ivã Raposo, o Sr. João Ha.
velange usou da palavra, reco-
nhecendo procedentes os temo-
res da CBB, de mandar a sua
equipe para atuar em diversas
cidades paraguaias e conside-
rou que "o basquete já havia
dario provas inequívocas dc va-
lor, em competições anteriores,
tôdas de vulto, justificando as-
sim a sua inclusão na delega-
ção olímpica, sem necessidade
de passar pelo teste Sul-Ame-
ricano". O Sr. Paulo Borba
acompanhou o ponto-de-vista,
do Presidente da CBD, nduzin-
do que "o basquete mostrou
categoria, há pouco, nos jogos
contra a URSS".

Como os demais membros do
COB se expressassem de íor-
ma idêntica, o Sr. Silvio Pa-
dilha aprovou decisão, no sen-
tido de que a Confederação do
Basquetebol continue as ges_
toes com a Federação Para-
guaia, relativas ao SÚl-Àmeri-
cano. levando o.s resultados
posteriormente ao conhecimen-
to do COB, para que êste de-
libere a respeito.
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Mesmo perdendo a liderança (ontem), Pilar González ainda pode vencer a Taça Grace Oakley na última rodada

Soviéticokj

bate recorde
de Fiolo

Moscou (UPI — JB) — O na-
d.idor soviético Nicolai Pan-
kin, um estudante de 19 anos,
bateu ontem o recorde mundial
dos 100 metros, nado de peitoclássico, com o tempo de
Im06s2. melhorando assim em
dois décimos de segundo a
marca obtida há pouco tempo
pelo brasileiro José Sílvio Fio-
lo — ainda não homologada —
e em cinco décimos do segun-
do o antigo recorde, de seu
compatriota Vladimir Ko. insky.

O tempo de Nicolau Parikin
íicará na dependência dc ho-
molcgação.

Mehdi recusa lutar contra
Pedro Hemetério e reconhece
superioridade do jiu-jilsu

George Mehdi, campeão brasileiro de judô foi desafia-
do por Hélio Gracie a lutar jiu-jitsu contra Pedro Heme-
tério, mas reconheceu que um lutador de judô jamais teria
condições de enfrentar de igual para igual um outro de
jiu-jitsu e desmentiu que tivesse dado entrevista dizendo
ter derrotado Hemetério em Fortaleza.

Hélio Gracie, após tomar conhecimento de que Mehdi
teria falado há superioridade do judô sobre o jiu-jitsu. re-
solveu procurar o campeão brasileiro em sua academia,
acompanhado de Hemetério para desafiá-lo, dizendo que"até com 80 anos e de bengalinha bateria num lutador de
judô".
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30,00
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10,00
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10,00
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10,00
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10,00
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14119... 10,00
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14244...
14281...
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14407...
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34994.

30,00
30,00
30,00
30,00
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10,00
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10,00
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15
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35420...
35785...
35894.
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10,00
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16G13.
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30,00
10,00
30,00
30,00
10,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
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Todos os números terminados em O (final do 1.° prêmio) têm NCr$ 9,00
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GUARDE SEU BILHETE MÃO PREMIBDQ £ TROQUE POR CUPONS DOS SEUS «LÕES VMJEM MILHÕES!

FIQUE meo Comprando Bilhetes da Loteria do Estado da Guanabara
na CASA ESPERANÇA IOTERIAS - Av. Rio Branco, 159.

o seu dia chegará!
íp

'Oavista e Keiinon dividem
no Gávea a liderança da___>
Taça Grace Oakley de golfe

Com as 72 tacadas net que deu ontem à tarde, no cam-
po do Gávea, a golíista Elisabete Boavlsta conquistou otitulo de campeã da Medalha Mensal de Abril — depoi.sde um playojf _ e conseguiu manter também a liderança
da Taça Grace Oakley, com o parcial de 140 tacadas net.
agora acompanhada de Jane Kennon. pois Pilar González,
com 147, caiu para a segunda colocação.

Um acidente em que morreu a Sra. Shirley Sumner.
por volta do meio-dia, na Estrada do Joá. provocou o can-
celamèrito da competição de nove buracos que estava pro-
gramada para o Itanhangá, pois ela era uma das oue ,a
disputariam. A rodada da Taça Grace Oakley. no Gávea.
só não íci suspensa porque as golfistas só souberam do
desastre depois do jogo.

DESAFIO

Acompanhado de vários ln-
tadores de jiu-jitsu, Hélio Gra-
cie compareceu na academia
de judô de George Mehdi e o
desafiou a lutar contra Pedro
Hemetério.

Você é campeão brasileiro
de judô — disse Gracif — c
como tal espero que aceite lu-
tar contra Hemetério, pois você
falou que o judô é superior ao
jiu-jitsu.

Depois de ouvir de Mehdi
que não tinha dito nada e que
não queria briga, Gracie per-
guntou:

Qual o tipo de luta su-
perior ao jiu-jitsu?

George Mehdi argumentou
que o judô é apenas um esr
porte, não havendo meio de
comparação entre uma e outra
luta, mas como foi novamente
pressionado por Gracie, rei-pon-
deu.

Não existe luta mais efi-
ciente que o jiu-jitsu e, além
de tudo respeito seu nome, Hé-
lio, pois você é uma legenda
neste esporte no mundo.

Enquanto Hélio Gracie con-
versava com Mehdi. Pedro He-
metério que estava ao lado
dizia:

Quero lutar coni você ago-
ra. Mehdi, para desmenti-lo e
mostrar que qualquer lutador
de jiu-jitsu é superior ao de
judô.-

Quando Hemetério já esta-
va disposto a brigar com Meh-
di, Hélio Gracie interferiu e
mandou que respeitassem a ca-

sa de um amigo, "pois esta-
mos aqui como desportistas".

INÍCIO

Tudo começou quando Ge-
orge Mehdi compareceu a um
programa de televisão e teria
dito que em Fortaleza tinha
derrotado Pedro Hemetério e
que o judô era uma luta supe-
rior ao jiu-jitsu. Hélio Gracie
ao saber de tais noticias diri-
giu-se ã Academia de Mehdi
para saber a verdade.

Vim aqui acompanhado
de Pedro Hemetério — disse —
para que você lute com êle e
prove sua superioridade. Caso
contrário, terá que desmentir
tudo o que declarou. George
Mehdi dizia apenas que respei-
tava seu nome e que, jamais
poderia falar mal de um ho-
mem que simbolizava o jiu-
jitsu no Brasil, sendo respeita-
do em todo o mundo.

Não quero lutar com He-
metério — disse Mehdi — pois
um judoea não está em condi-
çóe.s de igualdade com um lu-
tador de jiu-jitsu. Enquanto

• um é esporte o outro é luta
para valer.

Como ficou acertado entre
Gracie e Mehdi de que nem
um nem outro tentariam me-
nosprèzar os dois tipos de lu-
ta. Gracie se despediu dizen-
do: — Bom. eu vou embora, já
que você reconheceu perante
todos ser o jiu-jitsu superior
ao judô, mas lembre-se que,
mesmo eu estando com 80
anos ,e de bengalinha, bato
em^qualquer lutador de judô.

AS MELHORES

Elisabete Boavista, Jane Bass
e Pilar González haviam ter-
minado a primeira rodada da
Taça Grace Oakley empatadas
com o resultado net de 7_ ta-
cadas, o que, por outro lado,
havia provocado um tríplice
empate ria, primeira colocação
dá Medalha Mensal de Abril.
Ontem, no playóff. a vitoria
ficou para Elisabete Boavista,
que cumpriu cs IB buracos com
o 7tc_ de 72 tacadas.

Pela Taça Grace Oakley —
cuja segunda volta foi jogada
simultaneamente — a situação
da primeira categoria de han-
dicaps ficou assim: 1.° Elisabe-
te Boavista e Jane Kennon,
146 tacadas 7teí; 3.° Pilar Gon-
zãlez, 147. Na segunda catego-

ria. a liderança está em poder
de Clarita Azulay. com 153 ;.el.
seguida de Dorothy Burton,
com 156.

A morte de Shirley Sumner
— que só agora estava come-
canelo a jogar golfe — não
causou o cancelamento da ro-
dada da Taça Grace Oakley.
do Gávea, pelo fato de te:-
ocorrido quando á competição
ia em meio. As jogadoras do
Gávea. entretanto, ficaram
consternadas com a noticia,
pois dela tomaram conheci-
mento logo após cumprirem os
18 buracos do campo. O tor-
neio de nove buracos do lta-

¦nhangá, que inauguraria a
temporada feminina do clube,
íoi adiado pela capita de gôl-
fe Marina Walker — sem data
marcada para a sua realização.

macao soore
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•ícaiio e so eus]
se fôr apenas em uma sede :

Tão logo encerrou-se a reunião no Comitê Olímpico,
os Srs. Paulo Meira e Ivã Raposo — da Confederação de
Basquetebol — redigiram dois telegramas, ontem mesmo
enviados à Comissão de Zona da FIBA e ã Federação Pa-
raguaia, solicitando confirmação sóbre a disputa do Sui-
Americano em 4 cidades e reafirmando que o Brasil só pai'-üeipará, se o campeonato fôr em uma só sede.

Enquanto isso, a seleção brasileira realizou dois trei-
hos. no ginásio do Tijuca, já contando com Ubiratã e Mos-
quito, que chegaram de São Paulo, trazendo o pedido de
dispensa formulado nor Játir.
OS TELEGRAMAS

A CBB recebeu ontem tele-
grama dn Comissão de Zona,
dizendo que o Sul-Americano
seria em uma só sede. Mas co-
mo a modificação parece ter-
se processado, agora, pela Fe-
deração Paraguaia, a CBB ex-
pediu o seguinte telegrama à
Comissão de Zona: "agradece-

mos telegrama. Informamos,
decisão definitiva não partici-
par Campeonato, se confirma-
do 4 cidades. Delegação Bra-
sileira somente embarcará cotn
responsabilidade da Comissão
de Zona manutenção Regula'-
mento e resolução da sessão de
18 de janeiro Campeonato úni-
ca cidade. Aguardamos respos-

• ta urgente".

DESAFIO

Hélio Grace joi com Hemetério e outros lutadores exigir explicações de MedJii, que estava com Hermanny1
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Tupãzinho participou de muitos lances dentro ãa área âo Penarol e acabou fazendo o gol ãa vitória

Palmeiras ganha
Penarol de 1 a 0
numa boa partida

Bangu ainda
não sabe

São Paulo (Sucursal) — O
Palmeiras derrotou o Pena-
rol por 1 a 0, ontem à noi-
te no Pacaembú, gol de Tu-
pãzinho aos 26 minutos do
segundo tempo, no primei-
ro jogo entre as duas equi-
pes válido pelas semifinais
da Taça Libertadores da
América. Os uruguaios abu-
saram do jogo violento, com
entradas duras nos jogado-
res do Palmeiras, mas não
chegou a haver indisciplina
de ambas as partes.

O juiz foi o chileno Clâu-
die Vieuna, com arbitragem
irregular, errando princi-
palmente nas marcações de
faltas, quando beneficiava
o infrator, sem levar em
conta a lei da vantagem. A
renda íoi de NCr$ 87 539,50.
O time do palmeiras deverá
embarcar na próxima se-
gunda-feira para Montevi-
déu, onde jogará apenas pe-
lo empate, na quarta, con-
tra a equipe uruguaia.

Os dois times formaram
assim: Palmeiras — Valdir;
Djalma Santos, Baldocchi,
Osmar e Ferrari; Dudu e
Ademir da Guia; Suingue,
Servílio, Tupãzinho e Rinal-
do. Penarol — Mazuckievs-
ky, Mendez, Figueroa, Gon-
zález e Caetano; Gonçalves
e Cortez; Bertochi, Rocha,
Spencer e Joya.

O primeiro tempo termi-
iipu sem abertura de conta-
gem, jogando os dois times
muito mal, principalmente o
Palmeiras, que não conse-
guia acertar seu melhor pa-
drão de jogo.

O Penarol tentava jogar
na base de contra-ataques,
num 4-3-3 rígido, mas ata-
cando com seis jogadores,
quando de posse da bola. O
Palmeiras atuava num 4-2-4
também variável, pois Ri-
naldo recuava para ajudar
a'defesa, notadamente a
Ferrari, que não esteve mui-
to bem tecnicamente.

*. Para o segundo tempo, não
houve modificações no time
dò Palmeiras, chegando até
o final com os mesmos jo-
gadores. No Penarol, Abadie
entrou em lugar de Bertoc-
Êhi, aos 18 minutos, mas tà-
ticamente não houve gran-
des modificações no time
ijjuguaio. O Palmeiras come.
¦qcp.a crescer em volume de
jogo depois dos vinte minu-
ms finais, quando Servílio
fíSi mais acionado, e conse-
gúiu boas.tabelas com Tupã-
zinho, acabando por marcar
Um bonito gol, embora Suin-

gue perdesse dois gols quase
impossíveis.

GOL DE CLASSE

Eram decorridos 26 minu-
tos de jogo quando uma bo-
la jogada por Ademir da
Guia, entre os dois zaguei-
ros uruguaios — Figueroa e
Gonzalez — sobrou para
Servílio, de costas para o gol.
O cèntro-avante deu um le-
ve toque de calcanhar, pas-
sando a bola na frente de
Figueroa e na sobra Tupã-
zinho chutou violentamente,
sem condições de defesa pa-
ra Mazuckievsky.

Depois dé.sse lance, duas
vezes o Palmeiras teve chan.
ce de aumentar o escore, por
intermédio de Tupã, cobran-
do bem uma falta, e por Ri-
naldo, que bateu um escan-
teio com efeito e chute for-
te, quase fazendo um gol
olímpico.

Os uruguaios aproveitan-
do-se da falha de Ferrari,
em noite irreconhecível, fi-
zeram todos os ataques jo-
gando bolas às suas costas,
deixando a lateral oposta, de
Djalma Santos, completa-
mente sem ação.

Djalma Santos marcou
muito bem a Joya, que pa-
receu estar fora de forma,
perdendo por várias vezes o
controle da bola pela late-
ral. Osmar, entrando no ti-
me na quarta zaga, mos-
trou-se perfeito e deverá fi-
car com o posto de titular
nos próximos jogos. Seu tra-
balho porém não foi facili-
fado por Ferrari, tendo por
diversas vezes de cobrir os
erros do lateral-esquerdo do
Palmeiras.

Os uruguaios mostraram
perfeito controle de bola e
uma defesa sólida, onde Fi-
gueiroa foi a maior figura,
jogando no sistema de libe-
ro. Nos últimos vinte minu-
tos, porém, Figueiroa teve
seu trabalho acrescido pelos
bons lances de Servilio, este
praticamente jogou apenas
25 minutos em todo o jogo,
o suficiente para conseguir
o lance do gol, além de ou-
tros que levaram perigo ao
gol adversário.

Raciiis; 1 a 0
^Buenos Aires, Argentina
CÜPI-JB) — Com um gol
ejn jogada individual de
Maschio, aos 15 minutos do
primeiro .tempo, o Racing
v.enceuo-Estudiantes de La

Plata, também argentino,
por 1 a 0 na sua primeira
apresentação quando está
tentando o bicampeònato
mundial de clubes.

Vitória do Santos
* O Santos manteve a lide-

rança do campeonato pau-
lista ao derrotar por 1 a 0
o São Bento ontem à noite
eni Vila Belmiro, com gol
marcado por Edu aos 41 ml-
njjtos do segundo tempo.

O goleiro Chicâo foi a me-
Ilfòr figura da partida e a
resistência da defensiva do
¦São Bento diante da insls-
tencia da ofensiva do San-
tos foi a constante do jogo.
Aprenda somou NCr$ ....

17478,00 e o árbitro foi Ar-
naldo César Coelho.

O Santos venceu com
Cláudio, Carlos Alberto, Ra-
mos Delgado, Joel e Rildo;
Clodoaldo (Negreiros) e Li-
ma; Kaneco,Douglas (Edu),
Pele e Edu (PeDe). O São
Bento jogou cam Chicão,
Aranha, Luís, João Carlos e
Dorival; Gonçalves e Baca-
ninho; Copeu, Batista, Ma-
zinho e Carlinhos (Gibe).

Chirol introduz bambolês
no Botafogo mas afirma

qual o time que não quer imitar Vasco
Prado não melhorou da con-

tusão nn coxa* direita e pas-
sou a ser o maior problema do
Bangu para a partida de do-
mingo contra o Botafogo, cn-
quanto que Mário Tito tam-
bém é dúvida, pois ainda sen-
te dores no tornozelo esquerdo e
Marcos já está fora de cogita-
côes, por encontrar-se eni São
Paulo, ao lado de seu pai en-
fêrmo;

D;vido a estes problemas,
Plácido só no treino coletivo
de hoje à tarde, em Moça Bo-
nita, é que decidirá qual será
o time do Bangit, mas já de-
cidiu qué o juvenil Hélcio jo-
gará de qualquer maneira, sc-
ja na ponta direita ou na pon-
la-de-lança. O apoiador To-
nhé também poderá ser lan-
çado, formando o meio-campo
com Jair.
DÚVIDAS

O técnico Plácido Mon.*iores
está bastante preocupado com
ás contusões de Mário Tito e
Prado e com a ausência de
Marcos, e por isso náo sabe
como escalará o seu time. A
princípio, Plácido poderá for-
mar a equipe assim: Ubiraia-
ra, Fidélis, Luís Alberto, Pedri-
nho e Ari Clemente; Jair e
Tonhé; Hélcio, Fernando. Mn-
rio e Aladim.

Caso Prado pas.se no exame
médico a que será submetido
amanhã, o técnico, então, colo-
cará Fernando no meio-cam-
po ao lado de Jair, para que
o ponta-de-lança titular forme
dupla com Mário. Este, em lli-
pótese alguma jogará nova-
mente na ponta-de-lança, pois
Plácido chegou à conclusão que
êle rende muito mais pelo
meio.
INDIVIDUAL

O preparador físico Ari Viei-
ra dirigiu um individual puxa-
do para os jogadores, ontem de
manhã, em Moça Bonita, do
qual só tiveram ausentes Pra-
do, Mário Tito e Marcos. To-
do.s se empenharamniuito, ape-
sav da* ausência dos Srs. Eu-
.sé.bio de Andrade e Castor, que
se encontram em São Paulo.

Para hoje. Plácido marcou
uni coletivo, que servirá como
apronto, iniciando-se a con-
cenfcraçáo amaclhã pela ma-
nhã, logo após um treino re-
creativo, na Vila Hípica.

¦Lruzeiro
enfrenta
Vsipa

Belo Horizonte (Sucursal) —
Cruzeiro desistiu de fazer

uma rodada dupla amanhã à
tarde e vai mesmo jogar hoje
à noite no Estádio Minas Ge-
rais contra o Usipa, pelo cam-
peonato mineiro, devendo lan-
çar o ponta-direia juvenil Ri-
cardo, já que Natal está sus-
penso por dois jogos e Wilson
Almeida brigou com o clube.

O time do Cruzeiro vai-se
apresentar bastante modificado
na partida desta noite, porqueo técnico Orlando Fantoni en-
frenta muitos problemas de
contusão. Ditão foi afastado pa-ra fazer tratamento de vermi-
nose, Dirceu Lopes e Hilton
Oliveira estão contundidos e,
além de Ricardo, devem reapa-
reeer Vítor, Piazza e Rodrigues.
DIFERENTE

O jogo do Cruzeiro — ainda
lider invicto do campeonato,
com. dois pontos perdidos juntocom o Atlético e o Formiga —
contra o Usipa começa às 21h
15m e só minutos antes o nome
do juiz será anunciado.

A rodada dupla qúe o Cru-
zelro queria promover no sá-
bado à tarde gorou, porque o
Democrata exigiu NCrS 5 mil
para jogar contra o Vila na
preliminar.

O Cruzeiro começa com Raul
Pedro Paulo, Vítor, Procópio e
Neco; Piazza e Zé Carlos; Ri-
cardo, Evaldo, Tostão, Rodri-
gues. O Usipa não tem proble-mas e joga com Crêscio, Edi-
nho, Ze Geraldo, Eleotério e
Furneca; Josué e Alemão; Na-
talino, Carlinhos, Taquinho e
Jesuino.

Admildo Chirol dirigiu, ontem à tarde, um individual
de uma hora, um dos mais puxados dos últimos tempos,
contando com várias inovações, entre elas os bambolês
espalhados pelo chão para os jogadores treinarem saltos,
da niesma forma que o Vasco fizera um dia antes.

O preparador físico, no entanto, explicou que não esta-
va tentando imitar o seu colega Paulo Balthar, do Vasco,
pois todos os aparelhos utilizados no treino cie ontem já
haviam sido encomendados há muito tempo, mas, por coin-
cidència, só chegaram agora.

TREINO DISTRAI

Os jogadores reagiram muito
bem ao treino, que embora du-
rando 60 minutos ininterruptos,
trouxe com os novos aparelhos
— além dos bambolês, colchões
para saltos, estacas e outros —
a -distração necessária para que
esquecessem os esforço despen-
dido. Ao final, Leônidas chegou
a procurar Admildo Chirol pa-
ra agradecer . elogiar o treino.

Gérson nâo participou porque
no treino de conjunto da vés-
pera levara uma pancada na
coxa. em choque com Cao e
sentia, ainda, dores no local.
Roberto continua* em tratamen-
to com ondas curtas e ultra-
som e as melhoras autorizam
a sua presença no conjunto
desta tarde, o mesmo ocorreu-
do com Gérson.

Zagalo assistiu de perto todo
o treinamento, observando as
reações dos jogadores aos exer-
cícios mais fortes e principal-
mente a Carlos Roberto. No
fim, disse que ficara satisfeito
e que pretenda no treino de
hoje deixar que Carlos Rober-
to treine até cansar. Recusou,
no entanto, um pedido do jo-
gador que queria atuar ama-
nhã na equipe de aspirantes.

— Achei cedo demais para
isto — disse Zagalo — porque
éle vem de dois meses, parado.

Mas pretende acelerar a sua
recuperação para ver se êle po-
de jogar contra o Vasco.

— Tenho de prepará-lo, por-
que o contrato de Afonsinho
termina na semana que vem e
náo sei quanto tempo levará
para um acerto com o clube.
Assim, para evitar uma surpre-
sa de última hora, quero ver
Carlos Roberto logo em condi-
ções.

Chirol acredita que . recupe-
ração será imediata, não só
pela idade do jogador, mas pe-
lá vontade que èle vem demons-
írando nos treinos.

'O 
pai de Afonsinho deverá

estar no Rio, amanhã, para
conversar com os dirigentes do
Botafogo sóbre a renovação do
contrato. Ontem, no entanto,
o vice-presidente Riva d a via
Correia teve uma conversa pre-
liminar com o jogador e ficou
sabendo que Afonsinho vai ía-
zer exigências acima das hor-
mais que o clube fixou para
contratos de jogadores que aln-
da não atingiram a seleção.

Afonsinho quer receber NCrS
30 mil de luvas por um contra-
to de novç meses, tempo neces-
sário para que êle termine o
primeiro ano de medicina.

Agrônomo
defende o
Maracanã

O agrônomo Dias Lopes, res-
ponsável pela conservação da
grama do Maracanã, justifica
sua posição contrária a. jogos
às sexta-íelras naquele estádio
lembrando que são necessárias
de 48 a, 72 horas pnrn que o
gramado sc recupere do casti-
go sofrido depois de quatro
jogos.

— No fim de semana — diz
éle — realizam-se no Maraca-
nã quatro partidas, duas pre-
liminares e duns principais.
Com os programas das sextas-
feiras esse número subiria pa-
ra seis, e estaríamos cometen-
do um crime e correndo o ris-
có dé ver o Maracanã tranfor-
mado num Pacaembú.

CASTIGO

.— O pisoteio intensivo da
grama do Maracanã — prós-
segue o agrônomo — torna im-
possivel qualquer recuperação
do terreno, e nesse sentido te-
mos chamado a atenção da
ADEG, a quem cabe impedir
que a programação de jogos
chegue ao exagero, e o pro-
blema desse modo se agrave.

Dias Lopes esclarece que, en-
tre um jogo e outro, é preciso
haver um tempo disponível de
48 a 72 horas, a fim de que a
grama seja recuperada pela
adubação química, corte para
uniformização, regagem e re-
composição através de enxer-
tos feitos nos locais mais cas.
tigados.

As travas das enuteiras
dos jogadores produzem uma
deformação acentuada no ter-
reno, de modo que, com um jo-
go atrás do outro, cada vez o
problema aumenta mais. Pre-
cisaríamos, a rigor, de dois dias
entre um jogo e outro, e no
entanto já são disputados, no
Maracanã, um total de quatro,
da noite de sábado até a tarde
de -domingo.

ALERTA

A grama náo é matéria
Inerte, mas um vegetal, tem
vida, c poucos parecem lem-
brar-se disso — diz o agrõno-
mo da ADEG. Como qualquer
matéria viva, se não fór cui-
dada, tratada, muito bem tra-
cada, tende a desaparecer. As-
.sim, como pretendem os clu-
bes cariocas, em breve nossos
jogadores estarão pisando em
terra pura, como ocorre no Pa-
caembu.

Dias Lopes analisa a seu
modo o programa do Campeo-
nato:

Como está. com jogos às
quartas, sábados e domingos,
ainda não é o ideal, ma» pelo
menos temos segunda, terça,
quinta e sexta para trabalhar,
devolvendo tanto quanto pos-
sivel o estado normal à grama.
Ao meu ver, o Maracanã é um
local de grandes jogos, apenas
de grandes Jogos. Não vejo ra-
zão para que se façam nele
essas preliminares, qu» interes-
sam somente a meia dúzia de
pessoas, e não ao grande pú-
büco.

Acredita o agrônomo que, se
fôr aprovado o programa das
sextas-feiras, nem mesmo os
grandes jogos poderão ser íel-
tos no Maracanã.

Porque não pode- haver
bons jogos em campo ruim., i ,

¦Tomai dn Brasil, sexta-feira, 10-4-68. 1.° Cad. — 21

Na grande área
Armando Nogueira

Stanley Rous, Presidente da FIFA, rea-
firma na Europa: "É bem provável que, no
México, em 70, não haja mais impedimento
na cobrança de faltas." Quer dizer: a. barrera
como diz o meu amigo e goleiro Willy, fica
senão coisa, âo passado, e haja gol da entrada
da área. • O pessoal do Santos já acertou
a vida com a seleção: Pele fica no time, mas
Edu, Carlos Alberto, Rildo e o goleiro Cláudio
serão entregues à. CBD. • Os dois goleiros
mais cotados para a seleção de junho, quc es-
treará dia 9 com o Uruguai: Picasso, do São
Paulo, e Cláudio, do Santos.

ÈLE MERECE

Argumento cia CBD para não levar Pelo
na próxima excursão do selecionado: a equi-
pe é experimental e Pele, única presença cer-
ta na equipe de 70, já passou a fase da ex-
periência. Na verdade, o próprio Pele não gos-
taria de deixar na mão o time do Santos cuja
excursão à Europa, sem êle, sofreria cancela-
mento. Além disso, pouca gente sabe que não
é de euforia a situação económico-financeira
de Pele e que, viajando com o Santos, êle ga-
nhará 2 mil dólares por jogo (10 a 15 jogos),
dinheiro que a seleção não lhe pode pagar.
Há considerações de ordem profissional e hu-
mana que não se pode deixar de fazer quan-
do se trata de uma personalidade como Pele.

A VEZ DO VASCO

É o quinto amigo e leitor que me vem
dizer: "O pessoal ão Vasco está chateado con-
tigo, com a tua coluna que há muito tempo
não dá uma chance ao time âo Vasco."

Antes de mais nada, esse é um tipo de
queixa que um assinante de coluna está sem-
pre ouvindo de torcedores de todos os clubes.
Agora, vamos ao mérito: a coisa é um pouco
diferente: não sou eu que não dou chance ao
time ão Vasco; o time âo Vasco é que, há muU
to tempo, não me ãá a mim nem à sua ardente
torciãa a chance ãe festejá-lo. Só últimamen-
te, o time tem merecido realce na imprensa;
e, áe minha parte, tenho consciência ãe que
âou-lhe o tratamento ãeviâo. É eviâente que
não escrevi ainda que o time ão Vasco é o
melhor ãa cidade. Que me desculpe o pessoal
do Vasco mas eu ainda não estou certo ãisso.
Há coisa ãe três, quatro meses, âesapontei um
grupo de botafoguenses só porque classifiquei
o time do Botafogo abaixo âo Santos a âo
Cruzeiro. Paciência, mas en prefiro áiscor-
ãar, sinceramente, ãos leitores e desaponta-;
los do que colocar panos quentes, com elogios*,
fáceis e insinceros. r/fjJM

Talvez eu pudesse confessar que tais qUefcí
xas, no fundo, ofendem o brio profissional da'
um crítico, graças a Deus, sempre preocupado
com o equilíbrio; mas, parece que um dos en-'
cantos do futebol é a paixão âesmeâiãa âo
torceâor. ^

E, afinal âe contas, as mágoas vascainas''
me chegam em tom cordial, algumas afetuo-
sas mesmo. Duro foi há um ano que tive de..' trocar o número do telefone de casa para li-
vrar minha família ãe torpes telefonemas de,
torceãores ãescontentes.

Mas âeixa pra lá: futebol, já bem 'disse'
Platão, é jogo para homem.

PLANTÃO WILLYS
nos feriados e fins-de-semana

©Willyn-Ovsflind 68.104*

Dias 13 e 14 Dias 20 e 21 Dias 27 e 28 Dias1e2
de abril de abril de abril de maio
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Delsul Europamérica Galina Delsul
R. General Polidoro, 81 R. da Matriz, 26 Rua São João Batista, 75177 R. GeneralPo!idoTO*81
Botafogo Botafogo Botafogo Botafogo

Ludolf Ludolf
R. Coronel Audomaro Costa, 235 RuaCsI.AtKtonraioC06fifr235
Centro Centro
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Utilize o Plantão Wülys se precisar de umreparo de emergência.
Horários: sábados das 8 às 18 h domingos das 8 às 12 h
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Vasco defende liderança e Olaria joga por uma vaga
Como líder invicto e

absoluto do Campeonato
Carioca, ainda sem ter
perdido um ponto se-
quer, o Vasco volta hoje
à noite ao Maracanã pa-
ra defender sua posição,
tendo pela írente um
Olaria que vinha cum-
prindo boa campanha,
sofreu uma derrota ines-
perada e entrou em crise,
sem que se possa avaliar
até que ponto sua equi-
pe foi afetada por tudo
isso, já que hoje ela joga
tudo por sua classifica-
cão ao returno.

A partida, coni início
marcado para às 21h
30m, vale pela nona ro-
dada do primeiro turno.
Na preliminar, às 19h
30m, o América joga com
a Portuguesa, f uncionan-
do como bandeirinhas
Guálter Portela Filho e
Rubem Sousa de Carva-
lho. Para a partida prin-
cipal, estão escalados
Idovã Silva e Carlos Fio-
riano Vidal, e os juizes
serão indicados hoje cc-
do.

GARANTIA DE VM

O LÍDER
o Vasco vem manten-

do com firmeza — e às
vezes com brilho — uma
situação que, olhando-
se para as temporadas
passadas, poucas equipes
conseguiram a essa altu-
ra do Campeonato: oito
partidas disputadas, oito
vitórias, dois pontos de
vantagem sôbre o segun-
do lugar e cinco do ter-
ceiro. Como esta rodada
marca uma partida difi-
cil para o Botafogo, seu
mais próximo seguidor, e
o próprio Vasco apresen-
ta-se como favorito dian-
te do Olaria, essa posição
pode tomar-se até como-
da, antes que o líder en-
frente o Botafogo e o
Flamengo no final do
turno.

A campanha do Vasco
registra vitórias sôbre o

América (3 a 2), Madu-
reira (4 a 1), Campo
Grande (1 a 0), Bonsu-
cesso (2 a 0), Bangu (2
a 1), Portuguesa (3 a 0),
São Cristóvão (2 a 0) e
Fluminense (3 a 1).

O Olaria, que ocupava
o quarto lugar do seu
grupo, está agora amea-
cado de não se classifi-
car, dois pontos atrás de
Bangu, Fluminense e
Madureira. Sua derrota
de domingo para o Cam-
po Grande (1 a 0) dei-
xou-o em posição difícil
e criou uma crise no clu-
be. O Olaria havia ven-
cido o Bangu (3 a 1), São
Cristóvão (3 a 0) e Por-
tuguesa (3 a 0), perdido
também para o América
(1 a 0), Madureira (2 a
1), Flamengo (2 a 1) e
Botafogo (2 a 0).

A PRELIMINAR
Teoricamente, o Amé-

rica ainda pode conside-
rar-se candidato ao titu-
lo, pois está com seis
pontos perdidos e tem
chance de não perder ne-
nhum dos jogos que ain-
da lhe restam no turno,
enquanto Vasco, Botafo-
go e Flamengo terão ad-
versários difíceis nas
próximas rodadas, No en-
tanto, com a equipe que
possui, ainda sem ter se
firmado taticamente, as
suas possibilidades em
relação ao título são prà-ticamente muito poucas.O América venceu o
Olaria (1 a 0), Bonsu-
cesso (2 a 1) e São Cris-

VASCO OLARIA
Pedro Paulo Franz

Ferreira Mura
Brito Miguel

lourival Mafra
Bougleux Altivo

Fontana Alfinete
Nado Joãozinho

Danilo Válter
Nei Antunes

Bianchini 10 Quarentinha
Silvinho 11 Nodir

AMÉRICA PORTUGUESA
Rosa Marcelino

Zé Carlos Bruno
Alex Taquinho

Badeco Chiquinho
Mareco Zeco

Leon Beto
Battaglia Inaldo

Almir Mário Breves
Edu luis

Tadeu 10 Ari (César)
Gilson Porto 11 Edinho (Léo)
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tóvão (3 a 0), empatou
com o Campo Grande (0
a 0), Botafogo (2 a 2,),
Flamengo (lal) e Ma-
dureira (0 a 0), e
só p e r d e u para o Vas-
co (3 a 2).

A Portuguesa, já sem
qualquer chance de cias-
sificacão, não ven-
ceu ninguém. Seus me-
lhores resultados íoram
os empates com o Cam-
po Grande (0 a 0) e Ban-
gu (1 a 1). Fora isso,
perdeu para o Flamengo
(3 a 0), Botafogo (3 a
0), Bonsucesso (1 a 0,),
Fluminense (3al),
Vasco (3 a 0) e Oloria

Dario chegou dizendo estar
em boa foruia _e__querendo_
estrear contra o Flamengo

O atacante Dario chegou ontem às 23h40m, vindo do
México, dizendo, ainda no Aeroporto do Galeão, que estáem plena forma fisica e pedindo para ser logo escalado
na equipe do Fluminense, que enfrentará o Flamengo,
amanhã à noite, no Maracanã.

O jogador veio com sua mulher e a filha Rita, de ape-nas 11 dias. O empresário Wilson Moreira, que foi a Mon-
terrey buscar o atacante, informou que trouxe todas asdocumentações necessárias a fim de hoje mesmo regula-
rizar a situação de Dario na Federação Carioca.
NAO DEU

WLT&è
Bougleux não treinou para fazer tratamento no tornozelo direito, mas o Dr. José Marcozzi garante sua presença hoje

Fia lança Luís Cláudio Iogadores vâ0 silenciar
Fontana com esparadrapo e

JCIZCY H~õ~õ MtTlCltTilCl algodão se fôr absolvidoTjxJtlTCL

Válter Miráglia vai esca-
lar Luís Cláudio em substi-
tuição a Néviton no inicio
do apronto que dirigirá ho-
je de manhã, para que êle
forme o 4-3-3 com Carlinhos
e Reyes, e caso o resultado
seja bom o técnico já ga-
rantiu que repetirá o siste-
ma no Fla-Flu de amanhã ã
noite.

Marco Aurélio treinou
normalmente na tarde clc
ontem e é certo que partici-
para do apronto de hoje ce-
do, mas Válter Miráglia dis-
se que Ubirajara continua-
rá no gol, pois além de es-
tar satisfeito com suas
atuações, acha temeroso
lançar o titular, que só ago-
ra recuperou-se de uma
contusão séria.

MOTIVOS DA MUDANÇA

Válter Miráglia decidiu
colocar o Flamengo jogando
dentro do sistema 4-3-3, de-
pois de observar que o ata-
que se torna mais objetivo
quando joga assim.'

Sentindo a impossibilida-
de de tirar da equipe os jo-
gadores Silva e César, "que

podem decidir uma partida
numa só jogada", e achan-
do que o ataque do Flamen-
go não se porta bem quando
faz o 4-3-3 pelo centro, Vál-
te Miráglia resolveu substi-
tuir Néviton por Luís Cláu-
dio.

Luis Cláudio, entretanto,
já estava há bastante tem-
po aguardando uma oportu-
nidade de vir a ser titular,
pois além de suas boas atua-'
ções nos treinos, o técnico
tem lhe dado ateíições espe-
ciais em campo, orientando
suas jogadas e dele exigindo
muito nos individuais, aca-
bando por confessar-se dis-
posto a aproveitá-lo no time
principal.

Ao escalar. Luís Cláudio

no meio de campo, para que
êle faça também as funções
de um ponta, caindo pela
extrema esquerda, e deixan-
do Luís Carlos pela direita,
Válter Miráglia não esconde
seu desejo de aproveitar
bem as jogadas pelas pon-
tas, a fim de esvaziar a área
adversária, para que Silva e
César tenham maior liber-
dade de Jogar.

O treinador diz ainda que
espera, lançando mão do
4-3-3, dar ao ataque do Fia-
mengo 3. objetividade que
lhe falta, no momento de
penetrar na área e fazer os
gols.

POUPADOS

Paulo Henrique, Onça e
Almir foram poupados no
treinamento de. ontem e se
limitaram a 15 minutos de
física bem leve, sob a orien-
tação do técnico Válter Mi-
raglla.

Paulo Henrique não trei-
nou normalmente porque
reclamava de um tostão na
coxa, mas o médico Célio
Cotecchia acredita que o Jo-
gador já poderá participar
do apronto de hoje cedo.

Onça foi poupado por
causa de um estiramento
antigo na coxa esquerda,
que voltou a sentir no con-
junto de anteontem, mas o
médico disse que êle tam-
bém não causa preocupa-
ções.

Almir sofreu uma leve
contusão no pé direito e por
isso não pôde treinar.

Os jogadores em bom es-
tado físico fizeram 15 mi-
nutos de aquecimento, sob a
orientação do preparador
Eitel Seixas, e em seguida
organizaram um dois toques,
vencido por 3 a 0 pela equi-
pe que jogou com' Manice-
ra, Reyes, Liminha, Carli-

nhos, Fio, Jair Pereira, Cé-
sar. Murilo e Nelsinho.

PALAVRA CUMPRIDA

Silva chegou ontem de S.
Paulo, conforme prometera,
treinou normalmente, to-
mando parte também no
dois-tòques, atuando pela
equipe que perdeu e que
contou com Luis Cláudio,
Guilherme, Jaime, Luis Hen-
rique, Zèzinho e Sapatào.

Silva chegou bem tran-
quilo depois de visitar sua
mulher e conhecer seu nôvo
filho, e agora, vai tratar de
arranjar uma casa ou apar-
tamento, a íim de fixar re-
sidência no Rio.

Onça, Néviton e Dionisio
treinaram chutes a gol, de-

O zagueiro Fontana, por causa da sua expulsão do jogo
passado, foi ontem alvo de muitas brincadeiras dos seus
companheiros, que prometeram, inclusive, qus vão tapar-
lhe a boca com chumaços de algodão e esparadrapos se êle
conseguir ser absolvido na reunião de hoje à noite no TJD.

A verdade, porém, é que os jogadores do Vasco estão
muito preocupados com o resultado do julgamento de Fon-
tana, não só por causa do amigo, mas também pela falta
que o quarto-zagueiro faz ao quadro e o próprio Brito con-
fessou: — Nós já estamos acostumados com os gritos deles.
É uma coisa chata, mas vai fazer falta se cie fòr suspenso.

de um toque, segundo PíuiIU
nho, é para os jogadores ad-
quirirem mais llgeireza.

COMANDO NECESSÁRIO

Brito, que multes têm como
inimigo de Fontana, explicou
que realmente é necessário o
comando de um zagueiro sôbre
o time e não se furtou em elo-'
glnr o quarto-zagueiro.

— Às vezes éle pode até pa-
recer que está falando demais,
entretanto, a preocupação de
Fontana é Instruir sempre a
defesa para não errar nos pas-

Quarentinha
estréia
no Olaria

O ex-jogador do Eotafogo.
Quarentinha, atualmente coni
34 anos tle idade, assinou con-
trato, ontem, com o Olaria --
as bases não foram reveladas— c vai fazer a sua estréia,
esta noite, contra o Vasco, se
constituindo na grande espe-
rança do técnico Sávio Ferrei-
ra.que, apesar da idade, ain-
da o considera um atacante dos
mais perigosos.

Quarentinha retornou recen-
temente da Colômbia, onde es-
tava desde 1964, tendo jogado
pelas equipes do Deportivo de
Cáll, Atlético Júnior de Bar-
ranquiliia e Madalena de Santa
Maria. Ele vinha treinando no
Olaria há mais de dois meses,
só não tendo assinado antes
porque apenas anteontem, re-
mexendo uns papéis velhos;
em casa. conseguiu encontrar o
seu distráto com o Botafogo.

ESFORÇO RECOMPENSADO

Desde tiue retornou da Co-
lòmbia. com passe livre e com
oito quilos de excesso no seu
peso, Quarentinha Iniciou ura'período de treinamento intensl-
vo no Olaria, causando admi-
ração ao técnico, dirigentes e
aos outros Jogadores. Pouco a.
pouco foi se recuperando, con-
seguiu chegar ao peso nor-
mal, e — segundo êle próprio— ainda vai jogar mais dois
anos, antes de deixar deflnitl-
vãmente a carreira que come-
cou em 1952 no Paissandu, do
Pará, indo depois para o Vi-
tória, de Salvador, chegando em
1954 ao Rio para defender o
Botafogo até 1964.

Exa.tamente pelo esforço evi-
denciado nos treinos e por ter
demonstrado ter ainda multo do
bom futebol, que íêz de Qua-
rentinha um dos maiores ar-
tilheiros de campeonatos cario-
cas. o Olaria resolveu contra-
tá-lo, lutando contra a con-
corrência do América Mineiro c,
ultimamente do Bangu. As ba-
ses do contrato não foram re-
veladas, mns o jogador mostra-
va-se satisfeito, dizendo que
suas pretensões foram atendi-
das em todos os aspectos.

— Estou em boa forma e es-
pero melhorar ainda mais, pois
quero fazer muitos gols ante?
rie deixar o futebol.

pois que terminou o indivi--- ses e na cobertura — disse.
duai e o dois-toques.

Hoje haverá o apronto,
que Válter Miráglia preferiu
dar na parte da manhã,
pois se acontecer alguma
contusão leve há maior tem-
po para recuperação até o
momento do jogo, que será
disputado à noite.

Amorim acertou o n t e m
praticamente seu emprésti-
mo ao Esporte Clube Bahia,
por oito meses, pelo qual o
Flamengo receberá NCrS 10
mil e o jogador luvas tam-
bém de NCrS 10 mil, além
de salários de NCr§ .1 mil.

Jaime, que também esta-
va em negociações com o
clube baiano, está disposto
a voltar atrás na sua deci-
são de sair do Flamengo,
pois não via grande com-
pensação financeira, e diz-
se disposto a jogar, nem que
seja1 entre os aspirantes.

Ontem, depois do treino,
começou a concentração dos
jogadores solteiros, a quem
se juntarão os casados, de-
pois do apronto da manhã
de hoje.

Quando Fontana subia o ônl-
bus que conduziu os jogadores
à concentração. Brito não re-
slstiu as brincadeiras que os
companheiros faziam com ele e
comentou:

— Amigo, a única coisa que
posso fazer por você é me des-
pedir depois do jogo contra o
Olaria. Você partirá para umas
férias forçadas e um tanto fo-
ra da época. Mas se os advo-
gados do Vasco conseguirem
lhe absolver juro que gritarei
mais do que você em campo
para não deixá-lo falar.

ATRASAR O JULGAMENTO

Fontana tem sua presença
na partida de hoje prãticamen-
te assegurada, já que as advo-
gados do Vasco tudo farão pa-
ra atrasar a decisão fina1, do
TJD até o início do jogo. Pau-
linho, no entanto, já se pre-
veniu contra a possivel ausên-
cia de Fontana e treinou tàti-
camente o zagueiro Sérgio pa-
ra substituí-lo.

O Vasco realizou ontem um
treino de um toque durante 20
minutos e depois o técnico ar-
ticulou algumas jogadas táti-
cas em campo, visando princi-
palmente os atacantes. O treino

Bougleux não participou do
treino de ontem. O médio fi-
cou no Departamento Médico
com o Dr. José Marcozzi. e in-
tensificou seu tratamento no
tornozelo direito. Nei também
só participou do treino de um
toque e depois saiu, pois êlo
e Bougleux foram a Copaca-
bana na clínica do íisiotera-
peuta Melo para fazerem tra-
tamento.

SEM GRAVIDADE

Nei, segundo o Dr. José Mar-
cozzi, melhorou.multo das do-
res no músculo da virilha di-
reita e tanto èle como Bou-
gleux não são casos graves.

Após o treino os jogadores
seguiram para a concentração
do Hotel Corcovado Paineiras.
A relação dos concentrados foi
a seguinte: Pedro Paulo, Fer-
reira, Bougleux, Danilo, Brito,
Fontana, Sérgio. Ananias, Al-
mir, Lourival, Nado, Nei, Adíl-
son, Valdir, Bianchini, Silvi-
nho e Paulo Dias.

O ponta-esquerda Canhotei-
ro, do Bahia, e que estava em
experiência no Vasco, será de-
volvido na próxima semana, O
jogador náo se adaptou em São
Januário e êle próprio deseja
voltar a Salvador.

' O técnico Paulinho informou
que não fará qualquer modifi-
cação no ritmo de treinamento
da equipe para a partida con-
tra o Botafogo. Apesar do Vas-
co jogar hoje, os jogadores só
se apresentarão para o reinicio
dos treinamentos na próxima
segunda-feira e a concentração
começará no sábado, véspera
do jogo.

ESPERANÇA DE OVTRO

Como estava marcado,,Ade-
mar íoi examinado pelo Dr.
José Rizzo Pinto antes do trei-
no de conjunto, e o médico
não lhe deu autorização para
participar do coletivo, pois sua
contusão no tornozelo direito
ainda não está' totalmente
curada.

Ontem, Ademar deixou a
concentração do clube, onde
estava morando, e transferiu-
se para o Hotel Paissandu, on-
de ficará por conta do Flumi-
nense até que consiga alugar
um apartamento, transferindo-
se definitivamente para o Rio.

Sempre esperançoso de con-
tar com Dario e Ademar para
a partida de amanhã, Telê fi-
cou apreensivo com Assis.com
dores na virilha:

— Já iul jogador e sei mui-
to bem que dor na virilha é
quase sempre mau sinal.

Quando o treino chegava ao
seu final, Assis pediu para
sair, mas Telê disse-lhe que
continuasse em campo pois iria
encerrar o conjunto, o que íêz
logo a seguir.

Samarone continua sentindo
dores no joelho e acredita quenão tenha condições de jogo:"Se quiserem eu vou para a
concentração, mas não dá mes.
mo para jogar". Êle e Ademar
fizeram individual ã parte com
o preparador físico Júlio
Bruno.

O treino durou uma hora e
terminou com a vitória dos ti-
tulares por 3 a 0, gols de Rei-
naldo (2) e Denilson. O time
titular formou com Márcio,
Oliveira, Assis, Altair e Bauer
(Natal); Denilson e Serginho;
Wilton, Salvador, Reinaldo e
Gilson Nunes.

O Sr. José Carlos Vilela e o
funcionário José de Almeida
ficaram ontem em São Paulo
para assistir ao jogo entre o
Palmeiras, e o Peiiarol. Hoje
os dois voltarão ao Rio já com
uma decisão sôbre Dudu. Se o
Palmeiras fôr eliminado da Ta-
ça Libertadores, Dudu virá
imediatamente para o Flumi-
nense, caso contrário só mais
tarde. Cláudio deve ser vendi-
do para o Internacional, poisnão vem jogando bem.
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Dario chegou contente, com sua mulher e filha, e foi recebido no Aeroporto do Galeão pelo Diretor do Fluminense, Sérgio Cardoso

América tem
Mareco e
Zé Carlos

Zé Carlos e Mareco voltarão
ao time do América no jogo de
hoje â noite contra a Portuguê-
sa, pois após a pelada de on-
tem, entre os times de Evaris-
to e Almir, os jogadores foram
examinados pelo médico Oscar
Santamaria que entregou-os o o
treinador completamente re-
cuperados.

O atacante Mazzolinha, que
voltou a treinar bem e ficou
concentrado, deverá jogar pelo
menos um tempo, pois Evaris-
to quer integrá-lo rapidamente
no time, esperando que o joga-
dor tenha condições de revezar
com Almir c Edu durante o
campeonato.

VOLTAM HOJE

Logo após terminar a pelada
de ontem, na concentração do
América, o médico Oscar San-
tamaria realizou uma série de
testes com Mareco e Zé Car-
los, e como os jogadores reagi-
ram bem, resolveu considerá-los
aptos para o jogo de hoje.

Zé Cnrlos levou uma pancada
no tornozelo direito por oca-
siáo do jogo contra o Botafo-
go, ficando fora do time e sem
poder treinar. Mareco sofreu
íorte distensào na perna, es-
querda no jogo contra o Ma-
dureira.

A maior atração dos jogado-
res, quando na concentração, ó
o tirateima entre os times dc
Evaristo — de camisas verme-
lhas — e o de Almir — de ca-
misas verdes — pois a equipe
do treinador ainda está in-
victa.

Depois de muitas reclama-
ções, pois Evaristo estava pre-
judicando sua equipe com uma
péssima atuação no gol, sofren-
do 4 frangos, o time vermelho
ainda conseguiu vencer de 9
a 7.

Apesar das críticas que so-
freu, Evaristo dizia: — Ainda
sou o melhor jogador de meu
time. Não adianta fazer políti-
ca para me afastar, pois não
vou sair. E não saiu.

E dentro dêste espirito de
brincadeira, os Jogadores ter-
minaram a pelada, que foi as-
assistida pelo médico e alguns' dirigentes, inclusive, o Presi-
dente Wolnei Braune.

Quando os Jogadores se din-
giam para a mesa de massa-
gens, todos elogiavam a atua-
ção de Tadeu no gol, princi-
palmente sôbre seus reflexos,
já que qualquer bola que vá
para o gol, èle sai da írente
com, muita rapidez c "engole
frangos de assombrar".

Sôbre as críticas que torce-
dores lhe fizeram no coletivo
de quarta-feira última, o ata-
cante Bataglia apenas dizia:

— Eles não fazem por mal,
eu compreendo e sei que todos
entenderão que nós estamos lu-
tando para dar vitórias ao
América.

IMPRESSIONADO

O treinador Evaristo elogiou
bastante o Jogador Mazzolinha,
dizendo ser êle "um excelente
atacante" e por causa de sua
maneira de jogar, além do bom
ambiente que já fêz, pretende
lançá-lo pelo menos um tempo
no jogo de hoje.. to; - ,>
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Aqui está a história da
vida e dos feitos de um
homem chamado Pedro
Alvares Cabral, o qual foi
marido da camareira-mor
da Infanta D. Maria, filha
de el-rei D. João nosso se-
nhor, o terceiro dêsse nome

AFINALMAS
QUEM
FOI CABRAL ?
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"Neste dia, a horas de véspera,
houvemos vista de terra. Primeira-
mente dum grande monte, mui alto e
redondo; e doutras serras mais bai-
xas ao sul dele; e de terra chã, com
grandes arvoredos: ao monte alto o
capitão pôs nome — o Monte Pascoal
-- e à terra — a Terra de Vera Cruz".

A data era 22 de abril de 1500. O
autor do relato, Pero Vaz de Caminha,
era o escrivão-mor da frota portuguê-
sa que partira de Lisboa a 9 de março
para consolidar a rota marítima das
índias.

Quando Pedro Álvares Cabral
avistou a terra nova, naquela quarta-
feira de abril, não imaginava que o
fato garantiria o seu ingresso na His-
tória. Quando morreu, provavelmen-
te em 1520, estava no ostracismo e não
tinha consciência da importância da
nova terra. E ao encontrar a sepultu-
ra, séculos depois, o historiador Fran-
cisco Adolfo de Varnhagen, o Viscon-
de de Porto Seguro, ficou surpreendi-
do com a inscrição:

"Aqui jaz Pedro Álvares Cabral e
Dona Isabel de Castro, sua mulher,
cuja é esta capela e de todos seus her-
deiros; a qual, depois da morte de
seu marido, foi camareira-mor da In-
fanta D. Maria, filha de el-rei Dom
João nosso senhor, o terceiro de no-
me".

Nem uma palavra sóbre os feitos
do homem que tomou posse do Brasil
em nome do Ret de Portugal1:

Agora, no ano das comemorações
do seu quinto centenário de nasci-
mento, brasileiros e portugueses pro-curam responder melhor a uma per-
gunta que tem sido negligenciada du-
rante cinco séculos de História: afi-
nal, quem foi êsse Pedro Alvares Ca-
bral?

UM RICO FIDALGO

"O que o mundo sabe de Pedro
Álvares Cabral", comenta o historiador
Américo Jacobina Lacombe, "não da-
ria para encher nem uma página ta-
manho ofício".

Dele não se sabe ao certo nem a
data do nascimento. Quando um ter-
remoto destruiu no século XVIII a Ca-
sa da índia, em Lisboa, fêz também
desaparecer alguns dos documentos
mais importantes a respeito da era dos
descobrimentos. Entre êies, muitos
que se referiam a Pedro Alvares
Cabral.

Os documentos ainda existentes
permitem supor que Cabral nasceu em
fins de 1467 ou em 1468. É razoável
imaginar, segundo Pedro Calmon, que
foi a 29 de junho, festa de São Pedro
Apóstolo: há um velho costume por-
tuguês de batizar-se com o nome do
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santo do dia, como ocorreu no caso do
Rei Dom Manuel — conforme Damião
de Góis — ou no caso do primeiro
Dom Pedro de Alcântara, da dinastia
de Bragança (1712).

Antes da morte do irmão, que era
o primogênito, chamava-se Pedro Al-
vares de Gouveia, nascido em Belmon-
te, filho de Fernão Cabral, senhor de
Azurara, alcaide-mor de Belmonte, fi-
dalgo da casa de D. Afonso V e de D.
Isabel de Gouveia. Conheceu na pró-
pria casa paterna as tradições náuti-
cas e guerreiras de sua época e de seu
povo, já que nasceu no apogeu da ex-
pansão marítima portuguesa — con-
quista de Ceuta (1415), Madeira
(1419), Açores (1432) etc.

Cabral entrou para a corte de D.
João II como môço-fidaígo e mais tar-
de D. Manuel agraciou-o com o foro
de fidalgo do seu conselho — ofere-
cendo-lhe mais o hábito de Cristo e
uma tença anual.'Ao casar-se com D.
Isabel de Castro — terceira neta dos
Reis D. Fernando de Portugal e D.
Henrique de Castela — ficou níais ri-
co, aliando-se a uma das famílias ilus-
tres e poderosas da época.

OS BONS SERVIÇOS

Por que o nome de Cabral foi o
escolhido para comandar a frota por-
tuguesa? O próprio Rei D. Manuel ex-
põe algumas razões na carta de no-
..jneaçãü:-

"Nós, pela muita confiança que
temos de Pedro Alvares, fidalgo de
nossa casa, e por conhecermos dele
que nisto e em toda outra coisa que
lhe encarregarmos nos saberá mui bem
servir e nos dará de si mui boa conta
e recado, lhe demos e encarregamos a
capitânea-mor de toda a dita frota e
armada..."

Acrescente-se a isso que. o pai de
Pedro Alvares prestara ao Rei de Por-
tugal grandes serviços, não só em ter-
ras da África, como nos reinos de Cas-
tela — por onde o seguiu, gastando
parte dos próprios recursos. E não se
pode menosprezar também um do-
cumento da corte, anterior à viagem,
no qual se declara, com referência a
Pedro Alvares, "haver respeito a Seus
serviços e merecimentos".

Para explicar a atitude do Rei,
dando o comando da frota a um ho-
mem sem qualquer tradição ou conhe-
cimento de marinharia, é necessário
ainda lembrar o caráter da expedição.
Não se tratava mais de explorar o des-
conhecido: Vasco da Gama, navega-
dor autêntico, já realizara o grandefeito, descobrindo o caminho marítimo
para as índias.

O fidalgo Pedro Álvares tinha ago-
ra uma missão de sentido mais diplo-

mático do que de exploração. A gran-
de armada estava encarregada de dar
uma demonstração de força e impor o
prestígio do Rei de Portugal nas ln-
dias. Quanto à navegação, Cabral ti-
nha instruções escritas, inspiradas na
experiência de Vasco da Gama.

A MISSÃO SECUNDÁRIA ¦

Historiadores modernos admitem
que havia uma segunda missão, para-
leia: o descobrimento oficial do Brasil
e a tomada de posse da região. Um
objetivo secundário, apenas para ga-
rantir terras que, pelo Tratado de Tor-
desilhas, caberiam aos portugueses.

Esses historiadores citam vários
fatos e documentos — inclusive a dis-
cussão do Tratado — particularmente
a presença da Armada, sem comando
de qualquer navio, de Duarte Pacheco
Pereira — encarregado, dois anos an-
tes, de descobrir "a parte ocidental,
passando além a grandeza do oceano,
onde é achada e navegada uma tão
grande terra firme, com muitas e
grandes ilhas adjacentes a ela", con-
forme êle próprio relatou em sua obra
Esmeralão de Situ Orbis.

Outras referências à terra nova
feitas na narrativa de Duarte Pacheco
são consideradas pelos historiadores
como capazes de caracterizar o Brasil:"... e tanto se dilata sua grandeza
e corre com muita lonjura, que de uma

j_arte nem.da..outra Mo^ípi-Visto nem._
sabido o fim do cabo dele;..""... e achado nela muito e fino
brasil com outras muitas coisas de que
os navios nestes reinos vêm grande-
mente carregados".

"... achamos por experiência que
os homens dêste promontório (África)
e toda a outra terra de Guiné são as-
saz negros e as outras gentes que ja-
zem além do mar oceano, ao ocidente,
que têm o grau do sol por igual como
os negros da dita Guiné, São pardos
quase brancos, e estas são as gentes
que habitam na terra do brasil."
UMA ASSESSORIA EFICIENTE

Vinte e oito páginas escritas com
o capricho exigido de um escrivão-mor
atravessaram quatro séculos e meio
para se transformar no registro mais
detalhado e completo da façanha quelevou Pedro Álvares Cabral à Histó-
ria: a carta de Pero Vaz de Caminha
tornou-se também a certidão de nas-
cimento do Brasil.

Entre outras coisas, Caminha re-
vela que Cabral compensava a sua
inexperiência de navegador ouvindo a
opinião de seus auxiliares. No dia 22,
por exemplo, Cabral reuniu na sua
nau os capitães dos outros barcos. E
no dia 23 pela manhã, "por conselho

dos pilotos, mandou o capitão levantar
âncoras e fazer' vela". A reunião se-
melhante do domingo, dia 26, mostra
que o capitão-mor não impunha as
suas decisões, preferindo adotá-las co-
letivamente:

"... vieram logo todos os capitães
a esta nau, por ordem do capitão-mor,
com os quais êle- se apartou, e eu na
companhia. E perguntou a todos se
nos parecia bem mandar a nova do
achamento desta terra a Vossa Al-
teza pelo navio dos mantimentos, para
melhor a mandar descobrir e saber
dela mais do que nós agora podíamos
saber, por irmos de nossa viagem. E
entre muitas falas que no caso se fi-
zeram, foi por todos ou a maior parte
dito que seria muito bom.. E nisso con-
cluíram. E tanto que a conclusão foi
tomada, perguntou mais se lhes pare-
cia bem tomar aqui por força um par
destes homens para os mandar a Vos-
sa Alteza, deixando aqui por êies ou-
tros dois destes degredados. Sobre isto
acordaram que não era necessário to-
mar por força homens, porque era ge-
ral costume dos que assim levavam por
força para alguma parte dizerem que
há ali de tudo quanto lhes pergun-
tam; e que melhor e muito melhor
informação da terra dariam dois ho-
mens destes degredados que aqui dei-
xassem, do que êies dariam se os le-
vassem, por ser gente que ninguém en-
tende. (...) E asim, por melhor-a -to—'dos 

parecer, ficou determinado".
Os registros dos contatos de Ca-

bral com os índios brasileiros não re-
velam muita coisa sobre sua persona-
lidade. Caminha conta que êle promo-
veu uma autêntica encenação para o
primeiro encontro com os índios:' "O capitão, quanco êies vieram,
estava sentado em uma cadeira, bem
vestido, com um colar de ouro mui
grande ao pescoço, e aos pés uma al-
catifa por estrado. (...) Acenderam-se
tochas. Entraram. Mas não fizeram si-
nal de cortesia, nem de falar ao capi-
tâo nem a ninguém."

Outro episódio, em terra, do en-
contro de Cabral com um velho índio
é também narrado por Caminha: "Tra-
zia êste velho o beiço tão furado, que
lhe caberia pelo furo um grande dedo
polegar, e metida nele uma pedra ver-
de, ruim, que cerrava por fora êsse bu-
raco. O capitão lha fêz tirar. E êle, não
sei que diabo falava, e ia com ela di-
reito ao capitão, para lha meter na
boca. Estivemos sobre isso rindo um
pouco; e então enfadou-se o capitão
e deixou-o."

A DIPLOMACIA DAS ARMAS

A História acabou por dar maior
importância aos nove dias de perma-

nência de Cabral no Brasil do que à
sua missão principal, nas índias. Mas
foi nas Índias que ficou demonstrado
o tipo de tarefa para o qual estava
preparado êsse homem de tradições
guerreiras na família.

Como diplomata, conseguiu o que
queria do Samorim em Calecut, mas
os negociantes mouros do lugar assas-
sinaram alguns companheiros do ca-
pitão-mor, temendo a atividade rival
dos portugueses. Castanheda e Góis re-
velaram a represália de Cabral: "man-
dou por seus capitães tomar dez naus
de mouros que estavam no porto car-
regadas de fazenda e de gente, e fo-
ram tomadas por força de armas, e
foram mortos seiscentos mouros, e ou-
tros feridos, sem morrer nenhum por-
tuguês (...) e despejadas, ficaram ne-
las os cativos atados de pés e de mãos,
e assim foram queimadas à vista de
muita gente da cidade que estava na
praia para lhes acudir, mas não ousa-
ram, com medo da nossa artilharia. E
era espantosa cousa de ver arder dez
naus todas juntas e fazerem-se car-
voes, e ouvir a grande grita dos mou-
ros que estavam dentro; e nisto se gas-
tou todo aquele dia."

A vingança e a demonstração de
força foram ainda mais longe: Cabral
fêz as naus aproximarem-se de terra
e disparou a artilharia contra a cida-
de durante todo o dia —"derribando
casas, quebrando árvores, matando
gente sem conto", segundo o cronista.
Dirigiu-se depois a Cochim porque Ca-
lecut estava destruída e até o seu rei
fugira. O acordo em Cochim não foi
difícil. Também não houve problemas
em Cananor. E com isso ficou conso-
lidada a rota marítima para as índias.

A viagem de Cabral, que começa-
ra a 9 de março de 1500, terminou a
23 de julho de 1501, com a chegada a
Lisboa do que restou da frota. A ex-
periência adquirida pelo fidalgo que
não era navegador animou o Rei a
entregar-lhe nova frota de 20 naus,
destinada a assegurar o domínio do
mar na índia. Revelando outro traço
de sua personalidade, Pedro Álvares
não concordou com a entrega da 2."
divisão da frota a Vicente Sodré —
que teria podêres especiais e ficaria su-
bordinada ao Rei. Isso significou o fim
de sua carreira náutica, tornando ape-
nas episódica a sua participação na
expansão marítima.

Para os portugueses, o maior feito
de Cabral — tomando posse da nova
terra — somente foi reavaliado quan-
do se reavaliou também a importância
da colônia de Portugal na América. E
até então, era muito mais importante
ter sido camareira-mor da filha do Rei
do que descobridor do Brasil.
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CINEMA 1 . ELY AZEREDO

"ROBERTO CARLOS EM RITMO DE AVENTURA"
Se alguém pretendeu traçar um ro-

teiro para a aventura do cinemanovismo,
há muito tempo deve ter abandonado o
script, como o genial e barbudo cineasta
que Reginaldo Faria interpreta em Ro-
berto Carlos em Ritmo de Aventura. Como
se deduz de títulos e projetos recentes, os
cinemanovistas estão abertos às opções
mais inesperadas: o melodrama, o filme
de época, a deliciosa alienação Zona Sul,
o musical com ali-star-east, a co-produção
(ou produção associada) com empresas de
qualquer bandeira, o terror, a science fie-
tion, a colaboração com o desafio ameri-
cano. Nada os segura nesse maravilhoso
¦playground de imagens em movimento,
onde, muitas vezes, como no Ritmo de
Aventura, de Roberto Farias, podemos di-
zer convictamente o título (teatral) de
Domingos Oliveira: Somos Todos do Jar-
dim de Infância. E, se não somos, pode-
mos voltar a sê-lo pela mão dos desbrava-
dores desse maravilhoso mundo nóvo: a
hollywoodiana dream factory, transferida
para as areias de The Girl from Ipanema
ou para os céus azuis da Cidade Maravi-
lhosa, que o arcanjo do iè-iê-iê singra de
helicóptero ou com a esquadrilha da fu-
maça, proclamando a pureza de todos, a
inocência do cinema, a embriaguez do
descompromisso, uma sociedade sem con-
flitos de classes (até bandidos e mocinhos
confraternizam-se em momento de muito
bom humor: empatou!) Pela primeira vez

o Mal e o Bem terminam a partida em
igualdade de condições — talvez do mani-
queísmo, proclamado não pelo cinema-
verdade, mas pelo cinemanovismo iè-ié-iê.

Em película, noventa e nove por cento
nacional (um por cento corre por conta
das imagens documentárias — a Terra é
azul! — cedidas pelos States: vôo espa-
ciai da NASA), mas, financeiramente
100%, Roberto Carlos em Ritmo de Aven-
tura é, enfim, a utopia feita acetato, ima-
gem em tela, com muitos espectadores as-
sistindo: um filme americano comercial,
de impecável nível técnico, feitu poi bra-
sileiros, interpretado por brasileiros, dis-
tribuído por brasileiros. A inspiração, pelo
menos na intenção, vem do cinema inglês
dos Beatles, feito por Richard Lester (So-
corro!/Help!); o que não invalida a tese,
pois Lester nasceu na terra de Hart Spra-
ger e LBJ.

Em vez de Godard ou Bunuel, musas
assíduas do cinemanovismo, encontramos
influências de H. C. Potter (Héllzapop-
pln/Panãemônio) e do citado Lester. Em
Ritmo de Aventuras é mesmo um veículo
pandemoníaco para a consagrada brasa
da jovem guarda nacional. Assim se ex-
plica a falta de idéias de roteiro: a idéia-
mãe de não ter idéias, fazer um filme sem-
pre pra frente, à base de improvisação.
Uma improvisação calculada a sangue-
frio, como convém a uma nouvelle vague
que precisa criar raízes, a todo custo.

Desse sangue-frio nasce um espetáculo
tecnicamente muito correto, de bela foto-
grafia (José Medeiros seguríssimo), capri-
cho cenográfico, montagem viva e es-
sencial para o êxito do empreendimento
(sintomaticamente, o próprio diretor no
comando das lâminas cortantes e do ma-
terial colante). Uma falta grave nessa
infra-estrutura espetacular: a galeria fe-
minina é fraquíssima; está longe do ca-
pricho erótico de A Espiã que Entrou em
Fria, de Sanin Cherques.

Há um filme-dentro-do-iilme, em rea-
lização. Um gênio barbudo, de blue-jeans
cuidadosamente desbotados, neurastêni-
co, às vezes em transe ao conceber uma
idéia, dirige Roberto Carlos (interpretado
pelo próprio, of course) em cenários tu-
rísticos, de preferência. Já na primeira
seqüência, os bandidos internacionais cer-
cam o cantor no Corcovado e nem os bra-
ços de Cristo podem salvá-lo. O gênio
precisa intervir, esbravejar com os ho-
mens maus, em defesa do herói. A situa-
ção fica mais periclitante quando chega
da França o ator contratado para vilão-
chefe: Pierre (José Lewgoy, divertidís-
simo). Êle sempre morreu no fim, em 50
filmes, e pretende inverter o desenlace no
51.°. Em torno desse personagem giram
quase todos os quatro ou cinco bons
gags do filme. O mais laborioso (sem
Pierre): Roberto Carlos saltando de uma
cápsula espacial para cair em Gericinó,

onde manobras do Exército propiciarão
rápida derrota dos bandidos.

Nesse filme que, a rigor, não solicita
o trabalho do crítico, Farias alcança um
resultado que não pode deixar de interes-
sar à crítica: reúne espectadores — em
grande número — em frente às telas. Co-
mo se sabe, embora alguns proclamem o
contrário, o cinema não se realiza sem
platéia. E Em Ritmo cumpre o que pro-
mete: uma ampla brincadeira de Roberto
Carlos, com seu repertório básico (a ad-
mirável Canzonc per Te — incluída após
o término das filmagens — contrabalan-
cando certos excessos de ruídos ié-iê-iê) .
Cinema também é indústria. As urnas
cheias às portas dos cinemas somente não
animarão os que preferem uma dieta ex-
clusiva de filmes com legendas.

EQUIPE — Argumento, roteiro (com a co-
Inboraç ão de Paulo Mendes Campos), direção e
montagem de Roberto Farias. Fotografia (East-
mancolor): José Medeiros. Produtor executivo:
Riva Faria. Elenco: Roberto Carlos, José Lewgoy,
Reginaldo Faria, Rose Passini, Ana Levi, Elisa-
bete Pereira, Grace l. Silva, Guiomar Yukawa,
Márcia Gonçalves, Marisa Levi, Conjunto RC-7,
Embaixador, Frederico Mendes, Jannik S. Pagh,
Jacques Jover, Sérgio Malta. Números musicais
de Roberto Carlos, Roberto e Erasmo Carlos, Sér-
gio Endrigo e Bardotti. Produções Cinematográ-
ficas R. F. Farias Ltda. Distribuição: Difilm.

RELIGIÃO MARTINS ALONSO

CRISTIANISMO SECULARIZADO
Uma das publicações de maior receptivida-

ãe no mundo cristão, a revista Fêtes et Saisons,
em resposta provavelmente ao'livro dos teólo-
gos protestantes Atzinger e Hamilton, lançou
uma edição enfocando o tema Deus Está Morto?.
A questão foi exposta pelo padre Bouyer, do-
minicano, e informada com referência a obras
recentes, concluindo por afirmar: "O verdadei-
ro Deus está vivo." Altamente expressiva è, tam-
bém,'a palavra do eminente padre Danielou no
Bulletirt Saint Jesyi-Baptiste, sôbre a matéria.
Vdmos transcrever em seus tópicos principais o
pensamento ão erudito escritor da Igreja:

l t "A cada época crucial da História, corres-
pondèm novas ãissensões ein todos os áominios.
Nosso, tempo é -uma dessas épocas. Em matéria
científica, econômica, internacional, novas pers-
pectivas aparecem, que superam as ideologias de
ontem, o que é verdadeiro no plano cristão. A
oposição entre católicos, protestantes e ortodo-
xos tende a dar lugar a outra oposição, intrín-
seca. a cada uma dessas categorias." "Há cs-
crevia o suplemento literário do Time (3 áe no-
vembro) — uma linha de divisão entre cristãos
que surgiu somente em iiosso tempo e ofusca tô-
das as anteriores divisões. É aquela que vai se-
parar daqui por diante os cristãos, pela qual é
coisa líquida a morte de Deus, e o problema é sa-
ber o que será o Cristo num mundo sem Deus
e os cristãos, para os quais êsse cristianismo se-cularisaão surge como idéia profunda, porque oessencial ão Cristo é que Êle seja Deus entrenós."

Esta afirmação emocionará talvez em suabrutalidade. Ela não é, todavia, a expressão deuma mudança a caminho de se produzir. E oque importa é precisamente pôr a descoberto o

que de outra forma se cumpriria num clima
malsão e equívoco, a fim de colocar os cristãos
claramente em face ãa opção que neste momen-
to êles têm ãe tomar para ou contra Deus. A
grande heresia do século XX será o cristianis-
mo aneligioso. Êle se manifesta sôbre todos os
planos. Tem seus teóricos, que se chamam Van
Buren e Atsiger, Hamilton e Kamlah, Dorothée
Solle e .Van Leeuwen. Para eles,, Tillich e Bon-
hoeffer são agora ultrapassados. Apenas prepa-raram: os caminhos. É precisa ir até o fim das
premissas que eles lançarani. Do Deus inacessi-
vel em relação ao próximo é preciso passar ao
Deus que consiste apenas na relação com o pró-ximo: Mas esses teóricos apenas fazem expressar
o que é vivido por muitos cristãos para os quaiso cristianismo náo consiste senão no amor ao
próximo. Nós vimos esses cristãos aceitarem em
parte o comunismo ou o humanismo ateu. Ê cia-
ro que nesse nivel já não há grande diferença¦entre um ateu cristianizante e um cristão atei-
sante.

Esta secularização'do cristianismo é rejei-
tada pelo conjunto dos cristãos. Contudo, nela,
êles são inconscientemente cúmplices. É evidente
que para crer que o Cristo é o filho de Deus é
necessário acima de tudo crer que Deus existe.'
Na medida em que certos cristãos venham a
pensar que é impossível ao homem por sua inte-
ligência conhecer a Deus e que a filosofia se re-
dux a pôr tudo em questão, na medida em queêles pensam que as realidades da vida humana,
a família, a cidade, a cultura, devem ser intei-
ramente secularizadas, é claríssimo que não se
vê como êles poderiam duràvelmente reconhecer
em Cristo uma divindade que êles desde logo es-
vaziam de sua inteligibilidaáe e de sua autori-
dade suprema.

MÚSICA RENZO MASSARANI

ECOS DO CARNAVAL
Em fins do ano de 1967, a

Radiobrás preparou para os seus
clientes um álbum de quatro LPs
com músicas carnavalescas,
numa documentação cultural c
artística de grande relevo: repro-
duzindo, de cada canção, a gra-vação original.

Agora, é a vez do novíssimo
Departamento de Discos Abril
Cultural, que Vítor Civita acaba
de criar, e que põe em comércio
o álbum Sempre Carnaval, com
seis LPs; um álbum elegantíssi-
mo na edição, muito cuidado na
técnica, completado por um for
lheto minuciosamente explicati-
vo e ricamente ilustrado por Odi-
leia, com a introdução de Odilo
Costa, filho: "Estão aqui mais de
cem anos de música popular bra-
sileira, extravasada da seresta
de um só para a explosão de
muitos, da serenata para o cor-
dão. Disco a disco, o que se re-
compõe é a história do carnaval
j através dela a dos costumes,
Ja língua, da política, até da ci-
vilização material do povo, massobretudo a do seu sentimento.
Poder-se-á notar quando primei-vo se fala em bonde, telefone, fá-ürica ou avião, e muitas vezesse falará de coisas que vieram eforam ou voltaram e creio queaté da bomba aqui e ali se fala-rá, mas sempre, sempre, inevità-
velmente, se fala de amor. Amorbem brasileiro, sem distinçõesraciais: pretas, mulatas, louras,todos os tipos de mulher: ingra-
tas, caprichosas, amantes, e atémesmo aquela inesquecível Amé-lia, estranho ser, capaz de todasas dedicações humanas."

Neste nôvo álbum, as grava-çoes originais são substituídas

por arranjos de Rogério Duprat,
Portinho e Valdemiro Lenke;
sem criar a menor monotonia,
estes arranjos seguem a diretriz
comum de respeitar totalmente
o espírito, a melodia e o ritmo
das 72 obras, apresentadas sem
solistas, confiadas a uma peque-na banda e a um regional, com
um grupo coral misto — de so-
taque bem paulista — que can-
ta parte do texto de cada samba:
72 reduções standard, sem pre-tensões sinfônicas nem arbitra-
riedades. Nos arranjos de Valde-
miro Lenke, o coro vez ou outra
divide-se em duas ou três vozes,
mas sempre dentro do estilo po-
pularesco. Lenke — por exem-
pio, na linda Pastorinhas '—.
deixa-se seduzir por algumas
preciosidades instrumentais; Ro-
gério Duprat, a meu ver o me-lhor dos três arranj adores, não
sai da obra original e se limita adesenhar, acima do baixo res-
mungão e da orquestra brilhan-
te e carnavalesca, gostosas cas-catas de notas de flauta.

Oxalá estas 72 injeções de
alegria, alegria aconselhem os
autores populares de hoje a se
afastarem um pouco do roman-
tismo pessimista na moda. E
oxalá Vítor Civita, com seu nôvo
Departamento Cultural, não es-
queça no futuro a música de
classe, mostrando que conta-
mos também com autores dêste
gênero básico, cujas composi-
ções, para serem compreendidas
e apreciadas também em pátria,não precisam daquelas bobagens
que Nilo Scalzo acaba de conde-
nar, justamente num cotidiano
paulista.

INVESTIGANDO O PICTÓRICO

i — A CONFIANÇA NA VISÃO

Nos fins do século XV e inícios do XVIItália assistiuia uma áas mais violentas reve-luçoes da pintura. Simultaneamente, o tosca-
\ fa llT e os colorlst™ venezianas (sobre-tuto Tiziano) abandonaram uma rigorota
fefiencia 

a linha, instaurando uma arte™suai. Ç sfumato leonardesco velava as formasnum concerto entre a luz e as sombras, repu-
P^Ml^^S *' «'« vreáecessore. 7umPiero dem Francesca foi pintor-escultor 1audácia áa pincelada veneziana opunha à ar-te dos volumes.uma arte atmosférica

fsses^passos abriram as portas para ali-berdade barroca, na qual a pintura instalou-sjeomo algo de casticamente visual A glóriade Rubens provou que a aristocracia européiaestava madura, para tais ousadias. Velásqueze Rembrandt seguem ainâa mais longe, porémapenas nos oitocentos é que o estilo atinairásua pleitítude, com a obra feérica de Turner etoda a floração impressionista.
Não resta dúvida de que contra esta nin-tura-pintura sempre houve reações, das auaistalvez, a mais frisante foi o fanático linearis-mo âe Ingres. Mas, enfim, Ingres foi um âe-senhista, e seus quadros, em geral, desenhoscoloridos.
Com o cubismo se efetiva uma reação maisseria contra a vlsualidade, porque uma reaçãonao arcaica. Porem, a tendência de que trataesse item não ficou relegada ao acervo dos

museus; tôda a obra áe inspiração impres-sionista (Bonnarâ, os informais) ou expres-sionista manteve-se (e ainda se mantém)fiela uma estrutura axialmente visual.

II - OS EXTREMOS SE ENCONTRAM

Já no século XVII, vários quadros âe Rem-brandt ou de Velásquez, entre outros, ostenta-vam uma matéria opulenta. A tela não se co-bria ãe uma superfície uniforme, ao contrárioaqui e ali, a tinta se apinhava. chegando aformar um relevo sensível.
E êsse processo se inseria perfeitamenteno empenho visual, eis que as partes salientestinham um poãer áe impressionar mais inten-samente as retinas âos espectaâores.
Ocorre, toâavia, que, em si, tais relevo?;...constituíam um dado escultórico. inter vinha,de fato, a terceira dimensão, não ilusòriamcn-te, nias de modo efetivo. E, o que mais impor-ta tal matéria em pintura passou a ser um dos

fatores do estilo, armou-se como uma estrut.it-ra inconfundível.
Não resta dúvida — foi a volta além dosISO graus, o pintor reencontrou o táctil, atra-ves seu apego ao visual.
Creio que nesse empenho se pode encon-trar uma das fontes da simbiose pintura-es-cultura áa pop-art. Só que num Monet, numRouault, num Portinari, a matéria está per-feitamente submetiâa a uma ordo pietórica;resulta, fundamentalmente, em algo âe visual.

JOSÉ PAULO M. FONSECA
lll - IMPLICAÇÕES

. Quem nunca viu determinada coisa, aove-la, e âominaâo pelo impulso âe pegar Afrase me deixe ver isso significa: "me entre-
gue isso, para que minhas mãos toquem " Háuma tenâência para entrarmos em contatocom o munáo através ãa multiplicidade de nos-sos sentidos. Em quase toãos os museus há
frases que proíbem o manuseio das pecas, nãoapenas no empenho de impedir o roubo, masigualmente no de evitar danificacões, hipóteseesta segunda que se fundamenta no impulsoâo pegar.

Como fundamento nessas observações, po-der-sc-a admitir que a passagem da pinturalinear (que evidenciava a forma como algo detáctil, com seus contornos bem concisos) paraa pintura visual, como um sintoma âo ama-durecimento ão homem, que, já conhecendosuficientemente a aparência âo munáo, pas-¦sou a sc contentar com o ver. Confirma essahipótese a dominância âo linearismo na pin-tura dos ingênuos. Não nego que neles o ele-menlo cromálico te visual portanto) è exube-rante. mas funciona num regime âe conten-
çao, ,submctç-se áòcilmente a contornos niti-dos c, não raro, agressivos.

IV - O OURIVES E O FOGUETEIRO

Deixemos a órbita âa pintura para obser-varmos o fenômeno âesáe a perspectiva de ou-

trás artes. Inicialmente o ourives: o homem
que faz coisas para serem tocadas, que cabemem nossas tnãos, coisas próximas, quase mi-croscópícas. E o ourives é um parente próxi-mo do fazedor de miçangas sortilegas no cir-culo mágico das culturas primitivas. A jóiae o amuleto são objetos afitis, isso sem falarnos poãêres feiticeiros que a crendice atribui
a essa ou àquela peâra, inclusive os âe mate-
fício, como é o caso âa pobre opala.

Antipoâa se situa o fogueteiro, aquele quevai lapiâar um espetáculo intransigentemente
visual, um meteoro no senso raâical da pala-vra: algo que acontece entre o céu e a terra.

Mantegna foi um ourives e Turner, um fo-
gueteiro.

Diante ãe uma jóia, nossa alma se reduz,
penetra a coisa para extrair o mistério. Dian-
te de uma noite acesa pelos fogos âe artificio,
tiocsa alma se expande, confunde-se com a
própria ampliâão ão mistério.

A oposição entre o apolineo e o âionisiaco
transbordou o tempo grego.

Para terminar, uma porta aberta: a mú-
sica. a se peráer numa distância que sequer
os olhos podem medir, possivelmente a arte
ultravisual, a antiescultura. Não foi sem ra-
zão que Speiigler rotulou a pintura fáustica
tbarròca) como pintura musical.

Como post. scriptum: Royal Fireworks, e
Haendel, ou Feux d'Artifice, âe Stravinsky.

PANORAMA
DAS LETRAS

DOIS DESAFIOS — O De-
..tifio Americano, cln Joan-
Jacques Servati-Schrêibér,
lançado pela Editora Ex-
pressão e Cultura, eom pre-fácio do Embaixador Sette
Câmara e em tradução do
Álvaro Cabral, é o mais im-
pbrfcante livro cm circula-
cão no Pais na hora atual.
Analisando cm profundlda-
de o poderio econômico cios
Estados Unidos na Europa
e, de modo mais amplo, no
mundo inteiro, O Desafio
Americano, ao mesmo tem-
po em que reflete a angus-
lia do europeu diante da
dominação estrangeira, exal-
ta a capacidade criadora do
empresário norte-americano
e prevê qual a situação c'as
nações mais desenvolvidas
por volta do ano, 2000. Quemainda não leu ésse Jivro po-
de considerar-se desatuali-
zado em, pelo menos. 30
anos.

O outro desafio — exata-
mente o contrário do ame-
ricano — é O Desafio da
América Latina, resultado
das observações feitas pelo
Senador Robert Kennedy
durante a viagem que em-
preen deu em 1060 à Amé-
rica do Sul. Bob Kennedy,
que é uma espécie de Badger
Silveira dos EUA, está em-
penhado em elevar-se ao
posto que foi a glória e a
odisséia ds seu irmão. Ésse
livro é mais um titulo que o
candidato apresenta cemo
credencial. Lançamento da

. Editora Landes, em tradu-
ção cie Álvaro Vale.

¦ UMA DENÚNCIA — Os
processos âe Moscou, atra-
vés dos quais Stalin liquidou
velhos bolchevistas, compa-¦nheiros de Lênine e funda-
dores dei. República Soviéti-
ca, após submetê-los a ter-
ríveis acusações, constituem
a substância ão livro Da No-
ruégà ao México, âe Leon
Trotsky, que a Editara La-
emmert acaba de lançar em
tradução de Edmundo Mu-
ni~. Nessa obra, o ex-P resi-
dente ão Soriele áe Petro-
grado e fundador üo Exér-
cito . Vermelho analisa a
personalidade de Zinoviev,
Kamenev. Bukharin, Pictta-
kov e outros bolchevistas.

VÁRIOS PROBLEMAS —
Problemas do Lar, de Ma-
rialice Prestes, com suas
834 páginas, em bonita edi-
cão da Livraria Martins Edi-
tora, é uma enciclopédia de
conhecimentos domésticos
que há de interessar por cer-
to a todas as donas-de-casa,
que sempre reivindicam pa-
ra si o privilégio de ter mais
problemas a resolver do que
Lyndon Johnson, Negrão de
Lima ou o Presidente do
Fluminense Futebol Clube.
Professora de Economia Do-
mestiça (isso é importante
para os maridos), ela, ensi-
na àa mulheres como man-
ter a. harmonia do lar, .com
pratos suculentos, sem pre-
judicar a politica de conten-
cão imposta pelo Governo.

VM SUCESSO — O mesmo
tema de Sartre em A Engre-
nagem é explorado agora
por John Kenneth Gal-
braith em O Triunfo, que
a Editora Nova Fronteira
apresenta na tradução de
Carlos Lacerãa. A ação se
localiza num pais latino-
americano, onãe um Govêr-
no bem intencionado tenta
em vão obter ajuda dos Es-
tados Uniãos para superar
a fase âe descalabro aâmi-
nistrativo, moral e finan-
ceiro que lhe foi legada por-ttm antecessor de índole- <U—
tatorial e libertina. Ê mais
um grande lançamento do
momento.

DUAS LIÇÕES — A Edi-
tora Liceu, que se tem es-
merado na produção de li-
vros didáticos de excelente
apresentação gráfica e óti-
mo conteúdo pedagógico, nos
dá agora, na série Ciências
Naturais, O Homem, de M.
Orieux, M. Everaere e J. A.
Leite, que traduziu e adap-
tou a obra do original fran-
cês. O outro lançamento é
Matemática, dos professores
J. A. Leite, L. e R. Wat-
tiaux, André Mas e E. Del-
planche.

MUITAS LETRAS — O
número ãe abril âo Jornal
de Letras, mensário âirigi-
âo por Elisio Conáé, está
nas bancas âesáe quarta-
feira, passada, apresentanâo
o centenário ãe Gorki, o
problema âa Censura no
Brasil, a força da visualiza-
ção no cinema e matérias
sôbre música popular. Cola-
boram, entre outros, José
Louzeiro, Assis Brasil, Esteia
Leonarâos, Guido Guerra e
Maria Helena Dutra.

O SUPLEMENTO — O Su-
plemento do Livro, em seu
21.° número, circulará ama-
nhã com colaboração de
Paulo Rónai, Sette Câmara,
Otávio de Faria, Leandro
Konder, Eduardo Portela e
muitos outros.

L. B. -
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PANORAMA

DO TEATRO
CARUARU NO FIM —

O Capeta em Caruaru;
comédia de Aldomar Con-
rado, que tem agradado
ao público que compare-
ce ao Teatro Nacional de
Comédia, despede-se nes-
te fim de semana daquele
teatro. Segunda-feira, o
espetáculo dirigido por
Amir Haddad e protago-
nizado por Carlos Vere-
za, Érico de Freitas e Ma-
ria Esmeralda estará sen-
do apresentado na Ilha
do Governador.

ESTRÉIA NA BA-
HIA — Na Escola de
Teatro da Universida-
de da Bahia estreou
anteontem a peça A
Escolha, que lança
um nôvo autor teá-
trai, Ariovaldo Matos,
já conhecido pelos
seus livros de contos
A Dura Lei dos Ho-
mens e últimos Sinos
da Infância, e pelos
romances Corta Bra-
ço e Dezena 18, este
últi mo distinguido
com uma Menção
Honrosa do Prêmio
Walmap 67. Com A
Esco lha, Ariovaldo
Matos conquistou o
segundo lugar no
Concurso de Peças
recentemente promo-
vido pela Fundação
Teatro Castro Alves.
A direção de A Esco-
lha é de Orlando Se-
na, cuja recente en-
cenação de A Man-
clrágòra, de Maquia-
vel, bateu recordes de
público em Salvador.
Lorival Pariz -r- o cx-
celente protagonista
de Gonzaga ou a Re-
volução de Minas —,
V i n i cius Salvatori,
Rita Maria, José Lo-
po, Glaclys Mary e
Angela Costa com-
põem o elenco desta
produção do Teatro
de Arena da Bnhia. O
Diretor Orlando Sena
declara': "A peça de
Ariovaldo Matos ten-
de a.se tornar impor-'tantç no atual pano-rama do teatro toa-
sileiro devido à cora-
gem e à lucidez com
que coloca o proble-ma da baixa classe
média, logo em se-
guida denuncia o en-
contro desta classe
com o desenvolvi-
mento mal organiza-
do, estruturado em
bases capitalistas e,
como conseqüência, a
brutalidade e a vio-
lência que resultam
da apreensão desta
realidade, dêste con-
flito."

ROMANCEIRO DA IN-
CONFIDENCIA EM
OURO PRETO — Na noi-
te de amanhã o lindo
teatro de Ouro Preto será
palco de uma estréia que
promete ser emocionan-
te, não só pela beleza do
texto e pela curiosidade
do espetáculo, mas tam-
bém pela afinidade do
seu conteúdo com a ci-
dade onde o espetáculo
será lançado; trata-se de
uma dramatização de
trechos do maravilhoso
ciclo Romanceiro da In-
confidencia, de CecíliaMeireles. Os textos foram
selecionados por Oscar"'AraTipe;-e~Ma-ria-Fernaft-
da encarregóu-se da dire-
ção do espetáculo, sendo
esta a estréia da grandeatriz como diretora. Os
cenários e figurinos fo-
ram idealizados por Per-
nambuco de Oliveira, e
Edino Kieger compôs
uma música belíssima,
que deverá constituir um
dos pontos altos da ence-
nação. Os versos de Ceei-
lia Meireles são ditos e
cantados por Maria Fer-
nanda, óton Bastos, Sér-
gio Viotti, Dorival Car-
per, Paulo Serrado, Os-
valdo Neiva, e ainda pelofilho de Maria Fernanda,
de 9 anos de idade, queora inicia a sua carreira
artística. O espetáculo é
patrocinado pelo Govêr-
no de Minas Gerais, den-
tro das comemorações do
Dia de Tiradentes. Pela
importância da realiza-
ção, é de se esperar queela possa ser apresenta-
da pelo.menos uma vez
no Rio, após o regresso
do elenco de Ouro Preto.

Y.M.

LAÍS
Rua Inhangá, 45

REMARCAÇÃO
Sexta-feira, dia 19

JOSÉ CARLOS OLIVEIRA

O CASO DOS DOIS IRMÃOS
Leio duas, três vezes o rc-

lato áos irmãos Rogério e Ro-
nalâo Duarte, que áescrevem
aos jornalistas as torturas a
que foram submetidos em ai-
gum lugar do Rio áe Janeiro —
seguramente um quartel, mas
não se sabe se âo Exército ou
da Polícia. Então ligü o rádio,
e fico sabendo que o Coman-
dante ão I Exército, depois de
meticulosa investigação, se sen-
te incapacitaáo a assegurar que
nenhuma pessoa, entre as queusam farda verde-oliva, esteve
envolvida nesse acontecimento.

Já antes- disso, quanão li
nos- jornais áa manhã a noti-
cia âe que ia ser feita uma in-
vestigação cuidadosa, consiâe-
rei ãigha áe aplauso a inicia-
Uva ão General Cunha Garcia.
Mas, no comunicado em que êle

isenta o Exército ãe respo7isa-
bilidade no assunto, pareceu-
me tim tanto apressaãa a insi-
nuação âe que os rapazes esta-
vam querendo manchar o bom
nome áas forças armaãas, ou
coisa pareciâá. Se alguns ho-
mens áo DOPS me pegam na
rua e me levam de olhos ven-
dados para um lugar qualquer,
onde me espancam e me hu-
milham, ou bem apanhei no
DOPS, ou bem na Polícia Mili-
tar, ou bem no Exército ou na
Marinha ou na Aeronáutica.
No Antônio's ou no Canecão é
que não poáe ter sião.

De certa fórfna êsse caso
nie atinge ãe perto, porque co-
nheço Rogério Duarte, tenâo
por êle alguma estima, e re-
cordanão a respeito áêle algu-
mas ferozes discussões alcooli-

zaáas em alguns bares áa Zona
Sul. Por este motivo, e por ou-
tros, acompanhei toda a histó-
ria, ãesâe o momento em que
êle e seu irmão Ronaldo desa-
pareceram no Centro áa Ciâa-
âe, quanão se dirigiam à céle-
bre missa áa Candelária, se-
guindo-se a inútil procura âos
áois pelos amigos, até o instan-
te em que eles próprios reapa-
receram, diante ãos jornalistas,
com "vários hematomas e quei-
maduras ãe choques elétricos
por toão o corpo", conforme
leio nos jornais.

Bem. O Comandante âo I
Exército garante que nenhum
militar torturou ninguém nes-
ses últimos âias. Mas tal áecla-
ração, embora nos áeixe tran-
quilos quanto ao comportamen-
to âos militares, não serve para

eliminar hematomas e queima-
auras áe choques elétricos. Al-
guém. cometeu um crime, e o
fato ãe afirmar que não fui eu,
não tem o dom ãe instalar a
paz na minha consciência. Se,
isto aqui é uma socieáaâe or-
ganizaâa, conforme às vezes
parece, temos que ir atrás áos
torturaáores, para que sejam
áenunciaãos e puniãos, a fim
âe que possamos todos dormir
em paz.

O relato ãos áois irmãos ê
confuso, às vezes contraditório;
mas, se eles exibem hematomas
e queimaáuras, passam a ter
ãireito à confusão, à contr adi-
ção e até à injustiça. Dizem
que foram torturados no Exér-
cito como poãer iam jurar queo foram no Vaticano'; a mania
áe perseguição, no caso, me pa-

rece não apenas compreensível
mas inevitável, e âeve ser ar-
rolada entre os ãanos causa-
dos pelos torturaáores.

Estou áeliberaâainente apa-
nhando o acontecimento em
pleno vôo, sem me preocupar
com o seu âesenvolvimento ul-
terior. É possível que tuão já
tenha sião esclarecido no mo-
mento em que vocês estiverem
lenão esta crônica. Mas isso
não importa, jms o problema é
saber se há ou não há conãi-
ções, em nossa sociedaãe, para
a. aplicação àe sevícias em pri-
sioneiros políticos. Resposta:
há. Amanhã, se Deus quiser,
éstuâáremos outro depoimento
— e quem sabe poderemos che-
gar a alguma conclusão cons-
trutiva.

LEA MARIA
PICADINHO

Menu Barnard: peru à brasi-
leira e doce de coco. Foi só o quedeu, nos almoços e jantares em'
sua homenagem.

O 71ÓUO Secretário ãe Segu-
rança devia prestar atenção ao
que vem acontecendo no trânsito
do Rio. Avenida Rio Branco e
Avenida Copacabana, agora, es-
tão sempre, a qiiáiquer, hora do
dia, congestionadas.

Capitu, o filme de Sarace-
ni, vai ser exibido em première,durante a festa de estrega dos
Prêmios Molière, em São Paulo.
No Rio, Capitu será lançado co-
mercialmente em começo de
maio.

No grande leilão ãe quadrosda Pelite Galerie, na próxima se-
mana, quem levar os telas, se
quiser, poderá pagá-las em três
vezes, com 10% de aumento.Ou
em cinco vezes, com 20% de acres-
cimo.

Hoje, dia D na área da mo-
da-boutique de Copacabana: a
Laís, uma das mais exclusivas lo-
jas de moda feminina do Rio,abre as portas para uma liqui-
dação.

Continua a coragem da dire-
ção do Casa Grande, no Leblon,
apresentando todas as noites uma
orquestra inteira (a de Erlon
Chaves) aos seus clientes.

Sami, um pintor que vai en-trando na moda. A partir de on-
tem êle expõe na mostra da Es-
cola de Desenho Industrial. O
que pouca gente sabe é que Sa-mi é bancário. Trabalha no An-
drade Arnaud.

Donyale Luna, o manequim
norte-americano (de Detroit),
com o seu l,87m de altura e tô-
da a sua beleza negra, vai ser a
estrela do próximo filme de Otto
Preminger. Skidoo. Uma das
cover girls mais solicitadas (e-mais-Hcas-h-ão- ¦muiido-ctiâenta.L.
tuna, antes de ser modelo, era
escritora.

O próximo filme de Rosselli-
ni será a Vida de Sócrates.

Samy Davis Júnior acaba de
fundar uma companhia âe avia-
ção.

• • Moda entre grã-finos: con-
tratar garçons do Château para
servir em jantares partícula-
res. Preço de cada garçom, por
noite: NCrS 60,00.

Cada um deles, no entanto,-
aparece sempre com um auxiliar.Preço do auxiliar:NCr$ 20,00.

Um casal afortunado comen-tava, outro dia, que entre serviçoe comes e bebes, para um jantarde 10 amiguinhos, gastou a pe-quena soma de NCrS 1 mil s qui-nhentos.

Eric Tabarly, o célebre na-vegador solitário, que por váriasvezes atravessou o Atlântico, sò-zinho, etn seu veleiro Pen Duick,vai casar e viver numa casa àbeira do mar da Bretanha.
Quem passou a Semana

Santa em Ouro Preto voltou quei-•xando-se (e muito) do péssimo
serviço do Hotel Rei Rei.

Programa de Melina Mercouriem Paris, entre um e outro es-
petáculo de.protesto contra o re-
gime militarista vigente na Gré-cia: visita a Francois Mitterand;
almoço no sofisticado Lasserre,
com seu amigo André Malraux e

meetings antes de começar a can-
tar Jamais les Dimanches, na Sal-
le Pleyel.

Nininha Magalhães Lins doou
para a Igreja Nossa Senhora da
Esperança, em Botafogo, uma bela
tapeçaria de Genaro.

No apartamento dos Glauco
Rodrigues, esta semana, Scliar,
Gastão Manuel Henrique. Ana Le-
ticia e Farnese combinaram ãe
ir, em junho, à inauguração da
Bienal de Veneza — sendo que os
dois últimos participam da
mostra.

Amanhã, o Ministro Maga-
lhães Pinto vai falar sobre po-lítica externa durante o jantarno Rotary Clube de Teresópolis.

Paru o inverno, as novidades
em malhas masculinas são as ca-
misas de gola roulée nas cores
fúcsia, abóbora, roxa'. Ou, para.os menos avançados., malhas
marinho com platinas militares,
ou de listras finas em duas cô-
res.

Miguel de Carvalho vai ini
ciar seu segundo curso de Arte
.Culinária. Uma de suas alunas
é Solange Vasconcelos, que já se
diplomou no ano passado e ago-
ra faz o doutorado.

Gladys Hime garante quetorta âe chocolate igual à do
Restaurante Vivara sô na Aus-
tria.

Laurinha de Queirós vai pro-mover um desfile de moda, em
beneficio. Detalhe: as patronnes-ses desfilarão na passarela do
Sirio Libanês os modelos paramenina-môça. São todas ado-
lescentes com menos de 15 anos.

Estã sendo aguardado com-
grande expectativa pelos aficio-
nados do ballet a vinda ão corpo
de baile ãas Filipinas para se
exibir no Municipal a partir ão
próximo dia 23.

Õ Embaixador dã" Fiiilândíã;
Heikki Leppo, oferecerá um co-
quetel no dia da inauguração da
exposição de jóias finlandesas no
H. Stern. Os mais afamados de-
senhistas de jóias da Finlândia
enviarão seus trabalhos.

João Batista Amaral já re-
gressou âa lua de mel viagem âe
negócios aos Estados Unidos. Vai
trazer o conjunto The Supremes
ao Rio, para atuar no Zunzum,
em outubro.

Salvador Dali não toma jei-to. No Hotel San Regis, de Nova
Iorque, o mínimo que êle faz é
passar filmes pornográficos no• saguão de entrada.

Vinte mil espectadores já fo-ram ver Roda-Viva, âe Chico
Buarque âe Holanda- O espeta-
culo continua atraindo multi-
does.

A venda de ingressos paraSenhora na Boca do Lixo, em
cartaz no Teatro Gláucio Gil, foi
um sucesso na Escola Normal
Carmela Dutra. As entradas es-
gotaram-se em poucas horas.

Amanhã, o Country Clube, às
10 horas âa manhã, vai homena-
gear o naâaâor Silvio Fiolo e to-
áos os campeões sul-americanos.
Fiolo vai ganhar uma bonita ta-
ça âe prata. ,

Até hoje alguns hotéis da
Avenida Atlântica não receberam
diárias que lhes são devidas des-
de a Reunião do Fundo Monetá-
rio Internacionai. Há um jogo
de empurra bem grande em tôr-
no do assunto.

ADEUS, SENÃO EU CHORO

Com estas pcãavras, o Dr. Christian Barnará
âespeâiu-se áo Ministro Gama Filho já na escaãa ão
jato que o levou a Nova Iorque. Seu último âia no
Rio não teve tempo livre, pois a multidão que queriavê-lo no Glória não o deixou descansar. Das mãos de
Rochinha (do Canecão), Barnard recebeu um disco
gravado pela Coâil com uma marchinha cantaãa
pelos Rouxinóis, ao som ãe banâa, exaltanâo o seu
feito. A marchinha foi feita por Rochinha quanãoninguém pensava na vináa ão ilustre cirurgião ao

Brasil. Entre as coisas que disse antes ãe ir embora,
Barnará confessoit que o melhor convite: recebião
até agora foi para passar o carnaval no Rio. Com-
binou com o Ministro Gama Filho a iáa ãe estagia-
rios brasileiros para trabalhar com êle no Groote
Schuur. "Prefiro bolsistas femininas", acrescentou.
Quanão voltar ao Brasil, virá em companhia âo fi-
lho "para que êle se case com uma carioca". Antes
de embarcar, encomenâou uma ãúzia áe corbelhas
e enviou-as aos seus amigos brasileiros. E disse que
ficou fã ão ãoce âe coco e ãa mulher brasileira.
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SEMPRE MENINA

Um chapéu preto, à Garbo, roupas
âe couro, BB assistiu, ao laâo âo
ainda marido, ao desfile da coleção
áa Boutique Mic-Mac, áe proprieãaâe
ãe Von Sachs. Mais que os trajes apre-
sentaâos, foi ela — que apesar âos
trinta anos continua parecendo
uma menina —, a vedete âa noite

BASTANTE REQUINTADA

Margot Fonteyn, em um vernissage em Lonâres. De
trabalhos ão fotógrafo Keith Money, que está tam-
bém fazenâo um filme biográfico sobre a âançarína.
Botas negras, chapéu espanhol e roupa âe veludo
preto, Fonteyn falava, ãurarite o vernissage, a pro-
pósito àe seu marião, Roberto Ariás, que âesde 1964
vive numa cadeira âe roãas e que agora, novamente,
volta a ocupar-se âa política âe seu país, o Panamá
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"TERRIVELMENTE MODERNA"

Lançada a irmã áe Jean Shrimpton, Chrissie, num filme, traba-
lhando ao lado ãe Romy Schneider e de Tom Courtnay. "Ela é
terrivelmente moderna"/justificou- o diretor Bruce Curtis, que a
escolheu para participar de Otley. Vestida com este traje áe chiffon,
de Portobello Road, bastante parecida com a Shrimpton, todos
esperam que Chrissie tenha melhor sorte, na tela, do que a irmã

CUPIM .fe zona sul 27-9797
BARATAií^ zona norte 28-9797
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Se é certo que o carneiro

nasceu para ser tosquiado, é
mais certo ainda que veio ao
mundo para ser assado, co-
zido, guisado. Sua cabeça bo-
linchou., se closenlia nas histó-
rias dos povos. Ê o patriarca
dos cstábulos. É um antepas-
sado da cozinha. A carne de
carneiro é a mais suculenta
das carnes de matadouro. Ê
estimulante e saudável, forti-
ficante e digestiva. E ligeira-
mente afrodisíaca. Não há
nada mais saboroso e delicado
que uma perna de carneiro
assada, a qual umas aroma-
ticas cabeças de alho e um
bom vinho tinto se honram
em acompanhar. Podemos até
dizer que a língua do carneiro
é falada correntemente em
todos os dialetos da cozinha.

Fulbert-Dumonteil, colabo-
rador da revista El Arte
Culinário, há alguns
séculos.

Henrique VIII, da Inglaterra,
um dia o tornou nobre.

Depois dé um banquete, en-
cantado com as qualidades da
carne do carneiro, ergueu a
taça de vinho, levantou-se e —
em voz alta — declarou, para
quem quisesse ouvir:

— Eu te faço barão.
Verdadeira ou falsa, a his-

tória do enobrecimento do
carneiro é poeticamente ado-
tada pelos gastrônomos de
cadeira.

Savarin, no livro
La Vraie Cuisine Franjais»

Entre os menus de almoços e jantares
oferecidos ao Dr. Barnard e a comida

típica da África do Sul a diferença é

da água para o vinho. Dizem as regras

do beni-receber: ofereçam sempre pra-
tos diferentes, se possível à moda da

casa. Só que no caso os pratos france-

ses imperaram e o célebre cirurgião

não comeu feijoada. Em compensação,

ninguém ofereceu a êle costelas de car-

neiro, porque na terra do Dr. Bai'-

nar d o carneiro é o rei da cozinha

PASSARELA
GILDA CHATAIGNIER QUANDO 0 CARNEIRO É 0 REI

(>(J968]Z|

PODRE DE CHIQUE

Quem desejar um ar
de Bomiie, é só dar um
pulo na Boutique Po-
drecca, Rua Barata Ri-
beiro, 502-C, loja 11, que
tem uma grande varie-
dade de boinas — em
feltro preto aveludado,
por NCrS 28,00, em íèl-¦ tro simples e de varias
côres. por NCr$ 20,00,
em jérsei de lã, por NCr?15,00. Novidades a serem lançadas brevemente:turbante francês, em esponja aveludada e meiasem ban-lon, feitas a mão, eom ponto aberto, atéa altura da coxa, por NCrS 18,00.

Uma atração à parte: os tachos em madeiraé as talhas de Wallacc, jovem, artista de Recife,
que também estão à venda. Os tachos, todos tra-balhados, custam NCrS 70.00, e as talhas variamde NCr$ 100,00 a NCrS 250,00.

HOJE È DIA
DE COMPRAS

O SOM ESTRANGEIRO

Para os que só gostam de dirigir carro ouvindomúsica, a boa pedida são os tapes importados,com quatro ou oito trilhas, do Modem Sound,Rua Barata Ribeiro; 502-C — loja 2. Cada tape.sai por NCr§ 30,00 e os mais pedidos são os deFrank Sinatra, Beatles'e Viki Carr. Lá vocô tam-bém encontrará discos importados pelo mesmo
preço — desde música de protesto (Joan Baez,Boy Dylan) à música erudita.

TÍr MODINHA ROMÂNTICA

É a da Boutique Lá na Modinha, Rua SantaClara, 74. Vejam só: vestido em crepe preto, da-

queies que todas têni vontade de tsr no guarda-roupa, com a gola e as mangas em rendão bran-co, cintura baixa e saia pregueada. Seu preço:NCr| 98,00. Outra sugestão: vestido em gorgorãode seda rosa schokiiif/, com gola e mangas emtule branco com pastilhas. E, voltando ro preto,que está na moda, um outro vestido em diagonalde algodão, com gola e jabot em organdi branco,e, corte em V na cintura. O preco varia de NCrí90,00 a NCrÇ 100,00.

£ MINIPREÇOS

Na Mini-Shop iem Copacabana) e na Bodo
que (em Ipanema), os sapatos estilo mocassim.
que vão ser os donos da moda de inverno, domi-nam o estoque. De verniz, de uma. só côr ou deduas, os sapatos custam, em média, NCrS 19,00.As bolsas, quase isso. E combinam com os sanatos.dos mais esportivos (em couro cru) aos mais ali-nhados (em verniz bicolor).

Na Liao — loja 340 do Centro Comercial d*Copacabana, as novas da meia-estação e invernosão muitas. Entre elas, o relógio retangular dc
pulseira colorida em camurça e mostrador preto(NCrS 80,00), a saia-kilt, de lã, azul-marinho ébranca, com franja, fivela e tudo (NCr.*; 58,00) eo bla-er azulão, bem estilo 1930, quo vai bem com
gola roulée branca e saia pregueada (NCrS 70,00 >.

•fr PONHA UMA ONÇA NO
SEU GUARDA-ROUPA

Uma estamparia alinhada, numa fazendamais ainda: caxemira no padrão oncinha. Ascôres não vão além do amarelo e marrom, masvariam nas niiancés. A Tecelagem Moderna lan-
ça no mercado: NCrS 43,80, cem lm20cm d-largura.

( O PRATO ^
V »0 DIA )

Joaquim Teixeira, antigo na profissão, conheci,do por Teixeirinha e amigo velho de quem costumaalmojar no Bucsky, aqui na Cidade, é quem dá areceita de hoje. Um prato fácil de fazer, gostoso decomer e que impressiona; pelo menos faz sucessoentre os freqüentadores da Churrascaria Carreta naVisconde de Pirajá, 451, da qual êle é um dos sóciose orientador da cozinha.

"BROCHETTE" DE CAMARÃO À PRINCESA

O que é preciso: lkg de camarão graúdo200g de queijo prato, farinha de rosca, queijoparmesão relado, molho de tomate feito emcasa, arroz, vagem, petit-pois, cenoura e passasde uva. Além dos temperos: cebola, alho, ex-trato de tomate, orégão e azeite português.Como fazer: Limpe bem os camarões, tirea casca e a cabeça, deixe o rabo. Tempere comsal, alho e um pouco de limão. Reserve.

Prepare o molho de tomate da seguinte
maneira: ponha para refogar — com cebola,
tomate, extrato de tomate, alho, orégão, pi-menta em pó, queijo parmesão e azeite — al-
guns pedaços de came com osso. Deixe fritar,
coloque mais tomate e vá engrossando com cal-
do de carne. Depois, passe na peneira e reserve.

Faça um arroz branco, com vagem, cenou-
ra, petit-pois e passas de uva. É o arroz à gre-
ga. Reserve.

Pegue os camarões e passe-os na farinha
de rosca e no ôvo. Frite em fogo forte.

Depois, no espetinho, vá colocando, alter-
nadamente, o camarão e o queijo, cortado em
quadradinhos. Arrume num pirex os espeti-
nhos, despeje o molho de tomate, polvilhe bas-
tante parmesão e leve ao forno por alguns mi-
nutos. Sirva com o arroz.

O clima e a vegetação de al-
gumas regiões da África do Sul
são propícios à criação de ani-
mais de chifre (diz o Larousse),
entre eles o rei-carneiro. Em nú-
meros exatos, eles excedem a 40
milhões de cabeças, daí a Republi-
ca ser o quinto maior produtor de
lã do mundo. Daí a população da
África do Sul ser grande consu-
midora de carneiro. De várias ra-
ças e espécies, sendo que o tipo
aíricânder é o único puramente
indígena.

Mas nem só de carneiro vive o
africano do sul. Os mais antigos
e típicos pratos nacionais são re-
sultado de unia combinação de
receitas vindas da Europa, nos
costumes dos colonos, e dos pra-v
tos fortemente condimentados dos
malaios, que vieram do Cabo há
três séculos. E mais: os imigran-
tes adicionaram pratos de todos
os tipos e jeitos, que hoje são en-
contrados nos restaurantes locais
e viraram tradição, como em todo
mundo.

De qualquer maneira, a cos-
teleta de carneiro tem lugar de
honra. Acompanhada de batatas,
petit-pois e cerveja.

DO CARNEIRO, NADA SE PERDE

A lã, a pele, a gordura, a car-
ne. Das fêmeas, o leite. Do carnei-
ro, tudo se aproveita. A fêmea do
carneiro é a ovelha; o filhote é o
cordeiro e atende por êsse nome
até quase um ano de idade. De-
pois disso, seis meses depois, e até
os cinco ou seis anos, êle está apto
a reproduzir. Sua idade é reconhe-
cida pelos dentes, e disso qualquer
criador entende. Comida de car-
neiro é herva rasteira e toda es-
pécie de feno; só. Em compensa-
ção, êle é comido em todo mundo
(no Sul do Brasil também): sua
carne é das mais nutritivas e seu
rendimento, em relação ao peso li-
quido, é de 60 a 70 por cento.

Dizem os entendidos que,
quanto mais vermelha a carne,
quanto mais branca e abundante
a gordura, melhor ela é, embora
o dito animal também entre no
açougue com a carne classificada
em três categorias: primeira, se-
gunda, terceira. Perna traseira,
alcatra, lombo e costeletas dian-
teiras são de primeira, primeirissi-
ma. Pernas dianteiras (pás) c cos-
telas descobertas, de segunda. E
pescoço e peito, de terceira.

Um contratempo: a carne de
carneiro é das que se altera com
mais facilidade.

Os miúdos também são apro-
veitados, com resultados surpre-
endentes,

COMO COMPRAR

Aqui, nós temos alguns açou-
gues e supermercados que traba-
Iham com carne de carneiro, na
Cidade e em Copacabana, e a ven-

dem a NCrS 2,80 o quilo. Se você
estiver interessada em variar de
menu ou em experimentar algu-
ma coisa diferente, aí vão algu-
mas instruções:

não peça ao açougueiro uma
costeleta de carneiro, assim sem
mais nem menos, que êle apanha-
rá a primeira que estiver à mão.
Escolha o pedaço você mesma;

procure ver, antes de tudo, a
còr da carne. Se fór de um verme-
lho-claro, meio rosado, é boa. Se
fôr escuro, não. Mas preste aten-
ção: a carne de carneiro já deve
estar meio descansada, a dema-
siado fresca não é tão saborosa.
Vai daí, para você comprar com
segurança, o melhor mesmo é es-
colher um açougueiro amigo;

as costeletas existem de Vá-
rias espécies, A melhor delas é a
paleta, que tem carne magra que
envolve o osso e gordura, que a
contorna e é mais ou menos es-
pêssa;

peça ao açougueiro para reti-
rar o excesso de gordura, mesmo
que você já tenha pago por ela
(coisas da vida!,), e para raspar o
osso;

uma boa costeleta, preparada
para assar (ou guisar ou fritar),
deve pesar de 130 a 150 gramas;

outra parte, talvez mais sabo-
rosa, mas que cria problemas por
causa do tamanho, é a perna.
Siga o mesmo sistema na escolha
(côr, gordura etc.) e prepare-se
para assá-la.

I

O ACOMPANHAMENTO

Caso você resolva se libertar
de receitas — mas mesmo assim
nós damos uma série delas — é
bom conhecer também o acompa-
nhamento ideal para a carne de
carneiro:

ervilhas verdes
champignons
purê de batatas ou de cebolas
arroz com passas (de pêssego

ou ameixa)
jardineira de legumes
tomates assados e recheados,

cebolinhas e azeitonas
polenta
berinjelas
batata frita, de qualquer es-

pécie

AS RECEITAS

COSTELETAS DE CARNEIRO A MIIANESA

Escolha 12 bonitas costeletas,
levante as carnes do osso e enrole
para baixo. Achate-as com o rolo
de pastel e tempere com sal e li-
mão. Depois, enxugue num pano,
passe na farinha de trigo, em ovos
batidos e no pó de rosca, calcando
bem com a mão e dando a forma
arredondada. Esquente o óleo
numa frigideira e frite, cuidando
para que não passe do ponto, nem
escureça a crosta que deve ficar
dourada.

"FUET MIGNON DE
MOUTON A IA CRÉMt"

Corte 12 filés de carneiro,
cubra com vinha-d'alho fervida e
esfriada e deixe tomar gosto. Es-
corra-os e leve a tostar na man-
teiga dos dois lados. Retire os fi-
lés e arrume numa travessa. Na
panela, coloque uma colher de
manteiga batida, três colheres de
creme dé leite, deixe tomar-corpo
e despeje sôbre os filés.

LÍNGUAS DE CARNEIRO EM PAPEIOTES

Tome 12 línguas de carneiro
(encomende no açougue ou com-

pre de salmoura), limpe bem e
leve a ferver. Em seguida, retire
as peles grossas e deixe cozinhar
em fogo baixo num bom refoga-
do, com uma colher de manteiga,
uma de banha, uma cebola pica-
da, tomates, cheiro verde e meia
folha de louro, até tudo ficar bem
tenro. Então, engrosse com uma
colher de manteiga, tostada em
meia colher de farinha e algumas
gotas de limão. Parta as línguas
ao comprido, sem destacar as me-
tades, bote um pouco de mantei-
ga no meio e enrole cada uma,
depois de bem embebida no mô-
lho, num pedaço de papel imper-
meável, untado de manteiga. Ar-
rume num prato e, na hora de
servir, leve ao forno ou à grelha
para esquentar. Retire os papéis
e regue com o resto do molho.

ENSOPADO DE CARNEIRO "IRISH-STcW"

Tome l,5kg de carneiro, do
peito ou espáduas, tire os ossos e
parta em pedaços, como para en-
sopado. Corte lkg de batatas e 1
de cebola em rodelas. Arrume
numa caçarola, em camadas a]-
ternadas, o carneiro, a cebola e as
batatas. Tempere com sal e pi-
menta, ponha em cima um ramo
de cheiro, verde, molhe com qua-
tro xícaras de água, tape muito
bem e leve a cozinhar em forno
moderado, durante uma hora e
meia. Despeje num prato quente
e sirva logo.

"CASSOULET" DE CARNEIRO

Ingredientes: l,5kg de carne
de carneiro (posto de molho na
água, de véspera,), lkg de feijão
branco cozido na água, duas ce-
bolas, quatro tomates, salsa, cebo-
linha, sal, pimenta-do-reino e ver-
melha, dois dentes de allio, óleo.

Modo de preparar: limpe a
carne e corte em dados. Refogue
com óleo e todos os temperos. Dei-
xe cozinhar. A parte, cozinhe
lombo de porco e lingüiça. Quan-
do as carnes estiverem quase
macias, junte na mesma panela o
carneiro, o lombo, a lingüiça e
o feijão branco. Prove, retifique o
tempero e deixe cozinhar comple-
tamente.
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PANORAMA
DO CINEMA
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Zbignieui Cybuhki, em
O Mnnn.erito de Sarago^a

SAKAGOÇA A MEIA*
NOITE — Amanhã, à meia*
noite, estará sendo apresen-
tado no cinema Paissandu
O Manuscrito de Sarogoga,
produção polonesa de 1965,
dirigida por Wojciech J.
lias. Êste filme foi apre-
sentado no I Festival In-
ternacional do Filme do
Rio de Janeiro • conta em
_eu elenco com Zblffniew
Cybul-ki e Ira Cembrzyns-
ka.

RENOIR NA MAISON —
Prossegulndo na revisão da
obra de Jean Renolr, a Cine-
msrtec a do MAM e a Aliança
Francesa apresentarão, na pró-
xima. segunda-íeira, dia 22, às
18_il5m, no auditório da Mai-
son de France, Les Bas-Fonds,
produção francesa de 193G e
direção de Jean Benoir. No
elenco: Louis Jouvet, Jean Ga-
bin e Junie Astor. Versão origi-
nal sem legendRS. Ingressos à
vencia no local.

EISENSTEIN E O CINEMA
SOVIÉTICO — A Cinemateca
do MAM dará inicio, com uma
exibição de A Greve, de S. M.
Eiseristcin, na próxima segun-
da-feira às 211i, no auditório
da Maison de France, ao ciclo
Cinqüenta Anos de Cinema So-
viético. O ciclo se estenderá até
o dia 11 dc maio, estando pre-
vistas séssõss para os auditó-
ries da Maison de France e o
nòvo auditório da Cinemateca.
Na terça-feira, às 18h30m, no
MAM, haverá a inauguração dt
uma exposição de cartazes sò-
bre o mesmo tema, além da
exibição de uma coletânea de
seqüências dos principais fil-
mes de Eisenstein.

PANORAMA NO MIS — O
Museu da Imagem e do Som
estará apresentando até domin-
go, em sessões diárias a partir
de 14h, o íilme de Sidney Lu-
met. O Panorama Visto da,
Ponte protagonizado por Raf
V.lone.

lòCA DO LIXO DO CI-
.._. .. — O critico e cineasta
Rogério Sganzerla — premiado
no II Festival de Cinema Ama-
dor JB —- iniciou, em. Saí» Pau-
lo, as filmagens de seu primeiro' longa-metragem: Boca. do I#xo,
anteriormente denominado O
Bandido da Luis Vermelha. He-
lena Inês é rt- protagonista fe-
minta...

BERGMAN -NO MAM —
A Cinemateca do MAM es-
tari apresentando, a par-
tir de junho, em seu audi-
tório, um ciclo dedicado a
Ingmar Bergman. Neste
ciclo, que conta I com o.
apoio dos serviços culturais
da Embaixada d» Suécia,
serão apresentados todos os
filmes de Bergipan, Inclu-
sive os inéditos no Brasil.
Ainda na área do cinema
sueca esti sendo' estudada
a programarão de uma se-
gunda semana de cinema
sueco, em que serão apre-
sentados os filmes mais
recentes da produção da-
quele pais.

DA MÚSICA
ATIVIDADES DO ICBA —O

dinâmico Diretor Wllly Keller
anuncia um importante pro-
grama para 1968. Depois do
Duo Mantel-Frieser, sábado
passado, em 10 de maio apre-
sentará, sempre na Sala Ceei-
lia Meireles, o Amati Ensemble
em obras de Henze, Hindemitli,
Guersching e Hartman; e, em
22 do mesmo mês, o Conjunto
de Regina que logo após parti-
capará, do Festival Latino-Ame-
r.oano de Washington. No dia
25. Conjunto Música Antiga
com obras de Dittersdorf, Hof-
ímetéíer, Vivaldi, Banchieri,
Haendel e Jarzebski. Seguirão
a Orquestra, dos Estudantes de
Tuebingen, apresentando Bar-
tok, R. Klein, Shostaloowitsc-i,
Bach, Pergolesi, Schubert, Te-
lemann, Torelli c Vivaldi; o
Duo Bauer-Bung com obras de
Bach, Busoni, Mozart, Chopin,
Hoeller, Milhaud e Saint-
Saens; Os Solistas do Ráo em
obras de Boris Blacher (pro-
grama comemorativo do 65."
aniversário); Paulo Afonso Fer-
reira (música contemporânea);
Festival Brahma (Moura Cas-
tro, Nardi e Guerra Vicente);
Endres-Quartett, Guentar Lud-
wig, Josef A. Kledle (música
experimental), Eveline Tren-
leer. Observe-se que o ICBA st
preocupou em indlcair desde jãos programas completos d« qua-se todos os seus concertos:
exemplo único no Rio!

CULTURA PARA JOVENS— A Divisão de Educação Ex-
tra-Escolar anuncia mais dois
recitais que apresentará na Au-
ditório do Palácio da Cultura:
hoje às 31 horas, Oscar Bor-
jcerth e Murilo Santos, e dia
26, Maria Lúcia Godói etn
obras de Faure, Granados e
Ernâni Braga.

DE REGINA — Roberto Re-
gina está apresentando na Ga-
leria GEA, à Rua Baráo de
Ipanema 59, seus novíssimos"instrumentos antigos"' dando
concertos diariamente, às 21
horas.

PUERI CANTORES — No
verão passado, foi organizado
em Petrópolis o, l.e Congresso
Nacional dos Meninos Canto-
res do Brasil, que terá lugar
em julho. Será êsse Congresso•uma demonstração de quanto
podem conseguir o esforço e
o sacrifício de meninos, guia-
dos por bons mestres e, ao mes-
mo tempo, uma advertência aos
podêres públicos, de como am*
parar os jovens e a cultura em
nossa Pátria.

R. M.
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Dutschke: o prestígio é um fato

Hamburgo — Para alguns êle é "um
ideólogo e pregador milagroso", para ou-
tros "um chefe revolucionário com comple-
xo de desprezo pela humanidade". Uns
saúdam o movimento que êle suscitou nas
organizações estudantis da República Fe-
deral da Alemanha como uma inquietação
salutar, outros o consideram um impres-
tável que estuda às custas do contribuinte
e ainda por cima provoca pancadarias.

Rudi Dutschke, 27 anos, estudante de
Sociologia em Berlim Ocidental e líder da
Associação Universitária Socialista Alemã
(SDS), tornou-se uma das figuras mais
discutidas da Oposição extraparlamentar
do país.

Dutschke, o Savonarolla da República
Federal da Alemanha, pretende modificar
a sociedade alemã desde as suas bases.
Declarou guerra ao establishment do paíse prega agora a liberação do homem do"sistema das manipulações". O objetivo
atual e concreto de Dutschke e seus adeptos
é a reforma do ensino superior na Repú-blica Federal da Alemanha.

Exigem a eliminação de "estruturas
autoritárias" e o direito â codeterminacão
efetiva nas universidades alemãs, que"atualmente são fábricas de produção deidiotas especializados e de forma nenhumainstituições para a educação de cidadãosadultos."_

QUANTO VALE UM CHEFE

Com sua meta de reformar as univer-sidades, a esquerda estudantil não está fa-zendo mais do que derrubar portas abertase semi-abertas na maioria das escolas su-
periores. Existem planos de reforma às\dúzias. Discutido e contestado, por isso, éo radicalismo das exigências estudantis,mas também os métodos usados por eles:'
perturbação de reuniões públicas e grevesde ficar sentado, meios de protesto utiliza-dos pela primeira vez na Universidade nor-te-americana de Berkeley. Contra as de-monstrações nas quais é usada a forca, nãoso as instituições públicas e autoridadesestão tomando medidas de defesa. A mino-na radical da esquerda também teve quesofrer veemente crítica do restante dos es-tudantes, que, não obstante terem as mes-mas metas, procuram meios bastante di-versos de concretizá-las.

O fato de Rudi Dutschke saber esti-mular a classe estudantil a demonstrações
e provocações como nenhum outro o con-segue e o fato de ter-se tornado um símbo-lo da oposição extraparlamentar na Re-
pública Federal da Alemanha transtorna-ram completamente as noções que o pú-blico tem do estudante alemão.

Pesquisas revelaram que cerca de doisterços dos estudantes ainda encaram comindiferença as exigências da esquerda porreformas radicais. O grupo dos ativos e
preocupados com a situação do ensino naAlemanha, portanto, abrange apenas umterço dos 250 mil estudantes matriculados
na República Federal da Alemanha.

Constata-se também que o grupo po-lítico estudantil mais fraco, o SDS, de-monstra ser o mais ativo, especialmente o
pequeno círculo ao redor de Dutschke. Aolado desse existe outro grupo pequeno, co-nhecidocomoodos reformadores radicais-democráticos. Êste é composto de elemen-tos da Associação Socialista Universitária eda Associação Estudantil Liberal da Ale-manha.

A FAVOR E CONTRA

A reação do grande público às perma-nentes provocações desses grupos se dividecom relativa nitidez; muitos parlamenta-res, escritores e jornalistas, bem como pro-fessôres universitários, vêem com bonsolhos esse engajamento dos jovens acadê-micos; realizam mesas-redondas para de-bater os problemas com os estudantes re-belados.
Em discussões sobre o pódio ou em co-missões de reforma universitária, os repre-sentantes da classe estudantil estão repre-sentados e são ouvidos. A geração estabe-lecida reconheceu que a revolta é apenasum sintoma paralelo do desconforto estu-aantil que se vem manifestando há algunsanos em todos ospaíses industrializados domundo ocidental, bem como nos países doTerceiro Mundo.
Todos os que possuem um ouvido aber-to para as reivindicações dos reformado-res estudantis são unânimes em um ponto:e preciso que se evite que da oposição extra-

parlamentar resulte uma oposição antipar-lamentar.
Conforme demonstrou recentementeum debate no Parlamento da RepúblicaFederal da Alemanha, o Parlamento e oGoverno querem sufocar as demonstraçõesde alguns poucos radicais com todos osmeios disponíveis de um Estado de direito.

POR QUEM
BRIGAM OS
ALEMÃES

Um jovem universitário ferido, eis por que Berlim
viveu vários dias sob o terror, a assistir a demo-
rados combates de rua entre policiais e estudan*
tes. O atentado ao estudante de Sociologia Rudi
Dutschke mostra que êle é uma í i g u r a de
peso na vida alemã de lioje, pois foi a par-
tir daquele fato que se fêz o caos em Berlim

petite galerie
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GRANDE LEILÃO DE ARTE A PRAZO

DE 1968

EM EXPOSIÇÃO: 19 A 21 DO CORRENTE

LEILÃO: DIAS 22, 23, 24, 25 E 26
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PORTINARI SEGALL GUIGNARD ISMAEL
NERI PANCETTI VOLPI DACOSTA Dl CA-
VALCÂNTI TARSILA MALFATTI LEONTINA
KRAJCBERG GOELDI GRASSMANN DAREL
VISCONTI SAMY JOSÉ PAULO SCLIAR
GLAUCO MARQUETTI ROBERTO MAGA-
LHÃES VERGARA GERCHMANN GENARO
AGNALDO RAIMUNDO DE OLIVEIRA CICE-
RO DIAS CAROLUS CARDOZINHO BIANCO
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MOLIÈRE DO
RIO DE JANEIRO
CINCO ANOS DE PRÊMIOS

Os críticos dos diários cariocas que integramo Júri do Prêmio Molière instituído pela AirFrance estarão reunidos esta noite para elegeros cinco artistas que fizeram jus, durante a tem-
porada passada, ao mais importante prêmio tea-trai existente na Guanabara.

Pela primeira ve?, o Prêmio Molière serávotado êste ano de acordo com normas cataloga-cias num regulamento oficial elaborado pela AirFrance. No intuito de familiarizar o.s artistas eo público em geral com o.s dispositivos desse re-
gulamento, e evitar assim quaisquer interpreta-cões mal fundadas cios resultados a serem conhe-cidos amanhã, transcrevemos abaixo, na inte-
gra, os nove artigos que compõem o referidoregulamento:

í-° — A Comparjnic Nationale Air Francedecide criar um prêmio de teatro denominado
Molière, vinculado honorificamente àquele dis-tribuido em Paris.

2° — Éste prêmio ê destinado aos melhoresão teatro nacional em peças teatrais criadas noRio de Janeiro.

3° — Êste prêmio será distribuído às seguin-tes categorias: Autor de peca brasileira; Diretor;Atriz; Ator; Cenógrafo e Figurinista.
la. — No caso ãe não haver concorrentes ouconcordância de julgamento (mínimo de cincovotos) para, a última categoria (Cenógrafo e Fi-

gurinista) o prêmio será atribuído à Revelação
áo Ano (feminina ou -masculina).

íb — O critério de revelação do ano não
deverá, levar em consideração a idade do can-áiáato nem seus anos de profissionalismo, mas
somente o trabalho apresentado no palco.

4° — A votação áo Prêmio Molière será fei-ta por um corpo ãe -jurados cujos membros de-
verão pertencer à critica teatral de órgãos ãaimprensa ão Rio ãe Janeiro, convidados pela Air
France.

§ a — A expressão órgão de imprensa en-
tende-se aplicada exclusivamente a jornaisdiários.

§. b — Desse corpo ãe jurados fará parte um
representante da Air France, com o mesmo di-
reito de votação dos demais jurados-

§ c — Air France resema-se o direito, em
qualquer tempo, seja ãe aumentar o corpo de
jurados com convites a novos membros que pre-encham as especificações deste Artigo, seja de
diminuí-lo com a exclusão ãe algum que não
mais corresponda às exigências do mesmo.

5." — A votação do Prêmio Molière abran-
gera o período de 1.° de janeiro a 31 de desem-
bro áe cada ano.

5 ft — Terminado o ano a Air France envia-
rá a cada jurado um boletim ãe voto em três
vias numeradas ãe 1 a 2; os vias 1 e 2 deverão
ser devolvidas à Air France devidamente preen-chiãas e colocadas nos envelopes selados que as
acompanharão; a via 3 ficará em poder do ju-rado como comprovante ãe sua votação.

_ í. — A Air France procederá à verificação
dos votos e depois/eunirá os jurados para dar
conhecimento do resultado final.

Sc — Nenhum canálãato poãerá ser eleito
se não reunir um mínimo áe ciiwo votos, num
corpo ãe juruãos com um mínimo de nove vo-
tantes; poderá, entretanto, haver nôvo escrutí-
nio para um resultado final.

- í d — No caso de empate, a Air France reser-
va-se o direito de exercer o voto âe Minerva.

Se — Pelo fato do Prêmio Molière existir
em São Paulo, nenhuma categoria poderá ser
premiada em uma e outra cidade pelo mesmo
trabalho.

§/ — Qualquer categoria poderá ser pre-miada em anos seguidos por trabalhos diferentes.

6.° — O Prêmio Molière consistirá numa es-
tatueta-símbolo ãe Molière e um bilhete de ida
e volta, Classe Econômica, Rio dc Janeiro—Pa-
ris (e Londres ou Roma) — Rio de Janeiro, em
combinação com órgãos ãa imprensa carioca.

ia — O Prêmio Molière é pessoal e intrans-
ferivel e por isso, no caso ãe morte de um dos
premiados antes do aproveitamento do prêmio,
êste fica automaticamente cancelado, não po-
dendo ser reclamado por qualquer pessoa, fami-
liar ou não ão premiado-

íb — O vencedor do prêmio terá o prazo âe
doze meses para utilizar seu bilhete ãe passa-
gem à Europa; éste prazo é contaáo a partir âa
entrega oficial do prêmio efetuada pela Air
France.

7.° — Sendo o Prêmio Molière uno para cada
categoria, não poãerá ser atribuído duplamente
para categorias que permitam tal votação, como
Direção, Autor, Cenógrafo e Figurinista.

§ a — No caso de uma das categorias acima
discriminadas apresentar dois ou mais elemen-
tos como vencedores na votação, Air France re-
serva-se o direito de não aceitar esta indicação,
anulando o prêmio da categoria, com exceção do
que é tratado no Artigo 3." em seu parágrafo a.

ê.° — No caso âe remontagem de uma peça,
seu autor fica. excluído âa votação se ela tiver
sido api-esentada originalmente já na vigência
do Prêmio Molière.

. a — Excluída a categoria acima, entretan-
to, as demais poderão ser candidatas ãesãe que
não tenham participado da versão original.

9.° — Os casos omissos serão resolvidos pe-
la Air France em comum acordo com o corpo
de jurados.

Esta será a quinta edição do Prêmio Molière,
que foi distribuído pela primeira vez na tem-
porada de 1963, e cuja lista de laureados inclui,
até agora, os nomes de Jorge Andrade (duas vê-
zes consecutivas), Néison Rodrigues, e a dupla
Oduvaldo Viana Filho/Ferreira Guiar, na cate-
goria dos autores; Augusto Boal, Gianni Ratto,
José Celso M. Correia e Maurice Vaneau, na ca-
tegoria dos diretores; Maria Fernanda, Maria
Delia Costa, Cléide Iáconis e Fernanda Monte-
negro, na categoria das atrizes; Rubens Correia,
Armando Bogus, Eugênio Kusnet e Renato Bor-
ghi, na categoria dos atores; Anisio Medeiros,
Júlio Sena, Marcos Flaksman. como cenógra-
fos; Paulo José, Marie-Louise Neri, Anisio Me-
deiros, como figurinistas; e Flávio Império, co-
mo figurinista/cenógrafo.'

y

"i\



PÁGINA 6 ? JORNAL DO BRASIL D RIO DE JANEIRO, SEXTA-FEIRA, 19 DE ABRIL DE 1968 D CADERNO

PERGUNTE AO JOÃO

m

-***»&/' < yyyiíxiáMíiMtXÍiiiyX lllllill-;«::í-:íf:x<w::;iWi_¥r!i

BALANÇAS

MÁRIO ALMEIDA — Vas Lobo: "Como chamam lèc-
nicamentc o defeito mais comum tias balanças de molas?"

Tais balanças estão sujeitas aos deíeitos conhecidos
como hislereses elásticas, e com o uso rapidamente per-
dem as características iniciais — sendo (por isso) con-
denadas para uso comercial, a menos que as sujeitem os
proprietários a freqüentes aferições para correção e troca
das necas Inutilizadas —, sendo a deformação irreversível.

INGENIEROS

ALVAKO MENDONÇA — Vi-
tória. — "Que obras principais
ficaram do sociólogo e filósofo
Ingenicros? "

Ilustre pensador, sociólogo e
médico argentino, José Ingenie-
ros deixou (como obras mais
conhecidas) verdadeiros suces-
sos de Urraria: La Slmulación
en la Luclia por la A'ida — e
El Htfmbre Mediocre. Um de
seus melhores livros intitula-se:
Proposiciones Relativas al Por-
venir de la Filosofia, Ingenie-
ros morreu em 1925.

MOLIÈRE/GOLDONI

TERESA RTJBIM — Niterói.
— "Quem viveu antes na his-
tória do teatro cômico: Mcliè-
re ou Goldoni?"

Molière — que morreu 34
anos antes do nascimento de
Goldoni. E Cario Goldoni (o
maior comediógrafo italiano do
século XVIU) íoi quem, ao
transformar o teatro de seu
pais criando uma comedia de
critica moral, adotou o modelo
¦de Molière.

ASTECAS/CHOCOLATE

EDMIR SALES — Itatiaia. —
"Eram os incas (ou os aste-
cas) que sabiam preparar cho-
colate há séculos?"

- Os nativos asteca;? — sendo
historicamente bem conhecido o
fato de que Hérnando Cortes e
seus companheiros, ao conquis-
tarem o País dos Astecas cm
1519, provaram pela primeira
vez lima saborosa bebida a que
os nativos davam o nome de
chocolatl, vocábulo que se tra-
duziu como cacau c água, sen-
do que, par» tirar o amargo da
bebida — cacau, milho, pimen-
ta e água —, os espanhóis logo
adicionaram um Rpuco de açú-
car.

aniversário Happy Birthilay to
You, dos compositores norte-
americanos Mildred Hill e
Patty Hill, são enviados à
ASCAP (American Society of
Composers, Authors and Pub-
lishers), da qual os Hill íoram
sócios, e que é representada no
Brasil pela UBC —. União Bra-
sileira de Compositores.

ESPELHO/VÊNUS

ERNESTO CHAVES — La-
goa. — "O que é espelho de
Vênus?"

Em Botânica, recebem tal
denominação várias plantas or-
iiameiitais, sendo mais conhe-
cida uma com o nome Speculá-
ria speculum; é planta com 30
centímetros de altura, anual,
espontânea nos campos da Eu-
ropa meridional, e cultivada,
também no Brasil, por suas
grandes flores azul-violáceas —
existindo ainda outras espécies
pertencentes ao gênero Mi-
mulus.

O Almirante Kttrl Dnenltz
(no Testamento Político ac Hl-
tlcr indicado seu sucessor) re-
cebeu das Aliados a pena de
10 anos de prisão por crimes
de guerra.

MODA/1930

IRENE GUEDES — Auchic-
(a. "Como se vestiam as mu-
lheres em 1930?".

Em 1930 — na moda femint-
lin —, os vestidos, tanto os de
noite como os de passeio, eram
muito compridos — aparecen-
do na década de 1930 a boina,
o chapéu quadrado e os artl-
gos confeccionados em feltro,
todos de grande aceitação —
enquanto gradualmente se ln-
sinuava uma influência mas-
culina na moda das mulheres
(a começar dos casacos espor-
te) —: isso há 38 anos.

VIDEIRA

MIRNA TAVARES — Le-
blon. "Podemos chamar qual-
quer videira de parreira?"

Parreira, ouvinte, é a videi-
ra cujos ramos se estendem em
latada — e parra, (o nome da
íôlha da videira) originou-se
do germânico paria, parra, la-
tada. O nome botânico da vi-
deira é: Vitis VinKera, IAneu.

NERO/ÓTICA ¦

ARTUR SEIXAS — Turiaçu.
— "Qual a razão de Nero ter
usado aquela espécie de mono-
culo?"

Afirmando que Nero foi o
primeiro a Usar óculos de sol
alguns historiadores concluíram,
que Nero assistia ¦ aos espeta-
culos do circo através de uma
esmeralda por ser portador de
uma das formas de ametropia
(designação conjunta da mio-
pia, da hipermetropiá e do as-
tigmatismo).

FRANCO/MOEDA

PÉRICLES DE PAULA —
Irajá. — "Quanâo há anos foi
instituído na. França o franco-
nôvo?"

O então denominado nôvo
franco foi estabelecido na
França em 1.° de janeiro de
1959, uma semana antes de o
General De Gaulle ser empos-
sado como primeiro Presidente
da V República, trocando o
cargo de 1.° Ministro que exer-
cia desde maio de 1958.

CANÇÃO/ANIVERSÁRIO

JAIR FLORENCE — Méier.
— "Atualmente quem recebe
os direitos autorais da canção
de aniversário Happy Birthday
to You?"

Os direitos autorais referen-
tes à canção internacional de

AUSTERLITZ

LAURO BARROS — Penha.
— "Qual dos marechais de Na-
polcão teve papel decisivo em
Austerlitz na maior de suas vi-
tórias?"

Soult (Nicolau Soult) —, ca-
bendo dizer o seguinte: Trava-
da. a Batalha de Austerlitz em
1805 no aniversário da coroa-,
çáo de Napoleão, êste (a cava-
lo e em companhia de Soult)
ouviu dos seus velhos grana-
deiros a solicii»ição de que não
se expusesse naquela batalha
cuja vitória o Exército lhe iria
oferecer como presente-de-ani-
versário, com a grande atuação
de Soult ao lado de outros
principais companheiros de.
Napoleão.

KARL DOENITZ

RAUL FREITAS — Rocha .
Miranda. "Que pena os Alia-
dos aplicaram ao chefe nazis-
ta Karl Doenitz, substituto de
Hitler no Poder?»

EUA/HINO

TARCISO MELO — Ipane-
ma. "Foi realmente um advo-
fado no século XIX que com-
pôs o Hino Nacional dos Esta-
dos Unidos?"

Sim: Francis Scott Key (de-
saparecido em 1843) foi o au-
tor da letra do Hino Nacional
dè seü pais, com música adap-
tada de uma antiga canção,
datando de 1812 a composição
de Scott, por ocasião da Guer-
ra da Luisiãnia, entre os Esta-
dos Unidos, Inglaterra e Fran-
ça — inspirando-se o autor ino
bombardeio do Forte McHenry.

MARMELADA/CAVALO

DURVAL LEMOS — Ubera-
ba — "Como é o vegetal mar-
melada-de-cavalo?"

Botânicamente chamada...
Desmodium dtaolar, a mar-
melada-de-cavalo é.uma. exce-
lente leguminosa forrageira, —
que pode ser cortada na altura
de 80 centímetros a 1 metro
— sendo que, depois do corte,
a leguminosa rebrota nova-
mente, ainda antes de dar se-'
mentes.

PRESIDENTES/
LONGEVIDADE

EVANDRO LEITE — Méier
— "Que presidente* do Brasil
morreram com idade mais
avançada?"

Venceslau Brás, Washington
Luís, Artur Bernardes e Epi-
tácio Pessoa. Venceslau Brás,
com 98 anos; Washington Luia
com 87; Artur Bernardes com
80 e Epitácio Pessoa, com 77
anes.

CHOCADEIRA

SÍLVIO GARCIA — Análio-
lis — "Quantos pintos a cho-
cadeira mnis moderna e de
maior capacidade pode dar por
mes?"

... 2 milhões de pintos (de
três em três semanas) é a pro-
dução da maior chocadeira da
Erropa e a mnis moderna do
mundo que começou a funcio-
nar há 2 nnos na Alemanha
(em Regenstauf, próximo ã
Cidade de Regensburgo, na Ba-
viera).

POVO/GOVERNO

ALEXANDRE MATIAS —
Catumbi — "Quem escreveu a
seguinte frase famosa: Cada
Povo Tem o Governo que Me-
rece —?"

O francês Joseph de Maistre:
Cada Nação Tem o Governo
que Mertce escreveu Joseph
de Maistre em Lettres et Opus-
cules Inédits, . publicados cm
Bruxelas (1851), 30 anos após
sua morte, ocorrida em 1821
— mesmo ano da morte de
Napoleão I.

RADIOTERAPIA

FLAVIO MENESES — Ro.
cha Miranda — "Que especia-
lidades a radioterapia abrange
auxillando-as grandemente?"

A radioterapia é o método
de tratamento por meio de ra-
diações ionizantes, provenien-
tes dos aparelhos de raios-X,
do rndium. e dos isótopos ra-
dioativos — sendo já conhecido
o amplo alcance da radiotera-
pia como grande recurso da
ciência médica e verdadeira
mensaçõm de esperança nos
casos de cura mais difícil ou
impossível.

DACTILOSCOPIA
í

LAURO SILVEIRA — Bon-
sucesso — "Como era no Bra-
sil a identificação antes de
aqui se introduzir a dactilos.
copia?"

Até 1903 adotou-se wo Brasil
a denominada Ficha Antropo-
métrica, introduzida na França
por Alphonse Bertillon (com o
maior objetivo de facilitar o
reconhecimento dos criminosos
reincidentes).

ATENÇÃO

Somente f a r. e r per »unfa
quem puder ouvir a resposta,
através da RADIO JORNAL
DO BRASIL, de 3.» it 6.»-feira,
de IlhOãm às 13h. — Aqui são
publicadas apenas algumas das
32 questões irradiadas pr* dia.
— Com muitas cartas a pes-
qui sar, o João não envia resposta
pelo . Correio nem Informa p/ te-
lefone. — Fawr uma só per-
gunta, sôbre assunto ds inte-
rêsse geral e que possa ter res-
posta em poucas palavras. —
Cartas para: Pergunte ao João,
RADIO JORNAL DO BRASIL,
Avenida Rio Branco, 110. 5.*
andar, Rio ZC-31.
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TEATRO MUNICIPAL

O. S. B.
ORQUESTRA SINFÔNICA BRASILEIRA
2.°-feir8, dia 22 de abril, às 21 horas

Regente*

«GOR
BUKETOFF

(Titular da Orquestra National da Islândia)
SOLISTA:

UU
CHOOKASIAN

Programai Couperin - Milhaud: Grave • Allegro
Tchaikowsky: 4." Sinfonia — N.° Brasileiro —

Richard Yardumian: 2.° Sinfonia para Contralte

• Orquestra.

VAMOS AO TEATRO

SHOWDOCBHHIÜIDflBio
GRUPO TONELEROS apresonln STANISLAW PONTE PRETA, Quarteto

em Cy, Oscnr Castro Neves e Alegria.
Direção: Aloísio d« Oliveira - CURTA TEMPORADA

Hoie, às _.lh30m - Rcs.i 37-3960
R. Tonelero-, 56 — Estacionamento privativo

Amanlin haverá duos sessões; ns íOh e 25h30m

O SALA CECÍLIA MEIRELES

Temporada Oficial da Concertes de 1968

TEATRO MUNICIPAL

BALLET

Amanhã, às 21 horas - Grupo de Dança Sandra Dleken, com-
Quinteto Villa-Lobos c Sextelo de Viclor Assis Brasil. Direção
artística: Paul Vlard.

Dia 23, às 21 horas - CAMERATA BARIIOCHE. Regente: Al-
byto lisy.

Informações: tel.t 22-6534

COLE apresenta nc TEATRO CARLOS GOMES

DINA SKER, a sensiçáo de 61), na revista Põi-COLÉ-a.ci
"MULHERES COM SABOR PRÁ FRENTE"

dc Luix Filipe Magalhães — Meira Guimarães e Cole
corn: Carlos Mello, Mazilia, Tiririca, Osny José c um punhado

de atrações — 2 STRIP-TEASES HiPPIES
Diariamente.- 20h e 22h — Vesps. 5as., sábs. e doms., 17h
Poltronas espaciais a partir de NCr$ 1,00 — Tol.: 22-7581

Tl MESES DE SUCESSO! SUSPENSE - INTRIGA - EMOÇÃO

MiAíiHOTr
com: EVA WILMA, RAUL CORTEZ, CECIL THIRÉ, IVAN

CÂNDIDO, DJENANE MACHADO, ROGÉRIO FRÔES.
Hoje, às 21M5m

TEATRO MAISON DE FRANCE - Res.: 52-3456
Ar refrigerado — Permitido traie esporte

ÚLTIMOS
DIAS

de CHICO BUARQUE DE HOLANDA
Hoie, às 21li30m — Atenção: amanhã, às 19h30m

(dese. espec. p/estuds. em grupo de 10)
(Res. c/ 24 horas enteced.)

TEATRO PRINCESA ISABEL - Reservast 36-3724

TEATRO JOVEM - ÚLTIMAS SEMANAS
O Autor mais premiado: PLÍNIO MARCOS

Prêmio Molière — Prêmio Eslado de S. Paulo —
Prêmio Golfinho de Ouro

DOIS PERDIDOS ««A
SUJA

com PLÍNIO MARCOS e. ADEMIR ROCHA

Hoje, às 21h30m - Res.: 26-2569

HOJE, ÀS 21H30M - EVA em
"SENHORA NA BOCA DO LIXO"

de Jorge Andrad. - Dir.: DULCINA
com Alberlo Perez, Alzira Cunha, C. E. Dolabella,

Elza Gomes, Álvaro Aguiar, Suzy Arruda e mais 20 artistas
no TEATRO GLÁUCIO GUI -. Reservas: 37-7003

Secret. Educ. e Cultura — Dep. Cult. Serviço Teatros

BAYANIHAM
CIA. DE DANÇAS FILIPINAS
Estrala 3."-feir«, dia 23, às 21 horas

Bilhetes à venda

FINALMENTE A PEÇA PROIBIDA!
NORMA BENGELL a LUIZ JASMIN em

'O ÇOMlÇO É SEMPRE DIFÍCIL,
CORDEL IA BRASIL

VAMOS TENTAR OUTRA VÉÍ"
de Antônio Bivar — Dir.: Emilio de Biasi

Estréia dia 23, ès 2lh30m — Somente 4 semanas
no TEATRO MESBLA — Reservast 42-4660

No TEATRO DE BOLSO - Tel.t 27-3122 - Ar refrigerado
AURIMAR ROCHA apresenta DOIS SUCESSOS INFANTIS

jmfc M^v Sábs. lòlilOm
Dom?, lóh

"D. RAPOSA
É UMA
BRASA"
dc Jayr
Pinheiro

Sábs.: 17hl0m - Doms.t 17h
9.° mès de sucesso

"A CASA DE
CHOCOLATE"

com: Wanda Critiskaya, Isther
Ferreira, Walter Soares, Luiz
Carlos Valdti t Rutli Steffen:

TEATRO SANTA ROSA - Reservas: 47-8641

4

JUCÁ CHAVES
O meneslrel maldito

Hoie, às 2lh30m

Amanhã, às 2 OliSOm e 22h30m
¦ Domingo, às T8h e 21h30m

SÓ

3
DIAS

TEATRO MUNICIPAL
2.°-feira, dia 22, às 21 horas

O. S. B.
Regente

IGOR BUKETOFF

(Titular da Orquestra Nacional da Islândia)

Solista
LILI CHOOKASIAN

Bilhetes à venda

TEATRO DA CRIANÇA — Reservas: 26-1774

(Colégio Imaculada Conceição — Praia tle Botafogo n.° 266)
Jayr Pinheiro apresenta, de sua autoria,

SINFRONIO, O BURRINHO AVANÇADO
DireqaO! Dilu Mello

Sábados e domingos, às 16 horas e 17 horas
BATMAN E ROBIN estarão presentes distribuindo revistas da

Editora Brasil-América. Sorteios de livros de estória

SALOME

O PÚBLICO
APLAUDE
DE PÉ... UMS

A Obra Máxima do Suspensel
VANDA LACERDA, PAULO PADILHA * JORGE CHERQUES

Hoi», às 21 horas
no TEATRO DULCINA — Reservas: 32-5817

TEATRO NACIONAL DE COMÉDIA - Tel.: 22-0367

'0 CAPETA EM CARUARU"
de Aldomar Conrado. Cen.: Joel de Carvalho — Dir.: Amir Haddad.
Com: Adamastor Camará, Carlos Vereza, Creusa de Carvalho, Dayse
Lourenco, Érico de Freitas, Helena Velasco, José Wilker • arande

elenco. - 3 ÚLTIMOS DIAS
Hoi*, às 21 horas

Atencãot Dia 22, estaremos na Ilha- do Governador

de Oscar Wilde
no TEATRO DO MUSEU DE ARTE MODERNA

2 ÚLTIMAS SEMANAS
de 3." a 6.°-feira: às 21h30n.

Sábados: às 20h30m t 22h — Doms.t às 20h30m
Ingressos à venda: Guanatur * Msrcadtnho Azul Copacabana

Reservas: 56-2045

BRIGITTE BLAIR apresenta FESTIVAL INFANTIL

Sábados e Domingos,

às 14 horas

"A ONÇA
PSICODÉLICA"

"O PATINHO
BAMBOLE"

Sábs. e doms.,
às 17 horas

Peças infantis de JAYR PINHEIRO - Dir.:
no TEATRO MIGUEL LEMOS — Res.: 36-6343

DILÚ MELLO
— Ar refrigerado

II.» FESTIVAL MUNDIAL DO CIRCO
HOJE, no MARACANÃZINHO

Os melhores artistas nos melhores números 1 Uma seleção mundial
de equilibristas, acróbatas, trapezistas, domadores de feras, palhaços,
imestradores de animais. — Dir. do domador italiano: ORLANDO
ORFEI (Sob o Pat. da Secretaria de Turismo da GB). Diariamente, às
21h — Vesps. 5as. e sábs., às 15h, e Doms., às lOh, às 15h

» 20h30m. - PREÇOS A PARTIR DE NCR$ 2,50

BRIGITTE BLAIR apresenta o estrondoso sucesso de

ELZA SOARES
QUARTETO SÓ-SOM no show "REVOLUSAMBA"

CURTA TEMPORADA - Hoje, às 21h30m - SOMENTE » DIAS
2,0-FEIRA HAVERÁ ESPETÁCULO, ÂS 21H30M

no TEATRO MIGUEL LEMOS - Res. e lnf.: 36-6343

RECITAL - SHOW

0 MUNDO MUSICAL DE

Teatro MESBLA — Reservas: 42-4880
GRUPO DIÃLOGO-TAB apresentam

JOÃOZINHO PETELECO
de Maria Helena Kuhner

Dir.: Luís Mendonça — Dir. Mus.: Carlos d* Sousa

1.° Prêmio no Concurso do CA.D. Rio Grande do Sul
Sábados e domingos, às 16 horas

| SHOW & BOATE :
¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦v

BADEN P0WELL
com CYNARA t CYBELE

Baden Powell (violão), Ernesto Gonçalves (baixo), Franklin (flauta),
Hélio Schiavo (bateria), Alfrado Bessa (ritmo). Dir.: Luiz Paulino

Hoje, às 21h30m, no TEATRO OPINIÃO - Res.: 36-3497 e 57-2339

TEATRO COPACABANA - Res.: 57-1 Bl 8 (R. Teatro)

Chope! Churrasqueto! Galeto!
Coco vardt! Frios! Piszas!

Antes da praia, a parada obrigatória para um chope bem gelado.
Depois da praia, mais um chopinho e "aquele" galeto

Av. Vieira Souto, 98 (Ipanema), em frente à praia

Av. Vieira Souto, 100
Entrada também pela

H.. Rainha Elisabelh, 767
Ipanema

0 UARENTA
U ILAT ES

|"0 recanto da mais linda paisagem do Rio -t^a Praia

|do Castelinho — freqüentado pelas mais belas gSrêtas.
do mundo!" (The Journal, New York)

O MELHOR CHOPE DO RIO! Servimos lambem e famoso chope escur»

Hoie, li 21h30m

AVANÇADA! PICANTE! ALEGREI ERÓTICA!

STANISLAW PONTE PRETA E 0 SEXO
ZANGADO DE MAX FRISCH

com AAÁÂNDIO, Adriana Prielo, Catulo de Paula, Nella Tavares
e Carlos Prieto.

Hoie, às 21h30m — Amanhã, às 20h • 22h
MINITEATRO — R. Figueiredo Magalhães, 286

(sobreloja do Cine-Condor) — Res.: 45-2404

Aberlo dis II ls 23 horas

RESTAURANTE - BAR

CUISINE INTERNATIONALE

Avenidí lianUin Roosevelt, 19-14 lelelone S7 8744

ACAPULCO
COZINHA INTERNACIONAL - FRUTOS DO MAR

Mesas ao ar livre para o chope mais geladinho da Zona Sul

Bilhetes à vanda

aaafflimnasa

i
i

_ 1

VAI SAIR DE CASAS LOTADAS)
Aurimar Rocha apresenta hoje, às 20h30m e 22h30m

ELIZETH CARDOSO E ZIMB0 TRIO
com RILDO HORA (violão) — Direção: Aloyslo de Oliveira

DEFINITIVAMENTE: SÓ ATÉ DOMINGO
TEATRO DE BÔLSO (Ar refrigerado) - Tel.: 27-3121

Hoie, na CASA GRANDE

Novo "Som"! 26 Músicos! 4 Cantoresl
4 "Shows" por noite

GRANDE ORQUESTRA DIRIGIDA POR ERLON CHAVES
Revivendo os áureos tempos dos Cassinos

Dance todos os Ritmos das 22 horaa em diante
Reservas no local - AR CONDICIONADO

Dese. p/estuds. (exceto 6as. e sábs.). Doms. vesp. juvenil: 16 horas
Av. Afrânio di Melo Franco, 300 — Estacionamento fácil

E AOS SÁBADOS ESPETACULAR FEIJOADA!

No melhor ponto de Copa: Av. Atlântica, esquina com
Francisco Sá - Tel.t 47-8584

RODlsO£3 GIRA PRA VOCÊ
A ORIGINAL

mSX/25_C churrascaria
DA PRAIA VERMELHA

Mangueira aecular — Luar diário — Dança no jardim
— Roda girando — Chopt polar

Estacionamento à porta — Juntinho «o bondlnho

®canecao
The Mugslones, a famosa bandinha, conjunto de bossa nova,

ballet Cassino Royale e outras atrações.
Aberto de 3.° a domingo, a partir das 20 horas. — Aos

domingos, tarde da juventude, a partir das 1 5 horas.
COUVERT: NCR$ 2,00 (IODOS OS DIAS)

v
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CADERNO

&

ÍOIIE PRA FRENTE | /

3*n ef j
hi-fi — ar condicionado — no FLAMENGO

SEXTAS E SÁBADOS; CONSUMAÇÃO - NCR$ 3,00
Rua Pnlssandu, 23 - Tel.: 25-7270

Breve no Hotel Pnyssandu — Novo restaurantei güiNcy
Sou DRUGSTORE, onde V. lem
agora seu novo ponlo de encontro

DRUGSTORE

Lanchonete — Confeitaria — Artigos pare
t^- —» presente — Clne-Foto — Discos — Livros e revistas

Av. Copacabana, 647/A (em frente à Galeria Menescal). Tel. 56-5916

'CERVEJARIA 
hoje e TODAS AS NOITES

itíffífy HENRY POLLAK e sua Orquestra Cigana

BíerIiaUe
1 'm
Chope t. -.

— Ar condicionado perfeito

e o acordeonista ALEXANDER BARTOK
tocando para dançar e fazendo shows.

Atração: o mágico SERGIO VANIEL
Cozinha típica alemã, nacional e internacional

Av. Princesa Isnbel, 334 — Lemo

chope gelado
e bom gosto

são exclusividade
rtossa

DRUGSTORE
Ao lado do Cine
Drive-in-Lagoa

churrascaria Jardim
ABERTA DAS 11 HORAS

DA MANHÃ A 1 HORA
DA MADRUGADA

FEIJOADA AOS SÁBADOS

RUA REPÚBLICA DO PERU, 225 - TEL.: 37-9811 - COPACABANA

^r^j||

VA COMER O MELHOR SIRI
DO RiO INDO AC!

UM «SM
Outras novidades, c orno fondue de
bourguignonne e chicken de bakete

Rua Joana Angélica, 1 16 — Ipanema
Aberta das 11 da manhã às 3 da madrugada

CHURRASCARIA GALETO
T^fcflÇV A milis belo da América Latina
\|E / Novidade: JANTAR DANÇANTE PERMANENTE

Jt Música ao vivo. Ar condicionado perfeito. A única com
•*• telefones nas mesas. Venha com seus filhos oo Jantar

Dançante do seu GALETO, pagando o mesmo que em qualquer outra
churrascaria comum. Res.: 37-5368 . 36-3583

CHURRASCARIA GALETO — Constante Ramos. 140 - Copacabana

TIJUCANA
EXPERIÊNCIA E QUALIDADE A SEU SERVIÇO
CHURRASCO COMO VOCÊ GOSTA
CHOPP BEM GELADO

R. Marquês de Valença, 74 (Iransv. Cde. Bonfim) — Tel.: 28-8870

UM SHOW DE CERVEJARIA!
PREÇOS DE 1896

ONDA DE 1968
ACERTE NO MILHAR E NO ENDEREÇO

BREVE INAUGURAÇÃO

Boite
CANOAS

A mais lindo paisagem do mundo
BAR - RESTAURANTE - NIGHT-CLUB

Abrindo, diariamente, a partir das 11 horas. Aos sábados e Domingos
o famoso buffet- frio de Adolfo Lehner. Dois conjuntos para Dançar,

a partir das 21 horos — Sem "couvert". — Preços populares
Serviços intem» e externo de banquetes.

Estacionamento próprio com manobreiros.
Ao lado do Viaduto d as Canoas — São. Conrado

AGORA NO CORAÇÃO DO lEBLON!

COMIDA TÍPICA CHINESA

12 AS t4 HORAS E OAS 18 Ai IA HORAS
BUA CARIOS G01S 344

0 VATAPÁ DO ZÉ TRINDADE
... E SUAS COMIDAS DA BAHIAI

A MELHOR COZINHA BAIANA DO RIO
Aberto das 18 horas ès 2 horas da manhã. Aos sábados,

domingos e feriados, a partir das 12 horas.
REFEIÇÃO: NCRS 6,00 POR PESSOA -

Rua Vde. Pirajá, 183, sobr. (Ipanema) - Tel.: 47-0J43.

A@AGffl[p®R!l[E§A
RESTAURANTE E CHURRASCARIA

\berto das llh às 24h — Sábados, japtar dançante
Salão privativo para festas e conferências

Churrascos típicos
AOS DOMINGOS A MAIS GOSTOSA FEIJOADA DA CIDADE

Estacionamento fácil — Sears Botafogo, 8.° andar — Res: 46-9022
l»l»»».....|.„lllllllmillll||„H

ARTE & DECORAÇÃO !

DÉCOR R. Toneleros, 356 — Tel.: 37-5917

ARTE MODERNA BRASILEIRA

?l^'V9° 
*'' d,senho« • sravurat de Antônio Bandeira, Carlos

Thiré, Darei, Di Cavalcínti, Dr osta, Djanira, Campos Mello, Farnese,Fayga Ostrower, Glauco Rodrigues, Goeldi, Ianelli, José Moraes, JoséPaulo, Kracijberg, Grassman, Percy Deane, Wilde Lacerda, DukeLee, Zaluar. Tapeçarias: RUBEM DARIO e ADELINA ALCÂNTARA.
Tapeies d* Penitenciária de Bangu

Sti
CURSOS & ACADEMIAS

fí ESTÚDIO RAQUEL LEVI
GINÁSTICA FEMININA DANÇA PRIMITIVA

HATHA-YOGA DANÇA MODERNA
SETOR INFANTIL

Raquel levi, lili Perei», Fernando Resende,
Simei Bilie, Mercedes Batista

Av. Copacabana, 928 — 13.° and.

CURSO DE DECORAÇÃO NA
o.e.â.d.

Direção: YEDA FONTES
VISUAL - Aprendendo • resolvendo o seu problema de decoraçãoem 10.aulas, es quais começam quando o aluno chega, de ecôrdócom seu horário. As matrículas estão abertas pare os seguintes:ursos: CORES - DESENHO - PINTURA - DESENHO DE PUBLICIDADE - XILOGRAVURA. Infs. R. Siqueir. Campei, 18/A-

Tel.: 25-9267 '.'.'"
CURSO OE FRANCÊS (Conversação) p/principiantes

b ? JORNAL DO BRASIL D RIO DE JANEIRO, SEXTA-FEIRA, 19 DE ABRIL DE 1968 D PÁGINA 7

O QUE HÁ PAItA VER

Cinema
ESTRÉIAS
AGORA VOCÊ í UM HOMEM
(You're a Big Boy Now), ameri-
cano, de Francls Ford Coppola.
Comédia. Coppola, cineasta novo,
chega com bons referencias crí-
ticas. Com Elizabeth Hartnwrm,
Goraldlne Page, Potor Kaslncr,
Rip Tom, Michael Dunn, Julie
Harris. Côrcs. Capitólio, leblon,
Carioca: Mh, líh, 18h, 20h, 2ih.
(14 anos),

fEXAS 1867 (7 Winchísí.r per un
Massacro), italiano, de E. G.
Rowland. Western com equipe
de pseudônimos, segundo a pra-
xe vigente no cinema italiano
mais comercial: Edd flyrnes, Loui-
se Barrolt, Enio Girolami, Guy
Madison. Tecnicolo'. Riviera,
Ailoca, Tiiuca, Arte (Meriti), Bra.
«il (Caxias). (14 anos).

DEUS NÃO PAGA AOS SÁBADOS
(Dio non Paga il Saboto;, italia-
no, de Amerígo Anton. Western,
com Larry Ward, Rcbert Mark
(pseudônimos de atores italianos),
Daniela Igliozti. Eastmancolor. —
Coral, Festival, Rlvoli, Flórida,
Bruni-lpanema, Marrocos, Regên-
cia, Matilde, Rio-Peiace. (18 anos).
IMPÉRIO DOS ESPIÕES ASSASSI.
NOS (Spy Killers in Beirut), do
Martin Danau, co-produção eu-
ropéia. Aventuras com Richard
Harrison, Dominique Boscliero,
Wandisa Guida. Cores. Plata
(desde 10 da manha), Olinda,
Mascote Hermida. 14h, lóh, 18h
20h c 22h.

DIVÓRCIO A AMERICANA (Di.vore» in American Style) — Di-
reção de Bud Yorkin, com Deb-' bie Reynolds, Dick Van Dyfce Ja-
son Robards, Jean Simmons <
Van Johnson. Comédia na mes-
ma linha de Divórcio à Italiana.
São luis - 13h20m, 15h30m, 171»
40m, I9h50m e 22h. (14 anos).
OS TRÊS SARGENTOS DE BEN.
GAIA (I Tre Sargenti di __n__.
Ia), co-produção ítalo-espannola,
dirigida por Humphrey Hum-
bert. Na equipe, refugiada sob
pseudônimos, Richard Harrison,
Wandisa ' Guida. Aventuras na
Índia, século passado. Cores. -
Ricamar, Art-Palicio-Tijuea, Art-
Palácio-Méier, Art-Palácio-Madu.
reira, São Josi, Paraíso, Ramos:
14h, léh, 18h, 20h, 22h. (14. anos).

REAP^ENJAÇÕES_
O AMOR AOS 50 ANOS (L'Amour à 20 Ans), ítalo-franco-
germano-polonesa, dirigida porFrançois Trufíaut, Andr.:ei Wajda,
Renzo Rossellini, Shinlaro Ishlha-
ra «Mareei Ophuls. Obra-prima o
episódio cio polonês Wajda. Muiio
interessante o cl»- Truffaut. Os
outros ficam eníre a experiên*
cia • a inexpressão. Com Zbig.
niew Cybulski, Jean-Pierre Lésud,
Eleonora Rossi Drago. Tijüca-Fa-
lace: Mh, lóh, I8h, 20h~," 22h
(18 anos).

UM HOMEM E UMA MULHER (UnHomm» et Une Femm.) - De
Claude Lelouch, com Anouk Ai.mee, Jean-Louis Trintignant e Pier.
ro Barouth. Scala — 14h, lóh
18h, 20h e. 22h. (18 anos).
OS DEZ MANDAMENTOS (TheTen Commandmentsl, americano,
de Cecil B. De Mille. Evangelho
à moda demilleana. Com Charl.
ron Heston, Yul Brynner, Anne
Baxter. Tecnicolor. Bruni-S. Pena,
Bruni.Méier, Bruni-Piedade, Rosi.
rio, Melo-Penha. Horários espe.
ciais. (10 anos).
HATARH (Halari), americano, de
Howard Hav/ks. Amável brinca-
deira africana do velho Hawks!
Ccm John Wayne, Elsa MnrtineÜi,
Red Bultons. Tecnicolor. Alasca:
13h, lóh, 19h, 22h. (Livre).
Ã MARGEM, brasileiro cüTOziàl-
do Candeias. Estréias na longa-me-¦trayem, focalizando a vida sem
perspectiva à ..vargem do Rio
Tietê, São Pauio. Com Mário
Bonvenutti, Valeria Vidal, Lucl
Rangel, Bentinho. Veneza: 15h
40m, 17h20m, 19h, 20h40m', 22h
20m. (18 anos).

UMA BATALHA NO INFERNO
(Baltle of the Bulge), americano,
de Ken Annakin. O episódio do
bolsão das Ardenas, Segunda
Guerra Mundial. Com Henry Fon-
da, Robert Shaw, Robert Ryan, Da-
na Andrews. Cores. Vitória: 15h,
18h, 21h. (14 anos).

CONTINUAÇÕES
J6G0 DO MASSACRE (Jeu ei
Massacre), francês, de Alain Jes.
sua. Coisas estranhas acontecem
quando um escrilor e uma dese-
nhista de histórias em quadrinhos
fazem de um milionário seu per.«onageÃi; Comé-Jia. O diretor (no-
yato) quase não aproveita as
idéias (interessantes) do roteiro,
que não era tão bom s ponto de
merecer prêmio (enl Cannes). East.
mancolor. Com Jean-Pierre Cassei,
Claudine Auger, Michel Duchaus-
soy. Condor-Copacabana: 14h, lóh,
18h, 20h, 22h, (18 anos).
O VALETE DE OUROS (Jack ofutamonds), americano, om produ-
ção associada EUAIAIemanha), de
Don Taylor. Divertido: em ação
geniais peritos no roubo de jóias.Com George Hamilton, Joseph
Cotten, Marie Leforét.e Maurice
Evans., Metrocolor. Palha (a partirde 12h), Metro-Copacabana, Metro.
Tiiuca, Paralodo», M.ui, 14h, lóh,
18h, 20h e 22h. Lagoa Driv..|„,
20h30m e 22h30m.
ÕÕTS HÕMÍNS IGÜÃÍS (ThiDouble Man), americano, de Fran.

.klin Shaffner, com Yul Brynner
Britt Eklund, Lloyd Nolan. Aven-tura de espionagem, com ação
na Alemanha, Áustria e Suíça
Cores. Rex: 15h, 17h, 19h, 21h.
O A anos),

SETE VSZES MULHER (Wom.n Ti.
mes Seven), iialiano, de Viltorio

de Sica. Comédia. Sete histórias
interpretadas por Shlrley MacLai-
ne, com Alan Arkin, Rossano
Brazzl, Mlchnel Caino, Viltorio
Gassman, Potor Sellors, Anita
Ekborg, Elsa Martineli!, Robert
Moriey, lex Barker. Roteiro de
Zavatlini. Palhecolor. Palácio e
Rian: 14h, lóh, 18h, 20h, 22h,
(10 anos).

OS BEIJOS (les Baileis), francês,
em episódios dirigidos por Ber-
nard Michel, Berlrand Tavernler,
Claude Berri, Charles Bltsch, Jean-
François Hauduroy. Com Marie-
France Boyer, Jenn-Pierre Moulin
e cutros. Cinemas de arte País-
sandu 14h, lóh, I8h, 20h, 22h.
(18 anos).

ROBERTO CARIOS EM RITMO DE
AVENTURA, brasileiro, dc Rober-
to Farias. O cineasta de Assalto
aa Trem Pagador lança o cantor
Roberto Carlos em uma intriga
internacional. Filmado no Rio,
Nova Iorque e Cabo Kennedy.
Tudo é pretexto para um super-
show do cantor. Eastmancolor.
Com Josó Lev.gov, Rcginaldo Fa-
ria, Rosa Passini. ópera, Bruni-
Flamengo, Rio, São Pedro, São
Bento (Niterói), (Livre).

KHARTOUM (Kharloum), inglês,
de Basil Dcardon. As façanhas do
General Charles Gordon, no Su*
dão, em 1880. Superprodução em
Cinerama e Tecnicolor, Com
Charlton Heston, Laurence Olivier,
Richard Johnson, Ralph Richard-
son. Roxy: .!4h40m, 17h, 19h20m,
21h40m. (14 ancsl.

DE PUNHOS CERRADOS (I Pug-
ni in Tasca), italiano, de Marco
Bellocchio. llm dos grandes fil-
mes dos últimos anos. Lou Cas-
tel no papel de um iovem querecorre ao crime para libertar sut
família de sofrimentos provoca-
do» pela doença e dificuldades
econômicas. Detentor de Intime-
ros prêmios de festivais e críti-
ca. No elenco: Paola Pitarjora
(revelação de origem teatral), Ma-
rino Mas», Liliana Gerace, Pier
Luigi Trogiio, Jennie MacNeil,
Exclusividade do Art-Palácio Co.
pacabana: 14h, lóh, 18h, 20h,
22h. (18 anosl.

O MARINHEIRO DE GIBRAITAR
(Sailor from Gibrallar), inglês, de
Tony Richsrdson. Apenes Jeanne
.Moreau impede que esse filme
afunde no totel desinteresse. Ccm
lan Bannen Vanessa Redgrave Or-
son Welles. Cinema de Arte. Al-vorada: horário normal. (18anos).

UMA NOVA CARA~NÒ ÍNFERNO,
(P.J.), americano, de John Guil-
lermin. Milionário contraía um
detetive (George Peppard) patadefender sua iovem amante da
hostilidade dos herdeiros. Ccm
Raymond Burr, Gayle Hunnicult,
Coieen Gray. Tecnicolor. Exelusi.
vidade no Odeon: 13h20m, 15h
30m, 17h40m, 1 BllSOni, 22h. (18anos).

O TIGRE E A GATINHA (II Tigre).
italiano, de Dino Risi. Procurando
resolver probleme sentimental da
filho, o rico Viltorio Gassman éenvolvido pelo charme de Ann-
Margret. Eleanor Parker Interpreta
a esposa. Eastmancolor. Exelusi*
vidade no Condor-Larg» do Ma.
chado: 13h30m, 15h40m, 17h50m,
20h, 22h. (18 anos).
CASSINO ROY AIS (Caiine Reyele)- Extravagância multiestslar apro-
veitando o personagem Jamei
Bond, longe da equipe responsa-
vel pelo êxito cinematográfico do
herói de ttn Fleming. Dirigido
por uma equipe: John Huston e oj
meno» votado» Ken Hughes, Vai
Guest, Robert Panish, Joe Mc
Gralh. Com Peter Seller», Ursule
Andress, David Niven, Woody A|.
len, Joana Pettet. Orson Welle»,
Oahlia lavl, elim de célebre»
convidado» especiii». Tecnicolor/
Panavision. Madri: lóh30m, 19h,
21h30m. San Alice: 15h, 17h50m
20h40m. (ló anos).

A NOITE DOS GENERAIS (Th. Ni.
ght of th. G.n.rals), de AnatoleLitvak. Caça a um criminoso se*
xual durante a ocupação alemã de
Varsóvia e Paris, e na Alemanha
de hoie. Com Peter O7oole,
Ornar Sharif, Tom Courtenay, Do-
nald Pleasance, Joana Pettet. Pa-
navision|Tecnicolor. Copacabana
13h45m, 16h20m, 18h55m, 21h
30m. (14 anos).

HERÓIS NAO SE ENTREGAM
(Counlerpoint), americano, de Ralph
Nelson. Melodrama: uma orques-
tra sinfônica aprisionada pelosnazistas durante a Segunda Guer-
ra Mundial. Com Charlton Heston,
Maxlmlliam Scheil, Kathryn Hayes.
Cores. Império, Miramar e Ami-
rica: 13h20m, 15h30m, 17h40m,
19h50m, 22h. (14 anos).
FUNERAl EM BERLIM (Funeral in
Berlin), inglês, de Guy Hamilton.
Trama de. espionagem: Michael
Caine novamente no papel de
agente Harry Palmer. Com Paul
Hubschmid, Oscar Hómolka, Eva
Renzi. Tecnicolor|Panavision. Ca-
ru«o, Kelly, Britania, Pam-P.l.e..
(16 enos).

EXTRA
PROGRAMA DE CURTOS E DEST
NH0* — Seisõe» passatempo,
com documentário», comédias, de.
•enho» — óO minutos — e partirda» dei de manhj, diariamente,
no Cine Hera. (Livre).
O HOMEM MOSCA (The Saf.ty
L««t) - Produção de 1923, com
Harold lloyd. Ho|e, às 18h30m,
no Auditório da Cinemateca.

AQUILE QUE SABE VIVER (IISorpano) - Produção de 1964,
. direção de Di-no Risi, com Vilto-rio Gassman, Catherine Spaak,

Jean-Louis Trintignant. Comple-
mento: Nult et Brouillard, deAlain Resnais. Mu».» da Imig.m
• do Som, em sessões a partirdas lóh.

Shirley MacLaine, Sete Vê/cs Mulher

Teatro
IUZ DE GAS - Suspens. dePalrick Hamilton. Direção de
Anlônio do Cabo. com Vanda la.
cerda, Paulo Padilha, Jorgo Cher-
que:, Cláudia Martins e Beatriz
lira. Dulclna - Alcindo Guana-
bara, 17|2I (32-5817). Diária,
monte, ás 21 h. Sibado, às 20h
e 22h. Dom. 18h e 21h.
BIACKOUT -""Comédia policio!
ctue em S5o Paulo ae transformou
num dos nrandes sucessos da
aluai temporada. Dir. do Antunes
Filho: com Eva Vilma, Raul Cor-
tez, Ivã Cindido, Cecil Thiré,
Dienanc Machado e Rogério Fróis.— Maison do France — Av.Presidente Antônio Carlos, 58
(52345Ó), 21hl5m; sáb. 19h45m e
22h30m. Vesp. 5a., 17h f dom.
18h.
SAlOMIw^;:o«car:.WIIdéremv.esl|.
lo camp. Dir. de Martim Gon.
Salvei; com Hel-jna Inés, Paulo
Gracindo, Ioianda Cardoso, An*
tiro de Oliveira' e outros. Ttatro
do Museu d. Arte Moderna (Blo-
co de exposições). Tcl. 22-1421.
Diariamente, às 21h:0m; sáb.
20h30m e 22h. e dom. 20h30m -
Últimas semanas.
Ò CÃPÍTÃ~~ÉM CARUARU - Ó
Apocalipse. Comédia dc Aldo-
mar Conrado, terceiro lugar no
último concurso cie peça do SNT.
Acontecimentos misteriosos que
agitam Caruaru dão margem
a um espetáculo colorido,
com muitos momentos divertidos.
Dir. dc Amir Haddad. Com Ma-
ria Esmeralds, Maria Pompsu,
Telma Reston, Rafael r'e Carva-
lho, Érico de Freitas, Carlos Ve-
reza e outra;. Nacional d* Co-
média. - Av. Rio Branco, 179
(22-0307); 2lh. Sáb. 20h e 22h.Vesp. dom. 18h. Últimos dies.

pocabana, (57-1818). Diariamen-
te, às 21h30m.
STANISLAW PONTE PRETA Ê Õ
SEXO ZANGADO DE MAX
FRISCH - Textos de Sérgio Pôr-
to e peça de um ato de M a x
Frlsch. Elenco: AmSndlo, Ad:la.
na Prieto, Calulo de Paula, Noi-
In Tavares e Carlos Prloto. Mi-
niteatro (Rua Figuoirodo Maga.
lhães, 28ó- - Tel. 45-2404. Diá.
riamente, ,is 21h30m. Dom. 18
e 21h30m. 5as., às I7h e 21h
30m; sáb. 20h e 22h.
SENHORA NA BOCA DO UXO -
Comédia de costumes, d« Jorgr'ndrade, cujo lançamento mundial
se deu em Lisboa nm 1966. mas
que só agera chega aos palcosbrasileiros. Produção da Cia. fcva
Todor. Dir. de Dulcina do Mnnis,
Com Eva T;dor, Aizira Cunha,
Elza Go-ics, Susy Arruda, Cireneíosies, Carlos Eduardo Dolabelia e
muitos oulros. Gliucio Gil, Praça
Cardeal Arcoverde (37-7003) -
Diariamente às 21h30m. Dom.
vesp. 18h.

REVISTAS

RODA-VIVA - Comédia musicai
de Chico Buarque de Holand?
{texto e música), criticando a ta-
bricação rie ídolos pela televisão.
Dir. de José Celso Martinez Cor-
reia. Com Marléta Severo, Heleno
Prestes, Anlônio Pedro, Paulo Cé-sar Pereio. Flávio São Thiago e
outros. Princesa Isabel, Avenida
Princesa Isabel, 186 (Tel. 3ó-372ij:
21h30: sib. 19h30m . 22h30m:
últimas semanas.
DÒTs~PERbrDOS NUMA NÕlti
SUJA — Volta ao cartaz o maior
sucesso de Plínio Marcos, agora
dirigido pelo próprio autor que
também esti no elenco, ao lado
de Ademir Rocha. Jov.m (Preie
de Botafogo, 522) - 2Ó-25Ó9 -
21h30m, sib. 20h30m e 22h30fll.
Vesp. 5.a ( dom. 18h. .
QUARENTA QUILATES - Comédia
boulevardi.r da dupla Barillet e
Grédy. Direção de João Bethen-
court, com Cleido láconíi, Hen-
riette Morineau, Jorge Dória,
Cláudio Cavalcanti, Mário Brasi-
ni, Heloísa Helena, Nidia Maria
Delorges Caminha e oulros. Co-

OH, QUE DELICIA DE BONECA!»
— Show de travestis, apresentan-
do Rogéria. Toatro Rival, Rua Al.
viro Alvlm, 33/37 (22-2721): 20h
c_22h;^vesp. domingo, lóh. —
MUlHERES.v.COM. .SABOR PRA
FRENTE - Com Cole, Dina Skor.
Caries Melo, Mazília, Tiririca e
grande elenco — Cnrlos Gemes
(227581) - Diariamente às 20h
e 22h.
BOTANDO;' PRA DERRETER: -
Com Zené Macedo í Carvalhi-
nho - Rival (22-2721). de têr-
ça a sábado, ssscões contínuas
das lóh as 19h30m às 2as., das
lóh às 23h30m.

MUSICAIS
MUDANDO DE CONVERSA -
Produção de Hermínío Belo dn
Carvalho ccm Ciro Monteiro, No*
ra Nei c Clementina dr. Jesus. —
Teatro Sanla Rcsa. Diariamente às
21h30m. Dorn. vesp. 18h.
ELIZETE .CARDOSOjEj-ZIMBO-TRIO— Musical no Toatro de BôNo
(27-3122) - Diariamente, ès 20h
30m c 22h30m. Domingo, òs 18h
e 21h. Só até domingo.
SHOW DO CRIOULO DOIDO -
O samba de Ponte Preta transfor.
ma-se em show com a participa-
ção de Sérgio Porto, Quarteto
em Ci, Oscar Castro Neve» e
Alegria. Teatro Tonoleroí ....
(37-3960). Diariamente às 21 h
Í0m. Dom. 18h e 21h.
JUCÁ CHAVES - O Meneslrcl
Maldito. Somente três dias. Ho-
ie, às 21h30m, amanhã, às 20h
30m e 22h30m e dem. às 18h e
21h30m. Teatro Santa Rosa.
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Maria Valejot estréia do Lisboa à Noite
MARIA VAIEJO • ILEN DE UMA
— Lisboa i Noite - Rua Cinco
de Julho, 305. Couv.rt: NCrS'
3,00.
REVOIUSAMBA - Elza Soares e
Quarteto Só-Som. Direção de
Kleber Santos. Teatro Miguel L<-
mo» (30-6343). Diariamente, às
21h30m. '
O MUNDO MUSICAL DE BADENPOWEll - Com Cinara e Cibele.
Direção de Luís Paulino. Opinião
(30-3497). Diariamente, ás 21h.
EU SOU ASSIM - Show, com
Ataulfo Alves, pastôras è rlttnis-
tas. Participação especial de luis
Reis e Raul de Barros. No Sarau,
diariamente à 1 hora. Couvert
NCr$ 15,00 - Rue Gustavo Sam-
paio, 840.
WAIESKA — Cantora de música
romântica — violão de Josemir.
PUB. — Rua Antônio Vieira, 17-Bleme.
LUCIANO - Show, no Kata.
Icombe, diariamente, às 24h30m,
c~n Loretti, Joel e Ceei. - Sem«¦«uvert.
ÊRLON CHAVES - Orquestra'^
cantores (Beti Carvalho e outros)Casa Grande — Av. Afranio
de Melo Franco, 300. Todas as
noites, das 22h ás 2h.

O SAMBA, PRONTIDÃO E OU.
TRAS BOSSAS - Show de'Cláudio
Ferreira, com Neide Mariarrosa e
Nanai. Arena Clube de Arte
(Rua Barata Ribeiro, B10). Diária-
mente à» 31h30m. 
DEU A LOUCA EM HOLLYWOOD
— Produção de Carlos Machado,
com Lílian Fernandes. Juiu,
Rogéria, Neslor de Montemar e
outros. FredV — Av. Atlânlica.
Consumação NCr$ 12,00.
CANECÃO - Shows continuo» t
partir das 20 horas, com Go-go-
girl», iê-iâ-iê, bossa nova. Ballet
Cassino Royale e o bailarino Jo-
nas Moura. Diariamente, exceto
à» segundas-feiras. Ao» domingos,
matinê às 15 horas.

CIRCO
XI FESTIVAL MUNDIAL DE CIR-
CO — Espetáculo circense que
reúne artistas de todo o mundo,
com exibição de palhaços, equlli.
bristas, domadores, malabaristas,

. dançarinos excêntricos, e um bo-
nito espetáculo de água, luz e
cór. Todas as noites,, às 21 hc-
ras, no Maracanãzinho, com vesp.
às ló horas; quintas-feiras três
espetáculos; aos domingos, IOh,
lóh e 21 h. Preços a partir deNCrS 2,50,

Música
C. EDUARDO PRATES - Orques-
tra do Teatro Municipal — Mu-
nicipal,, hoje^ sV.:21h.
'BORGÊRTH - com MÍirilo•.Santos

Auditório do MEC, hoje, às

DEBU55Y - Concerto OSN ^
maestro Alceu Bochlno - Escola
de Música, ho|e, às 21h.
N. N. HACK e,E. B.STEFANlNl

Orquestra Juvenil - Munici.
pa), domingo às 12h.
O. S. B. — segundo social; mães-
tro Buketoff, Lili Chookasian -
Couperin, Tchaicovsky, Yardu-
mran — Municipal, segunda-feira,
às 21h. -

AD IIBITUM - Ballet de Sandra
Dickens, Quinteto Vila-Lôbos e
Sexteto de Vítor Assis Brasil —
Cecili. Meltel.t, amanhã, às 21h.
CAMERATA BÃRÍTÕCHÍ - mííi;
tro Lisy - TV Globo . Rádio
MEC, domingo, às IOh.

RÁDIO
RADIO JB
MARCA DO SUCL5SO - 7h25m -
12h25m - 18h25m'e 21h25m.
O JORNAI DO BRASIL INFORMA

7h30m - 12h30m - 18h30m
21h30m.

REPÓRTER JB: 6h30m - 8h30m -
9h30m - 10h30m - llh30m -
!4h30m - 15h30m - lóh30m -
17h30m - 20h30m - 23h30m -
0h30m.

MÚSICA TAMBÍM I NOTICIA -
IOh - llh - 12h - 13h - 14h15h - lóh. ,\
VOCÊ É QUEM SABE - 9h
17h - 21h.

PERGUNTE AO JOÃO - llh05m«s 12h.

Aries Plásticas
HtllO EICHBAUER - Cenogralia,
desenhos e maquetes — MAM
(Blo^n Escola) - Av. Beira-Mar.
QUATRO PINTORES : - viTpX
Guignard, Pancattl, D|anira - G«.
binei. d. Art. Botafogo - das
16 às 22 horas (4Ó-1294 e
37-7715) — Rua Pinheiro Guima*
rães, 71.
AORVO - Ga"Íír"íí~V;«nd. -
Rua Xavier da Silveira, 59 —
13Ó-4Ó01).
CRAVOS — Exposições do cravos
construídos em Ipanema por Ro-
berto de Regina - Galeria GEA
(Bnrão de Ipanema, 59) - música
diariamente após as 22h,
QUATRO: v ARTISTAS - Grüpõ
Diálogo: Urian, Serpa Coutinho,
Benovenuto, Germano Blum, na
Polite Güleris - Praca General
Osório.Jtf (jel; 27-5206!.
MUSEU..-díTãrte moderna -
Representação do Japão à IX
Bicnól de São Paulo e Salão Esso' d*! Artistas Jovens.
ACERVOy;-^; Pintura,-,desenho < a
gravura - Mabe, Wakabàláshl;
Inimi, Schneffer, llca Teresa, Lnz-
zarini, Heilor dos Pra-eres, Tar-
císio ele. - Galeria Gemini -
Av. Copacabana,' 335-A (57-0188).
COLETÍVA -;Scltar,; GlaucoíiRo;
drigues, Moreira da Fonseca. -
Galeria Copacabana Palac. — (En-trada pelo teatro).
COLETIVA¦¦¦, -f: Zdlla: rSalgedo: Ií7.cultura), Rubem Dario (Tapeçaria)
o Vera Mlndln (Gravura) -' Ga-
leria Zitrim - Rua Buenos Aires,
110 - (52-5803).

14 às 2472 — diiriamente das
horas (47-8641).
TAPEÇARIA - Made)elne-e-..Pi-
trick — Tear manual — Hotel
Olinda — Av. Atlântica, 2 230.
ÉL6ÍÒA -. Õêiênhos - Sãíãriã
G.ad (Siqueira Campos, 18-A).
ONTEM E HOJE - Quadros atüa"iT,
e de dez anos atrás, de An» L.lí.
cia, De Lamonica, Renina Katz,
Laziarini, etc. - galeria do IBEU
{Av. Copacabana, 690 — 2.o an*
dar).
RESUMO ; 68 :-.! ExpoiljSo Retu-
mo do JORNAL DO BRASILt
Gratsniann, Ana Bela GeigerArtur Luis Pira, Rubem Valentlm,'
Gerschman, Vergara, Dileni Cam.
pos, Vilma Martins, Mílton Deccs-
ta, Antônio Dias, Sônia Ebllng,
Mewtõn Cavalcanti. Museu de Arie
Moderna (Aterro).

COLETIVA -José Pauiò~M. Fon".
seca, Seliar, Joào Henrique e Car.
Ios Leno. Pinturas financiadas em
cinco pagamentos — Galaria Santa
Rosi — Rua Visconde de Pirajá,

LABIRINTO - Escultura de 
"ti",

gia Clark a ser exposla na Bie-
nal de Veneza - Museu de Arle
Moderna (Atúrro).
hTTuHRÕ" - Ó7ã7ador gaúcho*xpondo xilogravura na Galaria
GoeidiJPrudente de Morais, 129).
REINALDO ECKENBERGER -Pin-
1ura — apresentação de José Ro-
berto T. Leite - Galeria Bonino
(Barata Ribeiro, 578).
CARÍOS AIIÍERIS - Pintor e di-
plomata uruguaio — Museu N|.
cional de Belas-Artes.
CAROLINA - Retratos de Caroli-
na por Alberi Seixas da Cunha,
Antônio Maia, Pietrina, Checca.
ci, premiados, e outros na Gõleria
Domus (Anibal de Mendonça, 01-B,
esquina com Visconde Piiajá).
DEBRET, 200 ANOS - Organizado
por Gilda Marina Lopes — Mu-
>.u Histórico Nicien.l.

/ursos
CURSO DE INTRODUÇÃO A
DANÇA - Conservatório Brasi-
leiro da Música iniciará com o
bailarino Alberto Ribas curso <l*
dánçáí Maiores informações pelestelefones: 22-0380 e 42-5502.
CO NC EITOS .'¦ EM; ARTE . E ' ARQUI.
TETURA - Prol. José Reznik -
CBEI'-;-:. (27-8996 e 27.0757).
inforMaçao e"^"õmíínTcãção

Prof. Miranda Neto — Todas
as terças, às 21 h — CBEI - Rua
Saddock de Sá, 274 (27.0757 e
27-8996).
GEORGES BRAS5ENS POÍTE 

~
Audição de discos e comenta-
rios filosóficos • literários —
Início, dia 19 e todas as sextas,
às 20h 30m - CBEI - Rua Al-
mirante Saddock de Sá, 27é
(27-0757 e 27-8996).
CÜRSÒ UVRE DE COMPOSIÇÃO

Com inscrições ainda abertas,
a Escolinha de Recreação Sócio-
Cullural (Av. Copacabana, 435/
1207) iniciou curso do compôs.-
tor Edino Krieger.

HATHA YOGA - Aulas de ioga,
no Estúdio Raquel Levi (Av.
Mossa Senhora de Copacabana,
928, coberlura). Prof. Resende.
CURSO DÉ APERFEIÇOAMENTO
MÉDICO — Com início marcado
para o dia 8 de abril, o Dr,
Simão Coslowsky organizou cur-
so sobre doenças clinicas na prá-tica obstetrícia. Aules «egunda»
e quartas, das 20h às 22h. Infor.
mações n« 33.a Enfermaria da
Sanía Casa.
CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM
COMUNICAÇÃO SOCIAL - Da
10 de meio até 28 de junho pró-ximo, todas as segundas, quartas

, e sextas-feiras, das 20 ès 22 ho.
ras. Inscrições na sala 401 do
Prédio da Amizade da PUC, n»
Gávea. Telefone 47-0030, ramal
22. O Curso é especialmente pa-ra todo» aqueles que desempe.
nham qualquer atividade no cam-
po da comunicação social. As va-
gas são limitadas. Serão distribuí,
dos, n» final do Curso, certifica-
dos de freqüência e aproveita-
mento.

Bibliotecas
BIBLIOTECA NACIONAl - Ave-
nida Rio Branco n. 219 (22-0821)— Horários 10 às 22 horas. Pa-
ra o talão de leitura, exige-sa
cartão de consulta. InformaçÕe»
na portaria.
BIBLIOTECA DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA - Especializada em Di-
reito. Rua Dom Manuel, 29, 3.0
(31-1068), Diariamente, de segun-
de a sexta-feira, da» 9h às 17h
30m. Franqueada ao público.
6IBIIOTECA CASTRO ALVES -
Avenida Treze de Maio, 23-D -
Tel. 52-9865. Horário: 12 às 18
horas. Fechada aos sábados.
BIBLIOTECA POPULAR DA PE^
NHA — Rua Urano» n.° 1 326 -
(30-6713) - Horário: 12 à* 18
hora». Fechada ao» sábados.
BIBLIOTECA DÒ CIUbT~DÕS"dí!T
CORADORES - Sobre arte em
seral. Av. N. Sra. de Copacaba-

Museus
MUSEU DOS TEATROS - Exposi.
ção permanente. Documentário
sobre artistas e atividades tea-
treis, incluindo indumentária usa-
da em óperas e peças. Salio
Atilrio, no Teatro Municipal. En.
trada pela Av. Rio Branco. De
•egünda a sexta-feira, das 13 ès
17 horas. Entrada franca.

MUSEU DE BELAS-ARTES - Pin-
tura, escultura, desenho e artes
gráficas, mobiliário e objetos d*
arte em geral. Galerias perma-nsntes: estrangeiras e brasileira».
Galeria de exposições lemporá-
rias. - Av. Rio Branco n.° 199.
Hor.: de torça a sexta das 12 è»
21 heras; sábados e domingos,
das 15 às 18 horas. Fechado á»
segundas-feiras.

BIBLIOTECA DO INSTITUTO DESELEÇÃO E ORIENTAÇÃO PRO.
FISSIONAL (ISOP) - Empréstimo
a estudantes de Psicologia e aos
técnicos do Instiluto. Rua Can-
delária, ó, 3.° and. Diariamente,
das 8h30m às 12h e das 13h
ès lóh30m.
MUSEU NACIONAL - Seções de
Botânica, Etnografia, Antropolo*
gia, Geologia, e Mineralogia. —
Quinta da Boe Visfa — (telefone

"», 1 103, tala L, aberta diàrit.
mente no horirio de 14h às 18h.
BIBLIOTECA POPUIAR DE BÕTÃJ
FOGO - Rua Farani n." 3-8 -
(26-2445) - Horáriot 8h30m ãa
21 hora», fechada eo» «abados.
BIBLIOTECA POPUIAR DA G"íVEA - Praça Santos Dumont, lóO,
(27-7814). Horário 8 às 20 ho.
rss. Fechada ani sábados.
BIBLIOTECA POPULAR DO~~RÍÕ
COM»"lDO - Rua Haddock Lô.
bo n.o 163 - Telefone 28-5171— Horário: 12 às 21 hora». Fecha.
da aos sábados.
HltlLIGTECA POPULAR DE COPA.
CABANA — Avenida Copacab».
na, n. 702, 3.» and. Telefo-
ne 37-8607. - Aberta até às 20
horas.
BIBLIOTECA ESTADUAL - Aveni
da Presidente Vargas, 1621 (tel.<13-0333). Horário: 8 às 20 hora»
Fechada aos sábados.

26.7010). Horário da» 12 às lóh
30m, exceto às segundas.
MUSEU DA CIDADE - Relíquia»
históricas e curiosidades referen-
tes á fundação da Cidade do Rio
de Janeiro. — Parque da Cidade.
(Telefone 47-0357). - Horário da
10h30m ès 17 horas, exceto è»
segundas. Entrada franca.
MUSEU DA IMAGEM E DO SOM
— Mais de 100 mil fotografias,
discos e gravações raras. — Ar.
quivo completo do Almirante -
Praça Marechal Ancore, ao lad»
da Igreja Nossa Senhora de Bon-
«ucesso. — Horário: das 12 it
19 horns, exceto às segundes.
MUSEU DA RÍPÕBÜCA - Antigo
Palácio do Governo, até a mu*
dança da Capital para Brasília.
Recordações de mais de 70 anos
de vida republicana. Rua do Ca-
tete sjn (tel.t 25-4302). Horáriot
de terça a sexta, das 12h às 18h,
»ábados e domingos, das 15h às
lá?:. Fechado às segundas-feiras.
FUNDAÇÃO RAIMUNDO OTONIDE CASTRO MAIA - Peça» e ob.
ietos de arte - vasos, estátua»,
cerâmica, painés de azulejo» par-tuguêses — acervo, destacando-se
aquarela» de Debret. Estrada do
Açude, 764 - Alto da Boa Vista.
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CARLOS ALISERIS NO MNBA
"O que mais admiro nas pinturas de Aliseris sãoas proporções" — assim escreveu Paul Valery, o
poeta, sobre o pintor uruguaio Carlos Aliseris, queexpõe atualmente no Museu Nacional de Belas.Artes. Esta é a sua quinta exposição em nosso Pais

Parques e jardins
JARDIM BOTÂNICO - Fundado
em 1808 por D. João VI, possuicerca de sete mil espécies de ve.
getais, numa área de 550 000
metros quadrados — Rua Jardim
Botânico, 920. (Tel. 27-5806) -
Horário das 9 às 17h3Cm, dii-
ri.menle. Entrada: NCrS 0.05.

QUINTA DA BOA VISTA - An.*iga chácara pertencente aos lm-
peradore» D. Pedro I e D. Pedr»
II. Entrada por Sâo Cristóvão.
PARQUE LAJE - Rua Jardim Bo-
tánico, a 200 metros da entrad»
do Túnel Rebouças. Horário: 9 ãs
17h. Entrada franc».
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Os t;aZes lunares em fotos tomadas pelo Lunar Orbiter-5

O velho problema da alma no corpo hu-
mano é visto por Arthur Koestler em
termos tão avançados que nos levam a
imaginar um universo futuro marchando
para a criação de arquétipos do homem.
O que é a consciência? Somos ao mesmo
tempo crocodilos, macacos e super-ho-
mens. Na era da tecnologia só desen-
volvemos 4% de nossos cérebros

SUPER-HOMEM

PÕE A MÃO NA

CONSCIÊNCIA

Vales sinuosos aparecem nitidamente em
fotos recentes da Lua. Estruturas que evo-
cam uma erosão provocada por correntes
fluviais. Rios na Lua. Comprovada a exis-
tência de água em outras eras de nosso
satélite, toda sua história deverá ser re-
formulada, seu passado esquecido. O as-
tronauta que pisar pela primeira vez o
solo lunar encontrará uma paisagem
bem diferente da que imaginávamos

OS COMPLICADOS

RIOS

DA IMA

A biologia molecular está a ponto de transpor oabismo entre a vida e o inanimado. Arthur Kornberedescobre uma substância que é o supprte fisico de tô-das as propriedades do sistema vivo — o DNA Estasubstancia^ traz em si os caracteres hereditários detodos os seres vivos e pode determinar as caracteris-ticas de um homem, desde o nariz arrebitado, até a
iáp?donCla Pam ° bem °" ° mal' ° raciocinio le"t° e

As novas descobertas levam os materialistas maisladicais a. concluir que o pensamento é uma proprie-
Hffot-im£llClt-a _f matéHa bruta- Assit" sendo, a me-ditaçao dos cientistas sobre as propriedades desta par-ticula nao faria parte das propriedades da partícula''
si.,.m„0fi ' eín ° F«ní«»"* na Máquina, responde
*&_f™m™.e a esta gestão. Gom êle, toda a ten-
21°?^ mode™ é levada a' conceber a
r r ™1?,Z malS COmo máquina e ° /«<«««aa ter aspectos cada vez mais fantasmagóricos.
má™?™' Í t _l° qUe nossa consciência habita umamaquina, e pode ser que esta máquina engendre a

ufiCP0SfnCia'-MaS a ciência nos ^stra tam!bem que esta consciência age sobre a máquina e que,quando a máquina escapa a seu controle, não .se tornatotalmente incapaz."

A VIDA, O QUE i?

Como outros, Koestler põe em questão o evolucio-nismo dos neodarwinianos. Mas vai além: confrontaos domínios de pensamentos diferentes. A insuficiên-cia do neodarwinismo em explicar vários fatos que av da nos apresenta é devida à sua própria intenção:
S LTa T1" tUd° 6XPlÍCar pel° acas°' ° detenni-
dTvl na 

eS"ueP°ÍS' a estatistica- Cada progressoda vida da ameba ao homem, seria devido ao efeito
¦lu___X__T° ^ Uma iníinidade *e P^uenas mudançassurgidas ao acaso, juntando-se uma à outra por se-

da vfda Wf 
*. 

,aíÍma QUe aS inova<?ôes esse^a*
tZt. tal 

"atUreza que nã° P°dem »« Pro-duzidas por acumulação seletiva. Por exemplo: o olhonao tem valor seletivo senão quando se permite verÉ extremamente complicado, principalmente se levaí
necesSS"®! ^ 

de -urônios encefálicosnecessários a interpretação das informações transmi-
ZlT 

Vi1a- SUPÕ6-Se entâ° que a -uta ãoTuepioduzm o primeiro olho útil soube combinar de umso golpe os milhares de elementos de modo q„ Zresultasse a vista, até então ausente. As leis do acasos nos prendermos somente a elas, excluem &££.mente esta possibilidade. «««uia
Koestler constata que a natureza, seja de auemaneira desconhecida, sabe utilizar de maneira glò

Zo°LnTre\àe 
6lement0s P« íormT-Ín m

nos c0ao^ 
mUáa.áe níVel e hiera^uia °s í^òme!nos, como Se arquétipo, abstratos guiassem sua mar-

tos Tml^T" % 
eXÍStírÍa> entã0' nos í^damen-tos do mundo material, entre infinidades de outros9ue chegaram aos seres vivos estudados pela biologia, um arquétipo de homem. °"

O homem não seria então um filho do caos um
uSStf pel°acaso'™s a ---So d
to o próton „t 

^ C°SmÍCa tã° funda™ntal quan-
nasci™,!? T 

meSOn K> Preexistente em poder aonascimento das estrelas e galáxias..
CRO-MAGNON NA ERA TECNOLÓGICA

O cérebro humano, na forma atual, vem do iniciodo homo sapiens de Cro-Magnon, quer dizTr há íl_.menos trinta ou sessenta mil ano^.Lte JStaí Z%o corpo organizado mais complexo do universo conL.cido, apareceu então há uns quinhentos séculos Di-zem os neodarwinianos que êle foi criado por uma sé-ne de mudanças imperceptíveis, explodindo ao acaso

em todas as direções possíveis, das quais uma parte
produziu débeis mentais e inadaptados e outra partea maravilhosa máquina onde se agita nosso fantasma.Mas se é assim, como explicar que um Instrumen-to selecionado pelo meio paleolítico, e por éle mesmo,
possa encontrar-se tão inadaptado às suas condições
que todo seu esforço sempre tentou abolir, o que vema ser a própria origem da civilização.

O cérebro de Cro-Mngnon tem-se revelado maisadaptado ao século XX que à vida das cavernas: a
prova é que agora êle é mais eficaz, que age mais,
que seu rendimento não cessa em seu desenvolvimen-to. Cada vez mais, a atração pelo futuro e o horrorao passado. É no longo e permanente esforço que sus-tenta para se liberar do passado que aboliu as condi-
çoes às quais as teorias tentavam mostrar que éleseria adaptado.

Koestler diz que o homem contemporâneo não tirade seu cérebro um rendimento maior que 3 ou 4%.Assim, a quase totalidade das possibilidades mentaisdo homem ainda está por ser descoberta, 50 000 anosapós sua aparição.

CÉREBRO DE CROCODILO E MACACO
"Êste cérebro de potencialidades ainda desconhe-

ciãas em 97% é o drama de nossa espécie, pois êle
se vem unir, sem controlá-lo, ao cérebro de nossos
ancestrais mamíferos e répteis."

O paleo-córtex réptil e o meso-córtex mamífero
coabitam em nosso crânio com o neocórtex do ho-
mem do terceiro milênio. O páleo e o meso-córtex
são não evolutivos, como eram há dez ou cinqüenta
milhões de anos. E são eles que controlam nossas
emoções. Por isso, nossa fome e nossa libido são iguais
às do macaco ou do crocodilo. A autonomia fisiológi-
ca dos córtex arcaicos traduz-se pela incapacidade do
pensamento consciente e racional de controlar nossasemoções. Enquanto a evolução moral estancou em Budae Jesus Cristo, o neocórtex descobria a ciência e pro-vocava um tremendo surto tecnológico.'Tótías as nossas pulsações inconscientes — dizKoestler — tiram sua orientação .e poder do que emnós é macaco e crocodilo."

O neocórtex humano, e mesmo subumano, nãofaz senão emprestar a estes impulsos os meios da in-teligência.
As guerras, o genocídio, a lei do lobo na vida hu-mana estariam explicados pelo fato da dinâmica dohomem conservar-se reptiliana.

UM HOMEM LABORATÓRIO?

Koestler acredita que a neurofisiologia possa tra-zer-nos as soluções para os problemas morais. Atéagora, diz èle, a evolução biológica obedece a leisdas quais nada sabemos, a não ser que são impiedosas
Mas a investigação biológica nos aponta pouco apouco o caminho. Aproxima-se o dia em que podere-mos transformar o homem em laboratório, dentro donível genético. Koestler acha necessário preparar êstemomento e aprender a enfrentar os problemas quenos proporá."Esta urgência é material e fisica: se deixarmosas coisas continuarem em seu curso, sem intervir aTerra será transformada em inferno e caos dentro'decem anos: pela superpopulação, aceleração das técni-cas e o enquadramento exponencial ãos mecanismosnos trabalhos sob nossos olhos."
Com cifras e equações Koestler demonstra quechegaremos a uma opção:
Ou a evolução prossegue segundo as leis que elasegue há três mil anos para o desmoronamento total.Ou o homem intervém neste desenrolar impondo-lhe'

uma metamorfose de sua escolha para uma revoluçãona Terra, mais profunda que o surgimento da vida.

Rios na Lua. E todas as teorias já formuladas
estão postas em questão, provocando uma revisão to-
ial da história da Lua. Mesmo que estas formas revê-
lem rios fossilizados desaparecidos há milhões de anos,
a afirmação parece uma blasfêmia.

A selenologia — ciência que estuda a ma — afir-
via que nosso satélite é, e sempre foi, um astro morto
e desolado, exposto ao bombardeio áõs meleóritos. Os
especialistas viam a possibilidcida da existência muito
curta de uma atmosfera tênue. Mas a fraca grávida-
de não lhe permitiu reter êste envoltório gasoso e a
Lua tornou-se o disco árido que vemos hoje em dia.
Assi7ii, para os cientistas, a água nunca poáeria ter
corrido pelo solo lunar.

Por que esta revolução? As mesmas estruturas que
aparecem nas fotos do Lunar Orbiter já foram revê-
ladas numa imagem dos Ápeninos tomada pelo teles-
copio de Lick. Ficará para os historiadores da cien-
cia a explicação do desinteresse dos astrônomos pelosvales da Lua. Pode ser que eles simplesmente tenham
varrido uma idéia que traria tantas dificuldades e queimporia uma visão totalmente nova da Lua e seu
passado.

Colocado o problema por uma publicação de Ha-
rold Urey, em Nature, as questões mais perturbadoras
surgem. Não existiriam então terrenos sedimentários
sobre a Lua? Verdadeiros mares não seriam as ori-
gens dos vastos planos que chamamos de mares? De-
ve-se riscar completamente a possibilidade de desço-
brir na Lua traços fossilizados de uma evolução pré-
biológica?

OS VALES

Das fotos que desencadearam as discussões, a
mais impressionante é a do famoso Vale de Schroeter,
perto de Aristarco, feitas pelo Limar Orbiter-V. Mas
outras fotos mostram exemplos bem nítidos nas mon-
tanhas Marins e Harbingvr~gr uma estrutura assina-
lada nos Ápeninos, perto do circulo de Arquimedes.

Estas estruturas são caracterizadas por seus de-
se7ihos, bem diferentes das fendas clássicas: tipos bem
definidos, fraturas profundas cortadas em ângulos
precisos e largas fossas de fundo plano. Nos dois ca-
sos as linhas são retas ou formam curvas em longas
distâncias, mas não formam meandros, ao contrário
das novas estruturas reveladas que formam curvas,
desvios e meandros, exatamente como nos rios terres-
tres. Por outro lado, estes vales seguem um caminho
de encosta; há sempre um desnivelamento importan-
te entre o suposto ponto ãe partida e de chegada. Já
as fraturas conhecidas por nós seguem um desenho
independente dõ relevo local. Os vales, na verdade
perfeitos canyons, têm às vezes alguns quilômetros de
largura. Muitas vezes o leito do rio é visível ao fundo
de um canyon muito largo, como no caso do Vale de
Schroeter que deve ter dimensões comparáveis ao
canyon de Colorado. Para que tais vales tenham-se
formado seria necessário muito tempo e muita água.

Em alguns vales encontram-se cavidades que não
parecem crateras meteórícas e sim sorvedouros que
se abrem sobre os vales. O mais conhecido deles é a
cabeça de cobra, rio Vale Schroeter. Se admitirmos
a hipótese âa existência de rios, eles seriam uma es-
pécie áe fonte termal. A água, jorrando do interior em
processo que lembraria nossos vulcões, seguiria pelos
vales.

A ORIGEM DA ÁGUA

A hipótese apresentada depois das fotos do Lunar
Orbiter provoca uma série de dúvidas e questões, traz
numerosas conseqüências que é preciso prever.

A primeira questão, logicamente, é a da origem
da água. Alguns tentaram explicá-la pela aproxima-
ção cometária. Os núcleos dos cometas apresentam
grandes quantidades de gelo. imagina-se que o nume-

ro desses cometas tenha sido maior no sistema solar
em formação e q%e, conseqüentemente, a Lua. tenha
sido submetida a um bombardeio cometário intenso.
Assim, alguns vêem a possibilidade de enormes blocos
de gelo trazidos dot cometas terem-se infiltrado na
Lua, Progressivamente a água teria chegado à su-
perfície.

Outros abordam o problema de maneira mais
simples. Admite-sc. hoje em dia, que os planetas te-
nham-se formado a frio, pela agregação de matéria,
cósmicas. O globo assim composto seria aquecido peladesintegração dos materiais radiativos que continha,
Êste aquecimento seria acompanhado da desgasifica-
cão dos elementos voláteis e do vapor de água. Pouco
dejyois, a atmosfera dos planetas e, eventualmente suahidrosfera, seria formada por seus elementos interio-
res. Por que não com a Lua?

Provada a existência de uma fonte de água va
Lua, vem a tarefa mais difícil: demonstrar como ela
se manteve na superfície. A presença da água supõe
uma atmosfera que deve ter uma certa densidade. A
atmosfera marciana atual, por exemplo, não pode ab-
solutamente reter a água em sua forma liquida; a
pressão muito baixa provocaria uma vaporização ime-
diata desta. água.

Eis uma exigê7icia precisa para tantas hipóteses:
uma pressão atmosférica suficiente. Além do viais,
esta pressão dever-se-ia manter por milhões de anos
para que os rios completassem um trabalho de erosão
tão profundo. As moléciilas gasosas são dotadas de
uma certa vitalidade, expressão da agitação térmica.
Em campo de gravidade elas não podem escapar por-
que esta vitalidade é inferior à de liberação. Se esta
é muito elevada as moléculas permanecem prislonei-
ras, em caso contrário, projetam-se no espaço. A vi-
talidade de liberação da Lua é de 2,3km por segun-
dos, o que provocaria o escape das moléculas gasosas
para o espaço. -

-——Para~êxplxcar esta contradição, Kopal supõe que
a atmosfera da Lua tenha-se enriquecido pelo-im-
pacto dos núcleos cometários, que contêm uma enor-
me quantidade de gás congelado. O impacto provoca-
ria um formidável deslocamento de energia compara- -
vel à de uma bomba termonuclear, provocando o des-
prendimento de gás proveniente de materiais volati-
zados na explosão. Na ausência ãe atmosfera, estes
elementos desapareceriam rio espaço. Mas a atmos-
fera os reteria. Assim, haveria duas formas de ali-
mentar a massa atmosférica: a desgasificação do gio-
bo e a aproximação cometária sobre a Lua em for-
inação.

NOVA HISTÓRIA

O bombardeamento micrometeórico e protònico
provoca uma forma particular de erosão, uma espécie
de esfacelamento que desagrega o solo lunar. Mas êle
não parece ter o mesmo efeito sóbre os seixos e ro-
chas perfeitamente sólidos. Supõe-se então a existên- '
cia de dois tipos de rochas bem diferentes, ãe resis-
tência superior uma à outra. Para explicar êste fe-
nômeno, e a existência de certos relevos arredonda-
dos, Kuiper supõe a existêiicia de forças internas pro-
vocadas pelo aquecimento radiativo interno.

Estas diferenças poderiam ser explicadas também
com a existência de um outro agente, além ão es/o-
ce?a7»e?tío mfcromeíeónco e aquecimento radiativo: a
erosão, em seu sentido terrestre. Pode-se imaginar que
se houve grande quantidade de água na Lua, esta
água deve ter marcado sua face.

Os mares não teriam sido mares verdadeiros?
Assim a história da Lua seria infinitamente jnais

complicada do que imaginaram os selenólogos. Impac-
tos cometários, desagasamento do astro em formaçãoexplosão da água subterrânea, dissipação da atmos-
fera, erosão por micrometeoritos são alguns dos fatosnovos que estarão à espera do primeiro astronauta a
pisar na Lua. ¦
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AGÊNCIAS DE CLASSIFICADOS

CENTRO

Sid» — Avenida Rio Branco, 112 — Térreo.
lapa - Avenida Mem de Sá, n.° 147
Rodoviária — Estação Rodoviária Nôvo Rio, 2.°, loja 205Sas Borja - Av. Rio Branco, 277 - Loi» E - Edif. S. Boria

ZONA SUI

Botalogo - Praia de Botafogo, 400 — SEARS
Copacabana - Av. N. S. de Copacabana, 610 - GaleriaFlamengo - Rua Marquês de Abrantes, 26 - Loja EPosto 5 - Av. N. S. de Copacabana, 1 100 - Loia EIpanema - Rua Visconde de Piraii, 611-C.

ZONA NORTE

Campo Granel. - Av. Cesário de A\elo. 1 549 — Ag. daGuandu Veículos.
Cascadura - Av. Suburbana, 10 136 - Largo Cascadura
Madureira - Estrada do Portela, 29. — Loi» E
Méier — Rua Dias da Cruz, 74 - Loia B
Penha — Rua Plínio de Oliveira, 44 — Loio M
São Cristóvão - Rua SSo Luís Gonzaga, 119.C
Tiiuca - Rua General Rocca. 601 - Loia F

ESTADO DO RIO

Duque de Caxias _ Rua José de Alvarenna, 379
Niterói - Av. Amaral Peiaoto, 195 — Grupo 204
Nova Iguaçu - Av. Governador Amaral Peixoto, 34 -

Loia 12

ANÚNCIOS PARA DOMINGO

As açiéncias do JORNAl DO BRASIL, no Méier (RuaDias da Cruz, 74 - loia B), Copacabana (Av. N. S. deCopacabana, 610, Galerie Ritz), Tiiuca (Rua Gen. Rocca, SOI- Loia F), Botafogo (Praia de Botafogo, 400 - SEARS), Sede
'./-. "'O.Branco, 112 - Térreo) e Rodoviária (Estação Rodo-
viária Novo Rio, 2.0, Loia 205) ficam abertas òs sextas-fei-
ras até as 22 horas para receber anúncios para domingo.

MAPA DO TEMPO - JB
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ÍÜ.ÂÍ!.SE SIN6TICA DO MAPA DO SERVIÇO DE METEO-
ROLOGIA INTERPRETADA PEIO JB - Regiões Este, Centro.
Oeste e Sul do País, sob a ação do anticicione polar emtransição para tropical, com tempo em neral bem e tem-
peratura em elevação. Frente fria intensificando-se ao Nortc da Argentina e deslocando-se para NE, prevendo-se sua
penetração pelo Sul e Oeste do País, atingindo provável-mente Mato_ Grosso e Paraná nas próximas 24-36 horai.
Em conseqüência, o fempo deverá se instabilizar progres*!-vãmente de Sul para Norte, na Região Sul e parte da R'e-
pião Centro-Oeste do País, com ocorrência de chuvas e de-eli mo de temperatura. Ao Norte e Nordeste da frente, otempo devera manter-se, em geral, bom com temperatura
em elevação.

NO RIO O SOL

BOM

TEMPERATURA
E TEMPO
NOS ESTADOS
Maranhío - Piauí - Ceará- Rio Granda do Norte -
Paraíba — Pernambuco - Ala-
S°f .7 Ter"P°: bom com ne-
bulosidade. Períodos de ins-tabilidade. Temperatura: es-tavel.
Sergip. _ Bahia _ Tempo:

. instável no litoral. Bom comnebulosidade no interior. —
, Temperatura: estável.

Minai Gerais - Tempo: bomcom .nebulosidade. Tempera,
tura; em elevação.
Espirito Santo - Tempo: bomcom nebulosidade. Tempera-
tura; em elevação.
Rio d* Janeiro - Tempo: bom
com nebulosidade. Tempera-
tura: em elevação.
Guanabara - Tempo: bom
com nebulosidade. Tcmperatu-
ra:em elevação.
C<i!4f r. Tempo: bom com
nebulosidade. - Temperatura:
em elevação.
Mat» Grosso - Tempo: bom,
passando a instável. Chuva
no período. Temperatura: em
elevação a principio, decli-
nando após. ,,
São Paulo - Tempo: bom
com nebulosidade. Névoa úmi-
da pela manhã. Temperatura:
em elevação.
Parani — Tempo: bom, pas-sando a instável. Chuva no
período. Temperatura: em ele*
vação a princípio, declinando
após.
Santa Catarina — Idem.
Rio Grand* do Sul - Tempo:
instável. Chuva e trovoada no
período. Temperatura: em de-
clínio.

NASC. - 6h04m
OCASO - 17h44m

A LUA

MINC.

OS VENTOS

VARIÁVEIS
FRACOS

AS MARES

VWJ/W\
PREAMAR

0h05m/l,0m
BAIXA-MAR

15h30m/0,5m

TEMPO NO MUNDO (UPWB)
&T,,.U,?-!-,<miX'mas 

d? on,e"„' ' Previ"° do tempo parahoie. nas Cidades seguintes: Buenos Aires, 20", neblina-
Sf.^. fhuva; 

Montevidéu, encoberto; Lima bo™!
ff; 

'f8' nublado; Caraças, 26°, nublado; México, 2™neblina; San Juan, 28", nublado; Kingston (Jamaica) 27»
2fomisoír,M0-í-S,?,"'?no(Tri"id«^'. 

28°' ""blado; Nova órque,'
i 

' ' J, %'"".'• 3,° • ,olf Chicago, 15°6, chuva; Los Angei
8éVÀ£l°100*' 

l?nd/»"' '3t\nul>l*lo; Paris, 20" acoberto,
Mm' 2,?< «°l; Moscou, 30, sol; Roma, 23», sol; Lisboa20^5, encoberto; Montreal, 15°6, sol; Quebec, V>, sol; li.quio, 15.°6, chuva.

ZONA CENTRO

CENTRO
APARTAMENTO - 2 quartos, sa-
Ia, coz., banh., área ci tanque,
frente, vazio, vendo pela melhor
oferta ò visla ou financiado. Ver
na Rua Tenente Posiolo, 24 ap.
302 c tratar tei.: 25-6841. Ale-
xandre.
AP ART AMENT^~-~"~Rue~ Santana
n.o 73-2110, 2 qts. i. inv., sl.,
coz. banh. vendo NCrS 30 mil
íinal 9 mil; 180 dia» NCrS 3 mil;
saldo £00, p| ires sem iuros. Ver
no local com D. Baibina. Trata,
com o Sr. Darci. Tel. 27-3549 -
CRECI 547.
AS CHAVES estão c| zelador Sr.
Sebastião. R. André Cavalcanti,
136. Veja neste magnifico pre-
dio, ótimo ap. con. c| banh.,
coz., área bem grande. Tratar c
Bueno Machado. R. Barão Mes-
quita, 398-A. Tel. 34-0694 - CRE-
Cl 986.
CENTRO — Vendo predio novo,
sab. loja, loja, subsolo com área
total MOO ni2 ar refrigerado. In*
forma-re (CRECI 628) - 43-7445
- GAVAZZI.

CENTRO - Vencio na R.
Riachuelo 161, ap. 208,
nôvo, c| sala, qlo. sepa-
rado, ampla coz. e banh.
Sinal NCr$ 7 100,00' 6
meses após NCr$ . ..
2 600,00 e saldo 35
prest. NCr$ 240,00. -
Ver local c| Sr. Antônio
e tratar: 42-9774 e ...
32-2076 (CRECI 713).
CENTRO - GLÓRIA - ÁP. -
Vendo imediato vazio, ap, nâvo,
2 quartos • sala, cozinha, ba.
nheira em côr, dependências d*
empregada complotas. Rua CSn-
dido Mendes n." 263, ap. 201, Hs
frenta, financiado ou à vista, ba-
ratísjima. Tratar tels.: 52-8337 •
23-4165. Ver no local.

CENTRO - Vdo. casa 3 qts., il-,
cot., banh., nrea, deps. Entr, 13
mil, 30 parcelas de 400,00 sl lur.
Trator c| próprio. Av. Pres. Vnr-
«as 529, sala 801. Tel. 43-9677.
Não_oceíto intermediário.

CENTRO - VeíídiSiõs;
Av. Henrique Valadares,
35, aps. c| sala ampla,
2 qts., c| armário, banh.
social, área serv. c| tan-
que, deps. completas
empregada. Sinal: NCrS
350,00; escrit. NCr$ ..
6 750,00; 6 meses após
escritura — NCr$ .....
2 600,00; 12 meses
após escrit. NCrS ....
4 500,00; 18 meses
após escrit. NCr$ ....
4 500,00. Saldo em 35
prest., sendo 15| NCr$
210,00 e 20 rest. NCr$
350,00. Estão ocupados,
mas a desocupação será
feita gratuitamente. Ver
local, ap. 203 c| Sr|
Francisco e tratar na Av.
Churchill, 129, gr ....
1 001. Tels. 42-9774 e
32-2076 - CRECI 713.

CENTRO — Vendemos excelente
ap. va:io, frente, sala, 2 qts.,
coz., banh., área c| tanq. e deps,
empreq. NCr$ 15 mil de sinal e
17 mil financ. Ver R. Chichorro,
33 ap. 304 (frente). Chaves por-
taria. BARROS FILHO & CIA (dei-
de 1936). Av. Rio Branco, 108 ar.
801. 42-0812 - 42-1040. CRECI
805.

CENTRO - Troco amplo ap. de
frenle c/ rei., boa visfa panora-nuca, nao falta água. Ed. novo,
por outro menor c/ lei. Melhores
inf. tels. 45-5630 e 43-7121 -
CRECI 627.
CASA VAZIA - Vende-se pTSmelhor oferto à vista ou a pra-
ze. 3 quartos, 2 salas, 2 banhei-
ros. Varanda, quintal grade —
Tratar José,' Rua Ettácio 39.

BOTAFOGO - Veio. caio em cen-
tro de terreno, 4 qts., 2 sis., 2
banhairos, etc. Preço: 210 mil
cruzeiros novos a combinar. Ver
na Rua Viúva Lacerda, 218 e tra-
lar cl Sr. Flávio: 31-1750 -...
V,-u759 — Domingo e à noite:
56-4123. CRECI 347.
BOTAFOGO - Vendemos «xeeíõív
le apart. dt frenle ci 3 ótimo]
cits,. sala ampla, varanda, coz,.
bonh. dn empreg. • área. Ver n*
Rua Jupira, 8, ap. 302. Esta rua
começa na Rua S. Clemente, em
frente a Rua da Matriz. Tratai
am MELLO AFFONSO & CIA
ITDA., na Rua Constança Barboia,

EDIFÍCIO CIDADE RIO - Rua
México com Almiran!* Barroso —
Vende-la uma vaga na garagam
7 300 • 17 prestações da 111,00
— Tralar com proprietário na R.
Buenos Aires 84, 1° andar, com
Sr. Marco». Tel, 42-8479..
ESTÁCIO — Vende-se casa gran"-
de, terrano 13x30. Tel.t 32-5215.

FÁTIMA - Vende-se ep, 602, de
frenfs, mobiliado com aala, 2
quartos^ cozinha, banheiro e de-
pendência de empregada, entre-
ga Imediata, Tratar pelo Telefone
52-1354.

GARAGEM Pres. Vargas funcio-
nando Pres. Vargas ent. 2 000 fin.
15 mer. 23-1214. CRECI 644 -
Veloso, (x

PRAÇA MAUA - Vazio - Pré-
dio e lerreno 8,40 x 35,70 -
Gr. loia e 2 sobrados. NCrS 400
mil sinal 40% rest. combinar. Dr.
Caramuru. 52-3195

RUA COSTA BASTOS, a poucosmotrot ria Rua Riachuelo. Vendo
casa de 2 pavimentos, em boas
condições de moradia. Vazia. 80
milhões a combinar, 37-6523. —
CRECI 68, Vieira Sobrinho.

RUA RIACHUELO, 353, ap. 504,
2 quartos e sala, dep. empr. tu-
do grande, pintado, íínteco, NCrS
15 do entrada e 28 mil |a fi
nanciados em prestnções de -
375,00 mensais, tel. 27-3665 cha-
vos c| porteiro.

SANTO «ISTO - Vdo. á visfa
aplo. c/ 2 qls., 1 sl., cot., banh.
arca c/ tanque, fundos. Preço 13
mil. Ai. propostas. 32-3239 ou
29-3063. CRECl 895 - MagalhSes.
SOBRADO - Centro - Passo
conlr. 5 an. tel. esq. Av. A^ar.
Floriano - R. Alexandre Macken-

9.°, l.o - Qualquer ramo.

ZONA SUL
GLÓRIA -STA. TERESA
STA. TERESA - Vazio, frenle,
2 q. s. war. armados, coz, dep.
empregada. Rua Almirante Ale-
xandrino 78B ap. S-102, 50%
vista, rest. 2 anos. Chaves por-teiro. Infs: 56-5474.
SANTA TEREZA - Vdõ. apta:
salão, 3 qts., dcp. emp. Sinal
3 mil, 25 mil na escrit. e posse.Tratar Av. Pres. Vargas, 529, sa-
la 801. Tel.: 43-9677 não aceito
intermediário.
SANTA TERESA - Centro - Ven-
do ap. tipo casa, com 3 qtj,, 2
salas, coz,, banh, o grande ter-
raço edificível, cobertura. Linda
vista. Ver c| D. Rita na Lad. do
Caslro, 141-A. Tratar Sr. Bernal
do. Tel.: 37-6495. Aceito troca
oulro imóvel.

CATETE - FLAMENGO

ALMIRANTE TAMANDARÉ' - 1
por andar c/ 280 m2, 3 salas, 4
quartos, 2 banheiros sociais, ar-
.nários, 11,o-and., cl vista. NCrS
85 000,00 de entrada facilitados
saldo NCrS 65 000,00 cm 2 anos
s| correção - Planta — Visitas:
Av. Rio Branco, 123. s/ 1110 -
Tel, 31-0844 - CRECI 51.
APARTAMENTO pequeno Senedor
Vergueiro I3S|806. 30 000 meta.
de vista reitante longo prazo.
Ver trator local.
APARTAMENTO - Luxo, R. Pais-
sandu, 3 qts,, :., c„ b., tôdas pe-
cas amplas, 73 000,00 à vista ou
7R 000,00, c| 50% do entr. o saldo
em 2 anos. lnf. Sr. João, R. São
Salvador, 31.
APARTAMENTO - Vendo quarto,sala, coz., banh., área c| tanque,
banh. emp. final de construção
entrada 12 mil e o saldo 184 pormes. Ver na Rua Silveira Martins
22_ap. 207. Tratar tel.: 25-6841,
FLAMENGO - Venda.s. ÃlbíS
ap. de frenle. Enlrega-sa vazio
<! 3 qls., sala, saleta, coz., banh.
compl. dep. empreg, • área —
Ver na Rua Silveira Martins, 129,
ap. 601. Tratar em MEUO AF-
FONSO S CIA. ITDA., na Rua
Conslança Barbosa, 125, l.o anij,r
Tais.: 29-2092 • 49-3261, Méier
ou na Av. Princesa Isabel, 323,
grupo 1 209. Tel. 36-2767 - Co'
pacabana - CRECI 1 206.
FlAMENGO - Vend...» ap. am
construção p| antraga em 10 nt».
ses cj sala a qto. seps., coz., ba-nheiro da empreg. • jardim dainv. Ver na R. Silveira Martins,22 • 26, ap. 1111. Tratar «ní
MEUO AFFONSO » CIA ÍtdÂ*"• Ru», Constança Barbosa, 125,¦•" ¦;¦¦'• Méier. Tais: 19.2092
í. liI'* "* Av- Mncesa
n. ÍÍ»S' <"•,'»»: T.Wo.
CRECM2M, 

" -«•>«*- ~

FLAMENGO - Nova In-
corporação da CONS-
TRUTORA CANADA -
Edifício DOM ASCOLI -
Localização excepcional
Rua Paissandu, 220. .—
Amplos e confortáveis
apartamentos compôs-
tos de espaçosa sala-li-
ving, dois ótimos quar-tos com armários embu-
tidos, banheiro social de
luxo, copa-cozinha, qto.e banheiro de emprega-
da e demais dependên-
cias completas. Sinal a
partir de NCr$ 1 200,00
e o saldo do pagamento
em 40 meses. Aproveite
esta magnífica oportuni-
dade de residir num dos
famosos Edifícios DOM.
Visite-nos, ainda hoje,
no local até às 22 ho-
ras ou em nossos es-
critórios à Avenida Rio
Branco, 173, 12.° andar
Tels. 32-9191, 22-5458
e 52-4515. -CONSTRU-
TORA CANADA S. A. -
CRECI 449.

FLAMENGO - Vendo ao. cl gde.sala, 3 bons qts., banh., coz.,
dep. empr., gar. Preço: 55 mil
cl 25 mil fin. 2 anoi. Ver Av.
Rui Barbosa, 300 cl Sr. Wolmar.
Tratar c| luis Oliveira Im6veii.
K. / Setembro, 88 or. 407 Ttl •
52-0749. CRECI 198.
FLAMENGO - VÍÜdo apto. M~
Abrantes, 3 quartos, sala e de
pendências e garagem, melhor
?ÍAr,a o- d^ .frenle' ' Pl andar.
HO m2- - Tel. 22-0224 j;_Mario.
TERRENO - Catele 29x61, vendo-
se com prédio antigo próprio pa-ra construção de edificio. Ver ctratar Rua Tavares Bastos, 61 ou
tel.: 46-6733 Sr. Garcia, de 17as íQ noras.
VENDE-SE ap. 101 R. Fernando
Oiono, 19-2 qts. sala, btnh.
cozinha e dep. emp. Ver no Io-cal cj porteiro.

125, 1,° «ndar, Méier. Telefones rnò &r aram w i
29-2092 ou 49-3261. ou na Av.l_? -i A , 

~ 
„V<1.ndou 49-3261. ou na Av,

Princesa Iiabel, 323, nrupo 1 209,
Copacabana. Tel. 36-2767 —
rCRECI ,.1206,
BOTAFOGO - Vendo na Praia,
vista deslumbrante, um por sn-
dar, com hall de entrada, 2 gran-
dei salas, 4 quartos, 2 b. gran*
r!e cozinha n dependências, ar-
marlos embutidos. Ver do 9 às
16h., na Praia de Botafogo, 148,
ap. 801. — Trntar Milton Maga-
lhães. - CRECI 80 - Telefone:
22-612B - De 12 Ji 18 horas.

BOTAFOGO - Mude ho-
je! — Sala, 2 qts., coz.,
e WC emp., na Rua M.
Abrantes. NCr$ 12 000
de sinal e o saldo a
combinar. Helvécio de
Gusmão F.° - CRECI n.
136 - Tel. 57-0332.

(B
BOTAFOGO - Vendo cobertura
de alto luxo 3 qls,, salão gran-
de área livre, garaaem. Preço
130 000,00 - Aceito finan. Tel.
42-3482 - CRECI 480 - Válter.
BOTAFOGO - Vendemos api. c|
3 quartos, c| armários, 3 banhs.
sociais, elosete, copa-cozinha, dep,
3inp., boxe pi carro, acabamen-
to superluxo, Rua São Clemen
te, 279, telefone 57-7558.
VENDE-SE apto. luxo, 2 quartos,
sala, dep., óleo, de frente, com
garagem, 48 000 c| 50%. Ver R
S Clemente, 98, ap. 402 oi
29-8142, Sr. Farr.ira.

qts., sala, dependências de em-
pregada compl., boa área c| tan-
que. A viita 50 milhões. Barata
Ribeiro, 62, ap. 604, Telefone:
57-4374.
COPACABANA - Vendemos ap.
snla e qt. separados, coz., banh.,
armários e persianas — NCr$ 18
mil a combinar — Entrega imed.
BARROS FILHO E CIA., (desde
1936) - Av. R. Branco, 108 gr,
801 - 42-0812 e 42-1040 - CRE-
Cl 805,
COPACABANA - Vendemos ex-
plendido ap. 2 talas, 3 qts., copa,
coz., banh., irea c| tanq. e deps.
empreg. Pintura a óleo, atapeta-
do, armários embutidos, lustres,
etc. R. Raimundo Correia. Sinal
NCrS 65 mil e NCrS 20 mil a
combinar. Barroí Filho & Cia
(desde 1936). Av. R. Branco, 108
gr. 801. 42-0812 - 42-1040. CRE-
Cl 805. .

ÃPA"RfAMENTO - Rua Dias Fer-
reira 3.° andar, fundos, linda vis
ta, sl. qt. j. inv. coz. banh.,
area com. tanque, vendo: 26 mil.
Sinal NCrS 16 mil. Saldo 1 ano,
Sr. Darcy - Tel. 27-3549 - Cre-
ci 547.
APARTAMENTO NO LEBLON -
Vendo até domingo. Só 50 mil
Sala, 3 qts., banh. dep. m gara
ga — Quase pronto, lnf. na PIA
NEJA IMOB. - Rua Farme di
Amoedo 55, Ipanema, Telefones:
27-7596 - 27-2855 - J-269 -
CRECI 153.

COPACABANA - Vendo ap. du-
plex, R. Sta. Clara, nôvo, terraço,
grande. NCrS 200COO, a combinar'
Trator tcl. 42-9677. CRECI 439 -
Mola.
COPACABANA - Vende-se apar
temento na Avenida Princesa Isa-
bel, primeira locação, quarto e sa-
la conjugado, corinha e banheiro.
Preço NCrS 20 000,00 a combinar.
Traiar pelo telefone 37-1871.
COPACABANA - Põslo 2 - Ap.
vazio, frente, andor alto, qto. e
sela leparadoi, Entrada 14 800,00.
Prcçoi 5ó mil. Trntar pessoalmen-
te em Sérgio Castro, até 22 horas,
inclusive ;íb. e dem. Rua B. Ri-
beiro, 396, tjlòja 20S. Tel. 56-3768
- CRECI 22.

LEME - COPACABANA

APARTAMENTO PRON-
TO — Rua 5 de Julho,
350, apto. 1 003 com sa-
Ia e 3 quartos, 2 banhei-
ros em côr e garagem.
Entrada NCr$ 17 533,00
e o restante financiado
de 5 a 10 anos. Veja
hoje. Corretores no lo-
cal -até as 22 horas. Tra-
far na EME Empreendi-
mentos Imobiliários. R.
do Ouvidor, 104, 2.° an-
dar. Tels. 31-1091 e ...
31-1721. CRECI 193.

CONJUGADO - Resid. ou cornar-
ciai. Prado Jr. c; Barata Ribeiro.
Ótimo prádio. Ocupação imodia-
ta. NCrS 20 000,00. Tels. 57-6127
ou 36-6160 - J. Carlos - CRECI
1 240.
COPACABANA - Vendo ap.de
luxo. 4 qts., salão, 2 banhs. so-
ciais. Preço: 130 000 c] 30 000 de
sinal e o snldo em 3 anos. Rua
Toneleros - CRECI 480 - Vai-
ter. Tel. 42-3482.

APARTAMENTO DE LUXO - Ven-
de-»e coni 4 qts., com armário*
embutidos, mISo, copa, cozinha,
benheiro em câr e depend. emp.
rva Rua Gen. Ribeino cfa Costa cj
180 m2. Informações na OIÍAC
Ltda. CRECI J-257. Tel. 37-765S.
Segunda-feira.

VAZIO coni. gde. ban. coz. S.Verg. 203 ap. 422. Ent. 9 000
fln. c| port. 23-1214 Creci 644
Veloso.
VENDO ap. 2 quartos, sala, coz.,
banh., área c) tanque, dep. emp.
Facilito, final de construção. Ver
na Rua Dois de Dezembro, 115ap. 303 c| o encarreejado e tra-tar na Sua do Catete, 274 slloia.
213. Tel., 25-6841. CRECI, 731
Alexandre.
VENDO o apto. 203 da Rua Mar-
quês de Abrantes, 92, comp. de
quarto e sala separados, i. do in-verno, e demais depend. Preco-íO mil a vista ou 22 mil a pra-zo. Chavei na portaria c/ o Sr.

fèL:b,23d-e2050TrÍ"ar 
" ^ ''^

VENDO ap. 2 quartos, sala, coz.
banh., área c| tanque, vazio. Pre^
ço: 26 mil c| 13 de entrada e osaldo a combinar; ou 22 o vista.
Ver na Rua Santo Amaro, 200 ap
119 e tratar tel.: 25-6841. CREti
731, Alexandre.
VENDE-SE - Apartamento 701 R.Catete, 66, chaves com porteiro.Tratar Alexandre Catete, 104.

LARANJ. - C. VELHO
ATENÇÃO - Laranieiras - Oca-siao. Vsndo ap. térreo do sala,

fln. UNIL - Av. Alm. Barroso,
97 79or^,° 

"V»1- 32-8058. (R«.
íí ',.'• „:: Corretor resp, JoséMaurício Ribeiro. - CRECI 194,
LARANJEIRAS - Vendo aparta-
mSnl° todo atapetado com 110

•j VV. nl Rua Pires de Al-meida 56 ap. 201. Tratar com a
própria tel. 37-9619.

APARTAMENTO PRON-
TO — Rua 5 de Julho,
350, apto. 1 004 com sa-
la e 2 quartos, banheiro
em côr e dependências
de empregada. Entrada
NCr$ 12 000,00, restau-
te financiado de 5 a 10
anos. Veja hoje. Corre-
tores no local até as 22
horas. — Tratar na EME
Empreendimentos Imo-
biliários. Rua do Ouvi-
dor, 104, 2.° andar. -
Tels. 31-1091 e 31-1721
- CRECI 193.

COPACABANA - Apartamento
— Vendo Rua Pompeu Loureiro,
Travessa Mario Amélia; sala, sa

IPANEMA - LEBLON

COPACABANA - Vende-s. ap. VENDO ap. 2 q. sala e dependda luxo, todo mobiliado • da. cont. coop. hab. GB NCrt. .corodp, de frente, para a Rua 3 000,00. Tralar Alm. Sta. Clara,Francisco, d. Si, andar alto, jun-42|1201 - Tel.: 57-2992
Io à praia, com taleta, grande li-
ving, salão, escritório, varanda
com 32 m2, dormitório amplo,
c| arm. embutido, banheiro com.
pleto, coz., den. de «mpreg,, área
com tanque Marcar visitas com
MEUO AFFONSO & CIA. ITDA.,
na Av. Princeia Isabel n. 323,
çjr. 1209. Tel. 36-2767, Copaea
bana ou na Rua Constança Baibo-
ia, 125, l.o andar. Méi.r. Telo-
fones: 29-2092 • 49-3261 - CRE.
Cl 1 206.

ATENÇÃO — Ipanema - Grande
oportunidade — Vendemos exce-
lente ap. vazio c| 4 quartos, sa-
lão, 2 bonhs. sociais, ampla co-
zinha, garagem e demais dcp.
Preço: NCrS 70 000,00 cl 25 000
de ent. c o soldo cm 30 meses.
Ver c| corretor no local diária-
mente das 15 às 18h na Rua Pru-
dente de Morais n.° 1 644 ap. 104
o Iralar na Curvelo SlA, tels.
32-7711 e 52-6285. CRECI 1 268 -
J. 288.

GÁVEA — J. BOTÂNICO l]IJUCA - Atenção, Vdo. ít. «p.iAPARTAMENTO 202 va*io tom
ÕÃVFÃ õr~?--; —-V,"" 

v"'°' 3 '",?•" 
? il1'' ? bah». ou sem garagem. Vendo ou alu-

íiui Ini •.ri"n,0i Putjont; «'«... garagem. Sinal 2500D, rest. go/ e outros ocupados. Vdo. ?..
90 000% í' tlS T2 

~i NC'^f?«í- 38Ã3??, 
\J2'm7 

~ ?-\2i ds M4,0< <85,' RlachuelS. VaVUUOO, 2 sis. iard. inv. 4 q. 2 LIMA -_C_RECI 650. com zelador, lnf. 32.3594
?:,.?_"• co|?2'.?„.t'- •mPj.Dr.aJ Zu-|tu"ÚCA - "vdo. "ãpTTnTifrT. 

ÃTÉNÇAÕ~~

BELÍSSIMA casa Ipanema c| 10
quartos, 5 banh3„ enorme sala,
etc. part. vende p] oferta Base
450 m. Sr. Camilo, 25-0208
COMPRO em Ipanema, Copa e
Laranjeiras p| cliente com 2, 3
ou 4 qts. CRECI 480 - Valler.
Tel. 42-3482 - Av. Río BrBnco
J85 s| 1704.
Ipanema - OportunfdadiT -
Apartamento </ sala, 3 qts. ban.
• dep. compl, 2 lances de asca-
da. Preco 70 mil sendo 15 mil
sinal, 20 na «sc. saldo em dois
anos. Tratar PLANEJA IMOB. -
Rua Farma de Amoedo 55 —
Ipanema. Tels.: 27-7596 27.2855
J-269 - CRECI 153.
lEB"LON - V. .Souto - BiliSímã
cobertura com salão, 2 qts, 3
bani., copa-coz. dep. completas,
garag. . t.rraço — 300 m2 -
Preço 250 mil c/ 50% sinal,
saldo a combinar. Inf. PLANEJA
IMOB. Rua Farm. d* Amoedo 55
Ipanema — Tels.: 27-7596 —
27-2855 - J-269 - CRECI 153
TROCO Apartamento X terreno,
cede um aparlamento l.a locação,
400 m2, alto luxo em Copacaba-

leia, 2 quartos, copa cozinha,!na' <1uoro *"" tarreno edificável
terraço, quario em ban. emp.,
pode adapVar mais um quarto.
Somente 2 apartamentos no edi-
fício, dou pintadinho de novo,
com sinleco, baso 50 mil cruzei-
ros novos, tem local para carro.
Fone 36-4019. Creci 935, nego-
cio urejente.

COPACABANA -Compro ou alu-
qo ap. conj. cwq. — Marinho; 52Í
B55 - 57-1839.

COMPRAMOS PARA CLIENTES -
Api. 1, 2, 3 qh.. Zona Sul. Acei.
to p] venda imóvel em qualquer
bairro. CORR. RESP. FONTES -
CRECI 569. Tels.: 22-1186 a ....
32-2493.

APARTAMENTO DE LUXO - Ven-
de-se com 2 qt*;; sala, (ardim in-
verno, cozinha com Na uti les e fo-
gão WalÜg novos, banheiro em
côr cl box de atumi-nium. Ver
na Rua Siqueira Campos n. 243
ap. 1004, das 10 às 12 horas.
Tratar ní .OBA.C, Ltda. CRECI
J-257. Tel. 37-7655.

APARTAMENTO PRON-
TO DE COBERTURA C|
PISCINA. - Com ampla
sala, 3 quartos, depen-
dências completas e ga-
ragem. Grande terraço.
Entrada de NCr$ 73 000
e o saldo financiado.de
5 a 10 anos. Ver no lo-
cal à Rua 5 de Julho, n.
350, apto. C-01. Tratar
na EME Empreendimen-
tos Imobiliários. Rua do
Ouvidor, 104, 2." andar
Tels. 31-1091 e 31-1721

CRECI 193.
AVENIDA ATLÂNTICA 514 -
magnifico apto. de frente, tala,
iard. inv., 3 qt«. amplos, depen-
dencias. Vazio, pintado a 6leo.
Chaves na portaria.

LARANJEIRAS -Vendo ap. hãTT2 sis, 3 qts., cj arms. banh. côr,coz. e irea toda azuleiada, depemp. R. Pres. Carlos Campos, 286130^70000,00 a combinar '
LARANJEIRAS - Vendo ap. de
luxo duplex 3 qls., salão, 2 ba-nheiros sociais. Preço 65 000 00
a comb. CRECI 4B0 - Válter -
Tel. 42-3482.
LARANJEIRAS - Vendo por mo-
tivo de viagem ap. de alto luxo,
vazio com salão 9x4, 3 qts.,c| finos armar, emb., banh. so-
ciai de fino acabamento, cozinha
de luxo c| arm, dop. da emp.
e garagem individual c| portasmetálicas. Preço 85 000,00 financ.
Rua das Laranjeiras 3561301. Fo-
ne 42-3482 - CRFCI 480 - Vál-
ter.

BOTAFOGO — URCA
ALO' - BOTAFOGO - Vendo
espetacular, ap. 1.» locação, sa-
lão, 3 qts., 2 banhs-, copa, co-
zinha, garagem, pintura óleo par-
quet Paulista Obra luxo - lnf.
36-5687 - CITID - CRECI 497.

APARTAMENTO - Vazio, na Rua
Bulhões de Carvalho, conj. kitch.
banh. 9.° andar, frente, somente
3 por andar, predio novo, vendo
NCrí 22 mil, sinal 9. Saldo 700,
Pl mes. - Sr. Darcy — Telefo-
ne 27-3549. CRECI 547.

COPACABANA - Preço
fixo financiado em 50
meses, apto. de sala, 1
e 2 quartos, dep. de
empregada e garagem.
Preços a partir de 38
mil. Obra já em final de
alvenaria. Ver hoje no
local. Barata Ribeiro, n.
228. Tratar Revil S. A.
Av. Rio Branco, 43, 18°
andar. Tels. 43-5824 ou
43,-2305 - CRECI 912.
Marra. (B

Ipanema ou leblon. Telefonar pa-
ra 57-2769. (X
VENDEM-SE excelentes apartamen.
tos em cosntrução na Av. Delfir
Moreira n.° 320 com er condi
cionado, sendo o da frente, com
340,00 m2, por NCrS 330000,00
« de fundos com 180,00 m2 por
NCrS 150 000,00 condições a com-
binar, os preços são conforme
estão os apartamentos e o restan-
te da construção final serão pa-
gos a Cie. Construtora em sua-
ves prestações mensali. Tratar c/
Sr. Felipe pelos Tels. 57-2910 e
50-7820 em horari»' comercia

eide - 47-4486 ou 31-3674 -
Proprietária.

JARDIM" BOTÂNICO •-
Aluga-se na Rua Abade
Ramos, 108, ap. 2 por
andar, c| Salão, 3 qts.,
cozinha, área, banheiro
e qto. de empregada. —
Chaves ap. 201 - Alu-
guel 5 salários, lnf. tel.
26-3057.

ap. c| 2 qti.|ATENÇAO - Campo Grande -
sei. coz. area frente ver R. Pin.|Vdo. 4 moradias em terr. 10x40,to Guedes 92 302. Preço 36 000[l vazia. 17 ,i vista ou 20 e
r-ioí2tar í"1, 32'3254 D,v!d - comh- 32-3239 e 29-3063 - CRECI

895 —"Magalhães.
APARTAMENTOS.tprontosíde pri-moira locação, com habite-se re-
centlsslmo, iodos os aps. têm
2 quartos amplos, grande sala,
cozinha espaçosa. As dependên-
cias sõo muito claras. Restam
poucas unidades de frente. Acei-
lo Caixa ou COPEG — Veja so-
mente hoje no locol, des 9 às 12
c 14 às 17 h,, cl Antônio Novais,
Rua Curupaili, 106, juntinho Av.
Amaro Cavalcanti. Trate com
Bueno Machado. R. Barão Met-
quita n. 398-A. Tcl.: 34-0694 -
Crecl 986.

C._1352

TIJUCA — Entrega ime-
diata. Vendemos apto.
com sala, 3 quartos e
deps. Grande facilidade
de pagamento. CONTA-
TO IMOBILIÁRIO. - Rua
México, 111, Gr. 301 -
Tels. 22-3480 e 52-1898
- CRECI 342.

tú-

JARDIM BOTÂNICO - Vende-se
fino apto. frenle em predio de

de area serviço, vage na garagemPreço: Sinal 55 mil. Saldo a com-
binar. Ver R. Visconde da Graça
96/101 - Tel.: 46-0082.

BARRA DA TIJUCA -
R. DOS BANDEIRANTES
ATENÇÃO - Casa «m Sio Con.
tadol Com vista maravilhosa pa.ra o mar da Av. Niemeyer pro-
jeíada por Sérçio Barnardes em
São Conrado confinando eom o
Gávea Golf Club, em estilo co-
lornal brasileiro funcional com
tijolos aparente * madeira, com.
po:to de grande living, 80 m2.
sala d. Iantar com lareira, copa

TIJUCA — No melhor ponto e
Edifício, epto. de luxo, c| 3
quarios, 2 salas, 2 banheiros so-
ciais, dep. de emp., c/ 180 m2
c/ armário.-, embs., garagem, ta-
lão de festa? *» play-ground. Ba-
ia NCr$ 150000,00. Financio por-
te. R.ua Conde de Bonfim, 621,
atpo. 302. Tels.: 43-0239 ou ..
38-8246.
TIJUCA — Vendem-se ótimos Io
les de terreno — Run particular,
para construção do casas de 3
quartos e garagem, junlo à Pra
ça Snens Pena — Rua Dona Del-
fina, 12 - Tratar Av. 13 de Maio
13 - 13° andar, sala 1321.

¦ cozinha, Ires a quatro quartos..,,, ^ i..? ; SM.«n»» lamento de frente, quarto « sa-c| armários embutidos, 2 banhei-
ros sociais em côr, deps. de em-
preqada, garagem • até mini pis-cina. Sinal NCrS 1 500,00, na
promessa NCr$ 1500,00, presta-
ções. de NCrS 177,00 • o saldo
financiado em 3 anos. Tratar —
Tels.: 26-0281 ou 46-7603 e ..
26-9401, com ANITA GELBERT
diariamente das 9 às 20 horas.
Raro • único negócio. CRECI 763

Preço 54 900.

TIJUCA - Rua São Francisco Xa
vier, 2, ap. 610 - V=nde->e epar-

ia separados - Faciiita-se 50%.
Chavos com o porteiro.
TIJUCA — Vende-se ótimo apar-
tamento aalSo, quarto, banheiro,
cozinha, edifício pilotis. Tratar
tel. 45-6658 - D. Dora.

A 200m DO MAR - Vdo. lotes
I, 2 e 26 juntos, esquina; 15 x
27 « 20 % 30. Gleba Finch, o.
6, próximo do Hotel R. dos Ban.
deirantes. Cada: 5 mil entr. e 3
em 6 meses. Cl propcierário
Informações 32-3594.
BARRA — Vendo lindo epto. c/
110 m2, frente pl o mar, c/
tel • garagem, ótimo ponto, en-
trega imediata, -lnf. Tel.: 58-4268.

ITANHANGÃ' - Vendo terrenos
cl 1596 - 1592m2 - lnforma.se
Avenida Rio Branco 81 sala 1105
(CRECI 628) - 43-7445 - GA
VAZZI

VENDO um ótimo terreno na Bar-
ra da Tijuca — Av. Sernambetiba
3 200 - Cotrim Clube. Tratar São
Camilo 56 Ap. 305 — Penha.

ZONA NORTE

PRAÇA DA BANDEIRA — A CASA MAIS bonita da Tiiuca,
cínVainAwIn .pode ser sua agora. Venha vê
bAO CRISTÓVÃO Ia sem compromisso. Vendo cl fa

cilidade nos pagamentos. Per-
mitfl-nos uma sugestão? Traga, a
esposa, Ela ficará encantada. Ãs
chaves estão cl Bueno Machado
R. Barão Mesquita. 398-A - Tel
34-0694 - CRECI 986.

S. CRISTÓVÃO - Vendo casa 12
da Av. Pedro II n.° 149, terreno
com 190 m2 precisando reforma,
facilito parte. Tel. 43-9798. Cred
835 Válter.

COPACABANA - Apartamento
térreo, vendo com 2 qts., sala,
qt. emp., prédio 3 andares. Não
tem condominio. Entrada 18 mi-
lhões resto em 15 anos. Telef o-
ne 32-1035.

SÃO CRISTÓVÃO - Vende-se
bom ap. térreo (tipo case), va-
randa, sala, três quartos, qt. de
banho completo, copa-cozinha,
dep. de empregada, quintal, en-
trada pj carro ,tudo equipado ao.
iluminação. Prc;o MCrS 30 000,
entrada 50% « resto 4 anes T.
Price. Ver Rua Abdon Milanês,
28 - Pedregulho, das 14 às 17h.
Tratar direto proprietário. — Tel
34-3468.

COPACABANA - Orientação se-
gura na compra de imóveis. OR'
SEG Predial. Rua Santa Clara
70, 3.o and. esq. N. S. Ccpaca-
bana. Tels.: 22-6881 e 42-0313
CRKI J-319.
FIGUEIREDO MAGALHÃES n.o" .
219, apte. 610, *sq. Av. Copac.
franta, saleta, sala-qlo. conj., •
banh., kitch., la. habit. - Cha
ves portaria.

LEME — Vendo ap. com telefo-
ne de 2 qts., 2 sis., e dep. Acei
to oferta a vista. Trat, com pro
prietario tel. 45-9871.
RAUL POMPEIA - Vendo apar-
tamento todo atapetado, mobilia-
do, de quarto, sala e dependên-
cias. Tratar com o próprio tei.

RUA BOLÍVAR ap. luxo frente,
sala, 2 qts., dep. comp. arm.
atapetado, pint. a oleo, lelefone
57-4940; 57-0764. CRECI 559 -
Leão.
RUA SIQUEIRA CAMPOS 253 -
Vencíe-se ap. 204 com sala-qto.
separados, armário, dependência
de empregada completa e gara-
gem, tem 60 m2 de área, entre-
ga e-m 1 ano. Tratar pelo tele-
fone 46-3982. Sr. Pores.
RUA BARAO IPANEMA, 139. Ven-
do ap, 1 002, de fundos, apenas
2 por andar, sala dupla, 3 qts.com armários. Não tem garagem.
Vazio. 95 milhões, 37-6523 Vieira
Sobrinho - CRECI 68.

ATENÇÃO — Ccmpra-ta urgente,
no mesmo predio 2 aps. em cd.
ou 1 por andar (ou de 2), de
200 m2 a mais cada, prontos oc
em final- de constr. em Ipanema
Copacabana ou Leblon — Telefo^
ne 57-3879.

A 27 (entr.) parte em 12 anos
ap. vazio, lateral, salão, 3 qtosdeps. gar. cond. V. da Pátria,
A. Morandini 32-0716 — CRECI
482.
APARTAMENTO tipo casa, vendo
um com sala, 2 quarios, área sa-
leta etc. em Botaf. c| 20 milh. de
entr. Trat. tel.: 46-0364 para ver.
ALTO LUXO - la. locação; 180
m2, salão, si. de alm., 4 qls.,2 banha., depends. pi 2 empreg.
garagem etc. Praia de Bolafogo,
entrada 75 mil, visitas 42-5858- 42-7172 Pimentel. CRECI n.o
160-RJ
APARTAMENTO vazio, 3 sis. 3
qts. 2 banhs. sociais etc. R. Vo-
unt. da Pátria 9811001. 95 mi-

lhões, chaves c| porteiro. Telefo-
ne 52-5166 Eloi.
BOTAFOGO - Vendo casa Rua
Vol. da Pátria, 89 cl 218 m2. Tra-
tar tel.t 52-7029.

AMPLO e luxuoso ap. c| 300
m2 ocupando todo andar c| salão
de 85m2, 4 amplos qts. c| arms.
embut. copa, coz. garagem etc.
Rua Sousa Lima. Detalhes .. .
26-9060.
COPACABANA - V.nd.Ts. ap. da
fino gosto, da franta vaiio, jun-lo ao Cine Metro, todo pintado
de novo, com salão, 2 qts, capa,
coi. aiuleiadoi atá o t.to com
armários laqueados, dep. de em-
pregada, banh. em côr, irea com
Ianque • iardim d* inv. c/ sinta,
co. Var na Av. N. S. d* Copa-
cabana 723, ap. 303. Chavas na
portaria. Tratar com MELLO AF-
FONSO E CIA. LTOA. na Rua
Constança Barbosa 125, 1." and.
Méier. Tal. 29.2092 • 49-3261 ou
ne Av. Princesa Itabal 323, gr.1209. Copacabana. Tal. 36-2767- CRECI 1206.

RUA SANTA CLARA, 94, ap. 207,
primeira locação, vendo vazio, ba-
rato e urgente. Tratar na porta-ria com o Sr. Adolfo, 20 milhões,
a vista ou 25 000 em 20 meses.
Tel.t 22-2376.

SÃO CRISTÓVÃO - Vendo ótima
casa cj 3 qts., sala, cox., copa,
varanda, jardim, dip. empreg. •
terraço. Aceito oferta • troco por
imóvel de menor valor. Var na
Rua Marechal Aguiar, 23 cl 9.
Trattr em MELO AFFONSO &
CIA. LTOA., na R. Constança Bar-
bosa, 135, 1.° andar, Méitr -
Tels. 49-3261 ou 29-2092 ov na
Av. Princesa Isabal, 323, gr.
1 209. Tel. 36-2767, Copacabana
CRECI 1 206.

VENDE.SE terreno na Rua do Ma-
toso 15x25, perto de Haddock
Lobo. Tel. 34-0325.

TIJUCA - R. COMPRIDO
APARTAMENTO la. locação. Ven
do Rua Uruguai, 82, sala, 2 qts.,
bonh., coz., d?p. emp., qaragem,
lnf. 36-5687. CITIL - CRECI 497.
APARTAMENTO - RIO CÒMPRI-
DO - VAZIO - Vende.se, com
grande sele, 3 quartos a dapon.
dências de empregada • qaragem,
edifício da 2 andares. Rua Au.
reliano Portugal, 359, ao. lÔl
Tels.: 22.5432 ou 48.7535, Sr.
Luís.

ATENÇÃO PROPRIETÁRIOS 20-
NAS Sul, Centro, Norte e Ilha
Precisamos comprar p| clienres
aps., casas a terrenos (mesmo
alugados) condições a combinar.
Atendemos a domicilio sj com-
promisso. - ANTÔNIO NONATO
VIEIRA l CIA., Rua Quitanda
20, sala 101, 25 anos de tradi
ção - 314)994 a 31-0804. Corr»-
tor oficial - CRECI 232, (X
A 10 e 15 (entr.) aps. 202
C-01 fin. constr. sala, 2 qtos.
etc. terraço priv. 150 m2. C. do
Bonfim A. Morandini 32-0716 -
CRECI 482.
APARTAMENTO - Vendo muito
bom estado, 3 qts., sala atapeta-
da, sinteco, deps, empregada. 20
mil nas chaves e o saldo em
prest. de 670,00. R. Uruguai, 339
apto. 507, após 10 hs.

RUA DIAS DA ROCHA,
79 - Vendo ap. 1001
cobertura duplex com
240 m2 área útil. Ver
no local. Tratar com pro-
prietario. Av. Nilo Peça-
nha 155 s| 419. Telefo-
ne 32-8929.
SALA • quarto aaparado, na Av.
Copacabana - Vdo., vaiio, por
íí/5.32000' «I »% «inal -J
FRANCISCO TORRES - 484110 .
52-4133. (CRECI 26),
SHOPPING CENTER - Vende-se
ap. de q. s. sep. arm. emb. área
com tanque. Entrada NCrS 
14 000,00. lnf. 56-3011.

APARTAMENTO 201 vazio. Ven.
de-se na Travessa da Soledade n.
12, perto do Instituto de Educa-
ção_ c| 3 grandes qts., grande
salão, área com tanque grande,
dependências completas, espaço-
sa cozinha. Iardim de inverno,
edificio só com 4 apartamentos
NCrS 25 000 de entrada e NCrS
25 000 a combinar prazo. Ver de

9 às 17 hs. com Fernandes —
CRECI 400. Tratar Rua da Gui-
tanda 30, 2.° andar, sala 209.
Fone 52-2899 e 23-8871 - Dizrio.

APARTAMENTO CONJUGADO no
melhor local da Praça Saens Pena
tern banheiro e cozinha, está pin-
lad» o com sinteco, prédio pilo-
tis. Preco total. 20 mil c| 11 mil
de ent. As chaves estão c| Bueno
Machado. R. Barão Mesquita, 398-,- Tel. 34-0694 - CRECI 986.
APROVEITE um» oportunidade ex.
cepcional de comprar apartamen-
to próximo da Praça Saen» Pena
R. Tomás Coelho, c/3 qts., sala,
saleta, banh. social, co., área
dep. completa emp.,- vaga na na-ragem. Tratar cl Bueno Machado
R. Barão Mesquita, 398-A — Tel.
34-0694 - CRECI 986.
APARTAMENTO melhor localizado
da Rua BarSo de Mesquita. Ven-
do ci qts.. sala ampla, cor.,
banh.. varanda, dep. emp. Tratar
cl Bueno Machado. R. Barão Mes-
quita, 398-A - Telefone 34-0694

CRECI 986.
APARTAMENTO VAZIO _ Vendo
um grande, (7x25) c/ 4 qts., 2
sls„ 2 banha, sociais, dep. dc
empreg. e uma grande área' e
coz. azuleiados até o teto, em«or, cofre do parede, sanCíis,
lambris e garagem. Preciso ven.
der urgente à viste, cl átimo
preto ou financio. Ver qualqueihora na Rua Carvalho Afvim^94 ap. 101. Tiiuca.
CASA DE LAJE - Tijuca - 3 qts.<. salas, copa, cozinha, iardim e
Garagem fechada, em lerreno de
10x15. Preço: 65 mil. Pagamento
em 3 anos. Tratar até 22 horas,
inclusive sáb. e dom. Sérgio Cas-
tro. Rua B. Ribeiro, 396, slloia
^08. - Tel. 56-3768. CRECI 22.
CASA - Rio Comprido - R, B.
Itapagipe - Vende-se, vaila, c/3 qtos., 2 «Is., coi., banh., dap.
amp. Altos • baixos. Preço 44
mil, entr. 22 000, prast. 680 i/j.
Ver ? trat. c/ Antônio Nonato
Vi.ira & Cia. - Rua da Quitanda,

cüèi &j 
" 3'-0"4 ' 3'-°8M-

CONSTRUTORA CANADA' - Rui
Conde de Bonfim, 101 ap. 308.
§»*rutUr«; 3a. laje - Paguei cerca
de NCr$ 10 000,00 - Vendo àvista COM DESCONTO - Das 9
as 12 horas - 37-9451 - Direta,
mente com o proprietário.
PRAÇA AFONSO PENA - Vende-
se ap. 201 à Rua Afonso Pena
67, de frente, 2 quartos, sala,
coz. banh. depend. empregada —
Chaves com porteiro. Tratar Av.
Rio Branco 185. Tel. 32-6139.

TIJUCA — Vendo iunto ao inst.
Educação; Rua Sergipe ri.° 31 êp.
302, prídio nôvo, sala. 2 qts. e
tôdas dependünciíís, fiará-gém, —
Chaves no cp. 201, 38 mil com
15 de entr., também tenho apt.
r.a Rua Bc.-ão de Itapagipe, 357
casa 5, com saia, 2 qts; « tôdas
depend. a partir dr 2ó mtl com
10 de entr. lnf. com o propriet.
Tel. 34-1762.

ATENÇÃO - Realengo - V.ndo
casa nova, vaila, de laie 3 mil
de entrada • 150 mensal — DS
o sinal e mude-se amanhã — Var
Rua Nilópolis 519, Emanoel -
CRECI 634 - Tol. 29-8936.
BANGU — Vonde-se um terreno
e| 8 200 m2. Tratar Rua Stambul
n. 321 — Guilherme da Silveira.
BARRA DE GUÃRAÍÍBÃ-"- Vende"
ic excepcional propriedade na £*-
trada Barra de Guaratiba, 9 609,
ponto final do ônibus, com entra-
do tflmbém pela Rua Otávio Tino-
co. 392. Tratar com Mesquita, —
Tel. J>2^512_K
CACHAMBI _ Vendem.a. «psT
vbzÍos novos, em primeira loca-
cáo c| 2 qts., iala, coz., banh. •¦
área NCrS 3 000,00 « saldo fi-
nanciado por intermédio da Cai-
xa, COPEG ou Instituto. Ver n.
Rua Meneses Vieira 273. Tratar em
MELLO AFFONSO E CIA. LTDA.
na R. Constança Barbosa 125, 1°
andar. Méier, Tels.: 29-2092 ov
49-3261 ou na Av. Princ.sa Isabel
323, gr. 1209. Copacabana. Tele-
fone 36-2767. CRECI 1206.
CASA vazia 2 qts. sl. ban. quin-
tal fte. Est. Mad. pode aumentar
João Vicente 183 c' 5 ent. SOCO
rest. fin. 3 anos s! Juros prest.
250,00 23-1214. CRECI - Velcio.
CASA NOVA de.Taje - Madurei-
ra — Terreno 10 x 41 etc. Veio,
ver Rua Maria José. Ent, 13 000.
Tratar Sr. Lúcio 52-4322. Aceito
coiaboração de corretor — Croci
20.
CASCADURA - Vende-se um te.--
reno 10x1 170, Avenida Ernani, 67,
lote 46. Tratar lei. 29-9976-- Sr.
Abrsu.

VENDO casa na Rua Garibaldi n.
258, «m centro de terreno c' jardim, varanda, saln, 3 qts., deps,
a quintal, por NCrS 70,000, c _
NCrS 40 000 sinal, saldo 3 anos.CASA GRANDE, vazia, vendo na
FRANCISCO TORRES - 48-411 e'Rua Pacheco da Rocha, 695, em
52-4133. (CRECI 16± ;Bento Ribtiro, à vista ou finan-
VENDE-SE magnífico ap. duplex:cíad?' lerreno todo murado. Ver
c/terraço. Rua São Francisco Xs-i"0, '°cal' ch„ave' c ,D- Alberlins
vier, 378/801 e 'ratar na R. Ouvidor, 31 — Sr.—-- Uoaquim. Tel. 31-2343.
ANDARAÍ - GRAJAÚ d encantado
VILA ISABEL
GRAJAU — Vende-s. ótima ap.
com amplos quartos, sala, cox.,
banh. • demais dep. Ver na Rua
C.ruan» 486, ap. 103. Tratar com
MELLO AFFONSO E CIA. LTDA.
na Rua Constança Barbosa, 125
1.° andar — Méier — Telefones:
29.2092 «49-3261 ou na Avenida! bana
Princ.sa Isabel 323, gr. 1209 -
Telefon, 36-2767 — Copacabana
CRECI 1306.
GRAJAU urgente, vende-se vazio
(em 69 dias) ap. fte. c| sala, 2
qt.s. e dep. corroleías no 3.°
andar sfelevador c| 6 COO de en
trada e 2 500 na entrega • prest.
de 252.C0 na Caixal CltECt 731
Emanuel e Arauio. Tel. 43-6792
dee 9,30 as. 11,30.
GÃAJAU — Vtndo casa 2 pavtos,
3 qtl., sala, copa, cozinho, va-
rand» e bantairo. Entrada p| auto,
tendo amplas depandíncias p| em-
pregada. Rua Vise. Sta. Isabel,
585 (chavea no 581). Tel. 45-9332
com prop.
GRAJAU — Vende-se um aparta
mento grande, de cobertura, na
Ru» Viscond» de Santa Isabel.
484 — Cobertura 2 — Tratar pelo
tel. 49-6-125 - Sr. Lourival.
GRAJAU - Vende-se casa de 2
pavimentos, centro de terreno cj
3 q. 2 sis, banheiro de côr, ga-
ragem com quarto em cimo, quin-
tal. Banheiro de empregada, lnf.
tel. 58.7180.
RUA CAÇAPAVA 163 - Vendo
casa com 4 qts. 2 ate, dep. ga-
ragem. Ver no local das 14 ès 17
horas. lnf. CRECl 628 - 43-7445
GAVAZZI
SALA 2 qtt. dep. emp. copi. 70
m2 om pint. Vi-ana Drummond
24 ep. 203 ent. 5 000 fin s| ju-
ros 23-1214. Creci 644 - Ve-
loso.
SALA, 2 qtt. k deps.' na Rue
Teodoro da Silva, 887, ap. 202

Vendo, vaiio por NCrS 32 000,
c| NCrS 12 000 sinal, laldo 4 anos

Chavei ep. 102. FRANCISCO
TORRES - 48-4110 • 524133
(CRECl 26).

Vonde-se cas» de
frente com jardim, entr. pj carro,
2 salas, 2 qts., cot., banh., quin-
tal a entrada de serv. Ver na
Rub Fayundos Vareta, 250 o 256.
Tratar em MELLO AFFONSO í.
CIA. LTDA., na Rua Conslança
Barbosa, 125, l.o andar, Méier —
Tels: 29.2092 ou 49-3261, ou na
Av. Princeia Isabel, 323, grupo
1 209. Tel. 36-2767 - Copaea-

CRECI 1 206.
ENGENHO DE DENTRO - Vdo"
pio. vazio, frente, ,R. M. Cal-

deraro, 593. Ep.t. 7 500,00 e fin.
5. Tti.: 30-6337 - CRECI 603
"-.Sep.

ENGENHO DE DENTRO - Ap. va.
zio — Rua Bento GoncBlves,- 133,
ci 2, ep. 201 - 2 qts., s., qto.
emp., varanda, grande área etc,
com 10 000 c saldo & combinar --
Ver depois das 12 horas.
GUADALUPE - DEODORO .-
Vende-se terreno 12x25, NCr$ ..
3 OCO entrada, restante 30 meses.
Ver Rua Torquato Tapaiós, 177. —
Tratar Rua Assunção, 204, fundos
Rubens Carneiro.

MEIER — Vandc-ce excelente ap.
baratissimo, ocupando um andar
int. c/ 3 gdes qts. sala ampla,
copa, coz. banh. dep. Em pre-
dio d» apenas 3 ap?. Ver na R.
Coração d* Maria 224, ap. 101.
Tratar «m MELLO AFFONSO E
CIA. LTDA. na Rua Constança
Barbosa 125, 1„» andar, Meler
Tels.: 29-2092 , 49-3261 ou na
Av. Princesa Isabel 323 grupo.
1209. Copacabana. Tel. 36-2767 -
CRECI 1206.

LINS - BOCA DO MATO
ATENÇÃO - R. Heraclito da Gra-
ça, 45, apto. 407, em final de
construção, apfo. qt„ s4., sep.,
dep. empr. etc. Preço 8 cl S
a vista saldo a comb. 32-3239 e
29-3063 - CRECI 895 - Maga-
lhães.
LINS — Vende-se urgente com
prestações de 220,00 e com 9 000
de entrada e 4 000 na entrega
(60 dias) ap. c| sala, 3 qts. etc.
no 3.° andar s| elevador. CRECI
731. Emanuel e Araújo. Tel. .
43-6792, das 9,30 às U,30h.

RIO COMPRIDO, R. S. Alexan.
dr.ma n. 882 ap. 302, sala grande3 quartos, jardim inverno, copa e
cozinha, dep. empr. garagem quedao 3.-Volks, 150 m, pintado esinteco- NCrS 20 mil de entrada
e 30 mil já financiados em pres-tações de 400,00 mensais.

APARTAMENTO vazio, área 55m2
sala, quarto, jardim de Ínv., co-
zinha, banh. comp. etc, tudo
grande, frente. Rua Haddock Lo-
bo," 2 cinemas na porta. Entrada
55%, resto 195,00 mensais, não
falte água. João 34-7448 à noite.

RUA BARAO DE ITAPAGIPE-^
Vendo bom terreno 11,40x44,50
plano, pronto para construir ou
instalação garage ou dep. mate-
rial, 65 mil comb. 52-3457. C.
730.

ATENÇÃO - TIJUCA - Vendo
na Rua # Uruguai, Edifício Deimon-
te, no último pavto., ótimo ap. de
frente, c| varanda, sala de 17m2,
3 qts., deps. NCrS 45 com 50%
em 2 anos. Ocupado sj contrato
UNIL — Av. Almte. Barroso n.° 6,
gr. 911. Tel. 32-8858 - (Res.: ..
27-7223). Corretor resp. José Mau-'cio 

Ribeiro. - CRECI 194.

COPACABANA - Vendo aparta-
mento de quarto e sala separa-
dos, dependência de empregada-Tratar com a própria. Telefone

COPACABANA - VENDO - AP
3 quartos, salão, dep. emp., benh.
a coz., frente. 75 000, Parte fi.
nanciada. Tel. 23-8910 ou
56-9029 - D. AMÉLIA.

TONEIEROS n. 146, ap. 301, 4
dorm., garagem. NCrS 120 000,00
entrada de 20 000,00. Saldo em
3^anos. - Prop. 56-1960

COPACABANA - Vendo apt.
frente com 4 qts. 2 sis. dep. ga-ragem. Ver no local — Rua Prof
Gastão Baiana 400, ep. 603, lnf
CRECI 628 - 43-7445 - GA.
VAZZI.
COPACABANA - Vdo. big. ap.
salão, 4 qts. etc. R. D. Rocha
esq. Copa - 130 milh. Fin. An-
drad 30-6337 - C| 603.

VAZIO - Vendo ótimo «p. c/ sa-
Ia o quarlo separados banh. cor
coz. e irea c/tanque. Pertinho da
praia. Ideal p| renda. 27 m. a
vista. Ver Rua Djalma Ulrich 229
chaves ap. 202. Qualquer hora.
VAZIO - Todo pintado e c| sin-
teco. Vendo c| sala 2 qts. banh,
cor coz. e dep. emp. 42 m. Fa-
cilito 2 anos. Ver na Rua Gas-
tao Baiana 58 ap. 306 (esquina" Barata Ribeiro. De 1 as. Sh.

ATENÇÃO - Tiiuca - Vendo na
Rua D. Maria, ótimo terreno de
7*65, futuro próximo será de
esquina. — NCr$ 38, a combi-
nar, UNIL, Av. Alm. Barroso, 6,
grupo 911. Tel. 32-8858. (J!es.
27-7223). - Corretor resp. José
Mauricio Ribeiro — CRECI 194.

SAENS PENA - Vendo ap. nSvo
de luxo, frente sóbre pilotis, va-.
zio a 5 minutos da Praça, 3 qts.,sala, dep. completas, coz. e banh.
em côr, grande área, tudo coni
azul, até o teto, 2 ar refrig., co-
fre Fichet, pintado a óleo, gradetodas as janelas, garagem. Rua
Gonzaga Bastos, 28, ap. 202 -
Chaves com zelador. NCrS 69 000Facilito - Tel. 5119936.
SALA E QTO. tapar,; banh., coi.
• tanque, na Rua Gen. CanabarroVendo: NCrS 20 000. Alugado.
FRANCISCO TORRES - 48-4110 ,
524133, (CRECI 26).

LINS — Vende-se ótimo ap. va-
zio sala 6x4, qto. 4x4, banh. soc.
côr cop. coz. ent. serv. área
grande cl tanque. Prédio apenas
um pvto. c/ 2 aps. pequena ent.
prestaç. NCrí 250,00 s| iuros,
posse imediata, Ver R. Cons. Jo-
bim, 45, »p. 102. Tratar Hauser
Imóveis - CRECI 848. R. Dias
da Cruz, 69, sl. 311 - Rei da
Voz Méier - Tel. 49-7346.

JACAREPAGUA
A VENDA — Casa nova em Jaca-
repaguá, c/ 3 qh-, il„ cop., ba-
nheiro compl. Terr. 12 x 30. —
Entr. 17 ou a comb., rest. bem
financ. 32-3239 e 29-3063
CRECI 895 - Magalhães. 
JACAREPAGUA' - Campinho -
Vendo casa nove cl 2 q. s. cozi-
nha em côr, banheiro, varanda e|
cerâmica. Toda c] sinteco e san-
cas. Tel. 43-1936 - Sr. Wilker -
Horário comercial.
JACAREPAGUA - Tanque - V.
casa de laie vila de 4 casas base
de 1 et. 3 500,00 P. 120,00 faci
lita et. total. 10 500,00. Rua Re
nato Meira Lima, 385 — T. E,
Vicente de Carvalho, 1 568.

MEIER — Vendem-se junto da Ruã
Dias d* Cruz, aps. novos em
primeira locação, sem reajusta-
mento d* «ipoci» alguma, com 1
a 2 qts. sala, coz. banh. • ga-
ragem, demais dep. para entrega
em 6 meses. Ver ne Rua Thomp.
son Flores 3», cl Sr. Vital. Tratar
em MELLO AFFONSO E CIA.
LTDA. na Rua Constança Barbose
n.e 125, l.« and. Meier. Telefona
29-2092 ou 49-3261, ou na Av.
Princesa Isabel 323, gr 1209 —
Copacabana. Tal. 36-2767 - CRE-
CM 206.
MEIER — Vendo no coração do
Méier, lindo apt vazio. Térreo,
com grande quintal, 3 quartos,
salão, coi-copa, dependência de>
amprogada, ete. Urgente: 35 mil
12 mü de entrada, saldo a com-
binar. Ver diariamente Rua Rio
Grando do Sul, 68, apt. 103, Ema.
noel - CRECI 634. Atenção: Te-
nho outros aps, para vender no
Méier. Tel. 29-8936.

MALLET — Vende-se lote medin»
do 10x22m na Eslr. Intendente
Magalhães, entre es ns: 3 049 •
3 105 - Entr. NCrS 2 000,00 e o
saldo em prest. de NCrS 200,00
si iuroí. Tratar em MELLO AF-
FONSO E CIA. LTDA., na Rua
Constança Barbosa, 125, 1.° sn-
dar, Méier. Tel. 29-2092 * 49-3261
ou na Avenida Princesa Isabel
n. 323, gr. 1 209. Tel. 36-2767 -
Copacabana - CRECI 1 206.
MADUREIRA - Vende-se grande
terreno com moradias. Preço con»
vidativo. Tratar Rua Capitão Cou.
to de Meneses, 35 — Madureira,

MEIER — Vende-s, «xcelent, an.
de cobertura, vazio, junto à Mes-
bli, com 2 terraços, sala do in-
verno. 4 qts.. varanda, 2 cozs.,
2 banhs., dep. de empregada, 2
vagas na garagem. Ver na Rua
Manuela Barbosa, 17-C-01. Tratar
em MELLO AFFONSO 4 CIA.
LTDA., na R. Constança Barbosa,
125. 1.» andar, Méier. Telefones
29-2092 ou 49.3261. o» na Av.
Princesa Isabel, 323. qr. 1209 -
Telefone 36-2767 — Copacabana.

CRECI 1 206.

SALA, 2 qts., banh.', coz., deps.
empr. , serv., na Rua Uruguai,
375. Financiamento «m 8 anot —
FRANCISCO TORRES - 48-410 •
52-4133. (CRECI 26).

VENDEMOS ap. 702 da Rua Jú
lio de Castilhos, 57, c| 2 sis.,
4 qts. e depend. et fac. pagamen-
*o; Ver no local. Tratar com Pi-
nheiro Guimarães Administradora
--_Te'5- 32-9354 - 220851
42-9354 - CRECI 185.
VENDO apt. em constr. alvenaria
3 quartos, sala, 2 banh. garagem— Rua Republica do Peru 9."
and. fr. 38 mil em I eno —
lnf. 57-8914.

APARTAMENTO - Construção
adiantada,' colocando pastilhas, 4
qts., 3 banhs. em cores, gar.,
200 m2. Pagamento facilitado,
grande valorização capital, lnf.
48-6221.
APENAS 3 minutos a pé da rPaça
Saens Pena. Vendo excelente ap.
3 qts., ampla sala, coz., dcp. em-
pregada, terraço, enorme. Somente
20 mil de ent. e transfiro meu
saldo já existente, na Caixa pa-
rp; o comprador. Vale a pena vir
vê-lo. As chaves estão com Bue-
no Machado. Rua Barão de Mes-

TIJUCA - V.nde-se «eu com 3
qtl. aala, coi. banh. compl. •
irea. Var na Rua Pereira Soares
13, c/ í. Tratar em MELLO AF-
FONSO E CIA. LTDA. na Rua
Constante Barboia 125, I." and.
Méier. Teli. 29-2092 , 49-3261
ou na Av. Princesa Isabel 323,
Gr. 1209. Tal, 36-2767 - Copa-
cabana - CRECI I 206.
TIJUCA — Vendo ótimo ap. va-
zío com 2 quartos, saía, deps.
garag. frente. Ver Rua Pinto Gue.
des 92/302 _ Tratar Telefone:
32-3256. DAVI - CRECI 1352.
TIJUCA - 80% Financiado - Em
Ed. de fino acabamento vende-
se aptos, prontos de salão, 3
qfos., coz., banh., dep. o gira*

o,,lt* iobat.i lAnAOA'- roh s""- Sinl1 NCr$ s "00.M. parte

JACAREPAGUA - Vendo ótima
casa em centro de terreno, faci-
lito parte, ver Estrada do Guari
296 tel. 43-9798. CRECI 835
Walter.
JACAREPAGUA - Vendo R. Car.
los Gross!, 47, 2 casas, 3 qts., sl.
e qt. e il. c| gar. ct 10 000 entr.
pl a comb., rest. fácil. Tratar R.
Assembléia, 73, 3.» and., s| 4. —
Tel. 52-2796 - CRECI 822 - San-
tos Bahia.
TERRENO - Vando baralo 9 x 25
— Faço negócio com carro, d-'
OK recebo volla. Tratar Larga da
Taquara, 34. il 102, tem s pra-
prietario.
TAQUARA - Vendo 2 lotei de
terreno Juntos ou separados na
Rua Godofredo Viana, iunto ao
n.° 352. Tel. 54-3270.

MEIER ~ Vende-s* ótimo apart.
baratíssimo c| 2 quartos, sala, co*
linha, banh., érea. Aceita-se ofer.
ta a vista c! gde. desconto. Var
na R. Aristides Caire,- 203, ap.
403. (Esta rua começa no Jardim
do Méier, próximo ao nôvo via.
duto). Tratar am MELLO AFFON.
SO t, CIA. ITDA.. na Rua Constan.
«a Barboia. 125, 1.° andar. Tels.
29-2092 ou 49-3261. Méier ou na
Av. Princesa Isabel. 323, grupo
1209. Tal. 36-2767. Copacabana.
- CRECI 1 206.

MEIER — Cachambi — Vende-se
casa p| prato baixíssimo, com 2
qts., sala, coi., banh.. iardim.
varanda, quintal • entrada d, ler.
mo. Entrega-se vaila. Ver na R.
Itamaracá. 71-A. an. 102 - (Esta
rua coma;e ne Av. Suburbana,
4 58». Tratar em MELLO AFFON-
SO t, CIA. ITDA.. na R. Coni.
lance Barbosa. 12S. l.o ,„dt, -
Méier. Tels. 29-2092 ou 494261
OB na Av. Princete Isabel. 323,
grupo 1 209 - Copacabana. Tala.
fone 36-2767 - CRECI 1 206.

Cl 986. até 20 horas,  anoi "pela Copeg. Ver , 
"tralar

RUA URUGUAI - Vazio, 2 gran- à Rua Sio Fco. Xaviec, 175. Eiq.
des qts,, sl., dep. compl. — NCrS de lafaiete Cortai ou à Rua 7
36 mil, NCrS 15 mil entr. i. 36 de Setembro, 44. Loia. Telefone-
meses-- 38-6644. 42-513*. CRECl 903.

VllA VALQUEIRE - Cesa na R.
das Cravinai, 115, tarr, qrande,3 quartol, cope,, cox., aala con.
lugada. Só olhando - Ent. 15
mil. Chavas na Ru, Camaratuba,
116. Tel. 90-0411.

CENTRAL
APARTAMENTO com 2 frentes,
A.° andar, linda vista, 2 por en-
dar, 2 sis. 3 qts. erm. emb.
cope, coz. 2 banheiros; dep. ga-
ragem, vendo NCrS 120 mil, sins!
60 mil. — Sr. Darcy — Telefo-
na 27-3549. Creci 547.

MEIER — Vende-s, aper». em
construção, urgente. Praço bara-
lissimo, para entrega em* 18 me.
ses cj 3 qts., salas, coz., capo,
banh. • deps. empreg. e irea.
Ver na Rua Pedro de Carvalho,
237, a.n. 203. Tratar em MELLO
AFFONSO & CIA. LTDA., na Rua
Constança Barbos», 125, 1.° and.
Méier. Tels. 29-2092 • 494261,
ou na Av. Princesa Isabel, 323,
grupos 1 209. Tel. 36-2767, Copa-
cabana. CRECI 1 206.
VENDEM-SE 2 lotes comerciai» na
R. Miranda Varejão, esquinas R,
Leocádia e R. Claudina Barata —
6 000,00 cada 50% financiados -

IDr, Carloa - 47-1717.
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mil, prest. 200 (| j, Ve.- no lo.|ou na A
cal ap. 201. Tels. 30.S489 -§'''i,'.,°

MEIER - Casa anllua - Vende
re, ter. 10,5 k '24. Fin, 10 meu.,
Rua_S[lva Rabelo, 94(8 ásjji)...

MADUREIRA -"Vendo-se cisa dois
c;uartos, «ala, cozinha, banh. nos
fundos <it..s,il.i, cozinha, Imim
cont o proprietário. Av. Ministro
Edg-nrJjotni.ro n.^661,_ c1,^ 8.

MEIER - Vendo ap. 2ÒI R. Lu-
cidio lago, 217, bloco 8. SI. 2
ots. dep. elc. Visitem. Facilito.
... Silva. R. Gonc, Dias, 89 l
405. Tels.! 52-3806152-38.10. Creci
648;
OSVALDO CRUZ'-- Vdo. casa dc
2 qtí., tl., coz., banh., vel.].,
terr.. onl. 7 000. ol 200. Traiar
Trav. Brandura 516 Leio. do Ili-
cao Vitalino. Tel. 91-0195. Diária.
tri ent éá
¦PIEDADE — Rua Gomes Serpa
95 — Vendo magnífico prédio em
¦terreno de 600 metros com duas
outras residências nos fundos. -
Entrega-se vazio. Preço oitenta
•mil cruíelros novoi a combinar.
Tratar eom proprietário ol Tel.
_19-.S-1.15, _,

PIEDADE - Vende-s. ap. vasiocoro, 160, ap. 201. Preço 28 mll,
com sal», corredor, 2 qts., banh., #nt. 8 mil, prest. 300 s| j. Ver
« «rea, qt. de empreg., • terra-jno local. Tais. 30-5489^-_30-7558
co. Var na R. Silvana n.° 206, 'P-'!jonSIJCESSO - 

"vd. 
ap. duplex

™2!"i,'rll; t™. ? »,, 2 co--. 2 banh. dep. emp. pin
fONSO l CIA. LTDA na Rua lu„ IpEtlca sMe^a ei„. ,0 „,i
Constança Barbosa 125, 1 "|* 

«Ido si juros ver R. Fernando
ÍSrí«f,l,r 

~ 
» .2.'*209*2 ,°u Valdez 60 -ds. tel. 43-1527.

49-3261, eu na Av. Princesa Isa-, ~~— -¦—-— 
_>.l 323. qr. 1209. Tel. 36.2767.' BONSUCESSO - Vendem-se 2 ca-
Copaeabana_- CRECI1206. .sos novas vasias juntas cu tf—

QÜiNTÍNÒ --"Vendo* apartamen-

PRAÇA CO CARMO -INHAÚMA - Vendemos 2 casas.pETRÓpOUS —
aps, de I e 2 quartas! (Nogóctò de ocasião) com 2 qtí.

ALO ¦
Vendo _.,. . -¦- ¦  —-,,--•- -- .-
vários e ocupado., a parlir d-âlsàlas. cox, banh. t demais dop.
4 mil de ent. NCrÇ 200 por mêajE mais um terreno medindo 9x40
-* Tratar nn Avenida Braz de Pi- Ver na Rua Salvador Ríixo 143 a
na 9U sala 208 - 30-3194 - J.|153. (Esta ruo i Irantv. à R. José
Bandeira. Creci 249 l.o refl. _ .dos Reis). Traiar em MELLO AF-

APARTAMENTO"VAZÍO, c] 2 ^ls.,, FONSO E CIA. LTDA. na Rua

sala, coi., banb. V.nde.se, „, Con_lan«*:B«rbo»-115 ,.;1 .o.nd.
Rua São Leonardo, 397. Eni. 4ÍMoiar. Tels, 29.2092 ou 49.3261

TERESÔPOLIS
SERRAS

30-7558. (CRECI .1 273 -J*

ÀTençaÕV." da Penhoí veio. ca-
sn de 3 q. 2 s., copa, coz., ba-
nheiro e mais 2 nos íundos, ent.
10.000 P. 250 trat. Trav. Bran-
dura 516, L. do Bicão Vitalino,
91-0195 d.árlftii.ehto".
ÃTÉNCÀC* V". da Ponha, vdo.
lerr. 16x40 rua calçada, água e
luz, 10.000 a visla, trat. Trav.
Brandura 516, L. do Bicão Vila-
lino, 91-Ol95_cliorÍnmenle.
ATENÇÃO— VISTA ALEGRE -
Ap. vaiio, cj 3 quartos, uma sa*
la, copa, cox., 2 banhs. dt fren
ta. Vende-se, na Rua Manoal Ci

Copacabana, Telefone;

iradas, em entro de lerreno. Ca-
;da uma com varanda', sala, 3 qt;
copa,

banheiro de empre-
yacia, garagem, terraço, jardim,
quintal, portões e grades d? fer-

REALENGO - Rua General Ber- r0. Saneis e ílorões. Constru-
' 

ção de luxo. Ver em qualquer

• dependências completas, ver í?fa<ní:°i
ni R. Amalia, 11 ap. 305. Tratar '«;. °u";

¦ 
37-9619. -'* 

"-
própria tcl.

nardino de Matos. Piraquara. Ven-
demos um terreno de 13,20x39,00
c área de 347,50 ni2. Rua calca-
d.i rluz, áou.i, escola e condu*
cão. Ótima oportunidade. NCr$
1 O0000 a visla e 10000 pl m£s
Tel. 52-0579.
RIACHUELO - Inabu, 155, ven
<do ou alugo ótima casa com
varanda, sl., copa, coz,, banh., 3
cits., dep. emp. entr. carro, jard.
e quintal. Tel. 38-4376.
SULACAP — Vende-se mag, pré
«dio res. 2 pvts. habite-se 180
dias jards. varands. salão 36 m2
salas, sbIb jantar 30 m2, cop. cor.
«dep. emp. 3 quartos de 26 m2,
¦irm. emb., 2 banhs. soc. côr
tacada, alpendres quintal murado
etc. Serve pf escola casa saúde
clube etc. Ver R. Eduardo A'ien-
des Gonçalves 153, traiar Hau-
ser Imóveis - CRECI 848 - R.
Dias da Cruz, 69, si. 311 - Rei
da Voz Méier - Tel. 49-7346.

horário, à Rua Am-acema 115 es*
quina com Cambucá 160, Entra
da NCrS 25 000,00 Tratar peio
lei. 22-3859 com o Sr. Pires
cu D. Oircy das 14 às 18 horas.
Aceita-se oferta e troca-se por
outras propriedades.

36.2767. CRECI 1206.
IRAJÀ"- PARQUE MERCÚRIO -
Passa-se uma casa, com 1-VfV. Rua
2, l. 33 - Tratar Rua Cirne Mala

48, ap, 103 — Cachambi
IRAJA — r"Atenção --.— A Caixa
Econômica está financiando aps.
prontos com 2 qtos,, sala, gara
gem elc, na baso do 90%. -
Procos baratissimo*. Ver s tratar
na Rua Margarida Max, 71, trans*
versai da Estrada do Coléqio
OPPRTUNIDAPE^-Esti' Vqlhn da
Pavuna, Inhaúma, próx. conj.
habitacional dos músicos e em
frente ao conjunto habitac. do
BNH, vendemos um torreno de
esquina, com area dc 420,00ni2,
c| entrada de NCrS 2.600,00 fa-
ci li tada em um ano, s| juros, e
o saldo em 60 prestações tam-
bém sem juros 52-0579.
PILARES - Vendo-se 1 terreno
de vila 8xl2m, plano, ótimo bair*

a particular, residencial. Av. João
Ribeiro, 497, lote 6. Tratar em
MÍLLO AFfONSO • CIA. LTDA.
na Rua Const anca Barbosa, 125,
I.» andar. Tels. 29-2092 ou ...
49*3261 ou na Av. Princesa Isa*
bel, 323, gr. 1 209. Tal. 36-2767

Sopacabana -CRECI 1 206.

ROCHAjMIRANDA - Vendo fu.
xuosa residência para pessoa de
fino gosto. Ver • tratar com o
proprietário, na Rua dai Turquo-
sas, 48.

MAGNÍFICA, ampla e moderna
casa do campo luxuosamente mo-
biliada e decorada. Amplo par.
quo com 2 000 m2 de lindos jar-
dins floridos. Tem varanda, livinti
com lareira, 3 amplos - dormitó-
rios, 3 banheiro! em côr, gran*
de cozinha, dep. empreg., área,
garagem para 3 carros. Aporta?
monto p^ra hóspt-dfis. Casa para
caseiros. Água quente contrai, sin-
teco, ferragens La Fonte, proto-
çao total com grades artísticas,
Magnífica construção. Motivo via-
gem, Chavos Av. Delfim Morei-
rj_,_H8 — Tcroz.

PETRÓPOLIS,

TERESOPOLIS ~ ,Vonde-se linda
propriedade, com excepcional lo-
cállzaC-fo na zona urbana, monta-
nlias, com 120 000 m2 de torreno
e corca de 700 m2 do area cons-
truidn, compreendendo casa com'_ 

|ã(at o 3 quartos, garagem
apartamento pnra hospedes, bar,
piscina, cocheira, e&labulo, casa
do caseiro, campo de esportes,
lago o jardins. Acoltanwe torre-
nos ou escritórios, no Rio, co-
no parte do paqamenlo. Tratar

pelo telefona 54-2060 ou 26-4167
com o Sr. Carlos.  _.
TERESOPOLIS;

Troco np. no Rio
situado próximo ao Méier, por
casa com terreno mesmo preci-
sando de obras, om Petrópolis.
Podendo sor lambem de maior
valor. — Valor do ap.: NCrS
30 000,00. Tratar com Dona Isabel
pl_toj._29.2092 ou 49-3261.

TERESOPOLIS -"ARARAS - Ven
do-se torreno 20 x 40, Rua B,
lo>. 11, próximo à Praça D. Oui-
xoto. ocasião. Proprs. 43*1759 e
43*5445, cm TVirosópolis sábado
e domingo. Rua Jorge lóssio n
647,
TERESOPOLIS — Oportunidade
mesmo. Vendo urgento à vista

duionlos so>

• F. 65. Conl.ll-ADARIA -NA PENHA - Féria: ÍVIDRAÇARIACAFE E BAR - Lins
nôvo. Al. baralo, c| apenas 10|l4, só balcão forno super vulcão,Itivo saúde localizada em Copa-
dos compradores. ^FENIX onde cjjcojit. novo ,c\ apartamento, lní- cabana. 1 ralar polo telefone .
o pequeno Cflpltal compra-se um lt;.lações de luxo - Vendemos por
grande negócio. Rua Álvaro Al- L0 do entroda. Emp, dinheiro

© IMÓVEIS - COMPRA E VENDA © IMÓVEIS - ALUGUEL
:U TROCO - Por auto-l
i aps. marmo alu findo. I
Mendes Coni .10 000 in?.1

Cl

Vendo terreno do
i)4 x 230, Contro Cidade. Sobral.
Tel. 3401, Rua Edmundo Bitten-
court, 61 - CRECIRJ 31.

TERESOPOLIS - Vendo casa, três
quartos cj telefone. NCrí ...
45 000,00 — Sobral, Rua Edmundo
Bittencourt, 61 - CRECIRJ 31,

TERESÔPOLIS - Vendo op. com
garagem, írente, 1,° andar. So
bral, Rua Edmundo Bittencourt n
61 - CRECIRJ 31,

vim, 21 — 7.° Cinelândia
Amaro Magalhães. _
CAIPIRAS — temos c| moradia e
férias de 4 a 8, Entradas de 8 a
20 dos compradores, FENIX in-
forma. Rua Álvaro Alvim, 21 —
7,° Cinelândia. C\ Amaro Maga-
Ihães.

CAIPIRA TIJUCA --Ponto espa
to cul ar, entroguo a empregados.
Vendo barato, nogôclo do do-
brar o capital. Caipira perto Méler,
cl féria de 14 mil, apenas 30
mil dor. compradores. Caipira
.-ona portuária, féria 7 mll, pró-
dio nôvo, anenas 13 mil dos

TERESOPOLIS — Vendo casa, qua
tro quartos, living, piscina etc, -
Sobral. Tcl. 3401, Rua Edmundo
Bittencourt, 61 - CRECIRJ 31,

TERESOPOLIS 80 000 tn2 - Von.
c-;--se com 220 ms. da fronte pa-
ra Av. Franklinm Roosevelt -
Várzea — Ocasião. Proprs. tels,
43*1759 o 43*5445, em Terosópo-
lis loi. 31102. 
TERESOPOLIS; —"Vendem-se duas
casas novas, na Rua Melo Fran

Rua da Conceição, 105, s! 310
Antônio.
PEIXARIA 

"-" 
Vendo, - em * Dento

Ribeiro. Vor na Run Divisória n
55-B — Píaço 9 combinar,
PEIXARIA - Vendo em Rochn
Miranda, Vor o tratnr nn Run don
Rubis,_57L_ __

PADARIA — Vloirlo .Geral - Fe",
ria 20, só baleio forno francos,
contrato 9. Alucinei 200 — Ins*
tçlacõas boas, esq. •— Vendemos
por 8D. Emp. 30% — Contlbrãs.
Ruada Conceição, 105, s| 310 —
Antônio.

7-6l70_dooois_das_19 hora:
VENDE-SE umn mercearia em Co
pacabana-- Rüa Hilário Gouveia 19
— Tratar diariamente no n.° 23
Dn. Joana. Prc;o 20 000,00 cru
xeiros novos.

Cobertura na
Rua Acre

Vendo-se por mo- VENDO CU IROCO - Por auto
inovei o
Sitio em
cam casa do iala, 2 qts, varanda;!
banh. em cor cj aquecedor a gaz
e cozinha, A casa t.im mobília jcompleta, roupa do cama e níQs.v
geladeira redioviirola, forjou a'

ifjflz cavalo, chnrroto, piscina. Inr.
.,,.,--. . ., ,. pelo**, telt. 42-0610 - 25-0245 o Vencle-so, com circa devendo orando oficina do volks-j --,-j. 1,7, .,,,, , .,
wiincn bom montada em ótimo * id00m2, cm prédio recom-coils.
ponto da- Olaria, 45-1426, k/cij 

AMBIrt "~Mruído 
e composta dos 2 úll*c

VENDO mercearln o boi - RuajVcRANclO jmos andares ligados por esci».

rí"L 
*20000IZ. 

MTOÍ.,ÜSsal^"ttiCABp¦>Hro"---V."»rf.-...-irm-Í''» ln.l«n»i *fa o último do
nanciado. Tratar ADCON — Rua
/Mxleo, 31, l3.o - 1302 - loi.
57-4952.
VENDO bar caipira contrnto nó-

_ vo bon féria não dí comida ho-
PADARIA (eria 26 000 preço ....'rário comercial. Av. Ministro Ed-

compradores. Caipirinha Centro c/]150 000, aceito 30 COO sinal. Tra-|ciar Romero, 239, Galeria C -
féria de 5 mll, tom tudo nôvo, tar Rua da Conceicüo n.° 99 —'Loi» 210 *^_Mnrcaclr-__ Madureira.
base 40 c/ 12 compr Caipirinha ala 208. Nite-oi _CREC1ERJ 708.|VENDE-SE um bom bar para dois

POR MOTIVO de viagem vendo,sócios, boa frot-uesía, contrato nô
Mercearia, cr-ntr.tío bom, aluquel vo. Rua Adolfo Bergamini 96, En

por três milhões . ""•<"" ": 
c"o; 380." na'Praça do Alto. Tratar

mente terreno com :28 m do 36-M9 e 22-1180. Rio.
frento no Panorama (Jardim Trom...u —__—
botas). Tratar Rio, 27.9090 - Sr.lTERESOPOLIS - Vendo terreno s
Scabra I ontrada NCrS 500,00 por mes. So

bral, Rua Edmundo Bittencourt n
61 - CRECIRJ 31.

Catete, linda casa, cl féria de
5 mil. Vendo cl 10 mil dos com*
pradores. Dar c Café Encantado,
com féria 10 mil, boa morn-
dia, base 50 com 12 compradores.
Caipira Centro, c| féria A mil,
moradia 2 qts.. e tel., bnse 25
com 9 mil de entrada. Caipira
Vila Isabel, f. 15 mil só salsa
dos e chopp, base 100 com 40
nill. Estas c mais de milhares
em qualquer bairro, Est. Guana-
bara. Bom financiamento para aju-
da_ das entradn». R. Carlps 5am*
paio, 106-C, perto Cru?. Verme*
lha, cj Meireles Filho.
CAFE E RESTAURANTE - Vendo.

Run Senador Pompeu, 709.

58-5B25

barato, ferias bom apreciáveis, gonho d. Dontro, próximo á E_. Tr(1,ír Av Ni!o poíon|,a, |B8 ouRua Voluntários da Pátria n.° la-.o. Í25-I244, no Rio, ci Ribeiro.
¦ - 'J VENDE-SE uni bar na Barra dalccNFCRTÁVEL PROPRIEDADE -

Vende-se otlma
ròíldoncla, e,ri final do conttTu- lodo dc um terraço descoberto
cão, com 200m2, com 2 tiuarlos,,— Negócio direto com o pro-
3 salas 2 banheiros sociais, 

ço. pricliirio pc|0 ,e)
pa, cozinha, orando aroa social,!
podendo facilmente transformar
em 4 quartos; em terreno de 13x
50, todo mundo, em rua asfal*
tada, perlo do centro c da L.i-
goa, com esgoto na porta, tendo
qrande porte do íim teria! pnra
terminar. Preco 40.000,00, 50%

vista, saldo em 12 mese.

Prédio com
.o

Vende-se na Rua Sao luíl
Gonzaçja, prédio Industrial na

nelos —

TURIAÇU - Vila c| 4 casas (5
vazias), lugar p| fazer mais 2,
terreno 5 x 50. Sinal 8 000
do a combinar. Tratar com Sr

TERESOPOLIS, vdo. linda casa de
campo, K. 41, salão, 3 quartos
e outras deps., piscina. Ter. de
3 000 m2. 70 mil c| 15 resi. mil
mensal. 52-3457. C. 730.

VENDO api. Petrópolis, Centro
Quarto e ssla separado, área c/
Ianque. Tel. 47-2247.

QUITANDA - Vende-se contrato Tijuca, por motivo de vigaem. I võndeTíá''com"to'do""con7órro 
"boa1 

rnôvo pequena moradia. Alutiuel Tratnr na Praça Desembargador!".",,:%,' .1 ,. T,fíV,tnlü e Oalpao nos fu

fadados 
VbR"ua3 52&ÍS1„0U 

^A 
'"""" ***¦'***"• !« .od.l'?. fe'so vlcÓ^mpla-«? I rrator 54-1840, 43-1341

Vh, Âl-rirl 
Florínla.' 37I*A|VENDE-SE caipira no leblon, Av. randa, luz, forca, te!., -multas 48-2989, Sr. Carlos.

¦•'¦'¦- ."'"¦¦¦ /¦:.:>.-, i.o Paiva. 1 l.lí-B. Motivo águas rio nascentes, ótimo clima.:
; bonita viita, muitas frutasQUITANDA e Mercearia - Ven.jdoenca. Feri» 6,5 miihões

de-se livro contrato nfivo, fõzén* 
"

do bom negócio. Tem moradi.i.
Tel. 29-6873 - Álvaro de Mi-
randa, 307.
QUITANDA - No melhor ponto
de Vigário Geral vende-se — Con-

CAIPIRA - Vende-se l.araniciras,|'_''',0 ,nôvo 
- Aluquel baralo -

muilo barato, bom contrato, feriai*?.™- °Porlun|dodc - Negocio
8 Traiar cam Souza ou Toixei- idiralo com o proprietário - Rua
ra,_R. do Rosário, 172, sl. 201. ICorreia Dias 256H - Cenlro ca

CABELEIREIRO

pro*;

mercial.

COMÉRCIO E INDÚSTRIA

Vende-se com!-
féria NCrS 5000,00 bom contrato RESTAURANTE - Com lanches,
aluguel barato NCrS 200,00. loia Vende-se denlro de Clube, Preco:
R. Cnrolina Méier, 54-B - Cen. NCr. 12 000,00 entrada a combi-
Iro Méier - Cl Freitas. 29-5732. nar. Tel.: 52-4760. 

BRAZ DE PINA — Vendo ólima
casa vazia, ótimo locil Rua calça
da, cond. na porta, com quarto,
sala, coz. banh. area, entrada
NCrS 4 500,00 prest. NCrS 150,00
s/i. Ver na Rua Cintra 634 Cl
IV — Tratar na Rue Icapó -45 Gr.
202 — Braz de Pina - Telefones
30-0731 e 30-0526. com Lutero,
CSECI 1 140.

__m%í$MÊÊot Ace!,0|CASAS COMERCIAIS

CASA VAZIA, c| 3 qts., duas sa-
las, coz., banh. etc. — V.nd«.se
no Jardim América, na Rua Franx

SEPETIBA — N,ío comprem lotes
em Sepetiba sem que o loteamen-
to esteja aprovado — Nós lhe ofe-
recemos o único do local. Posi-
cão privilegiada, entre as Estra.
das de Sepetiba, do Piai e R.
Pedro Leilão, Peq. entradn e pres-
tações a partir de 65,00 — Area
registrada no 4.° Oficio. Planta
.provada sob o n.o 27 281. Inf.
no Posto de GasolInB, c1 Gonçal
ves ou Vale. CRECI 462.
TODOS OS SANTOS - Vende-se
um ap. com 2 qts. sali • demais
dep. na Rua Padre lldefonso Pe-
«alba n° 524 ap. 403. Aceito Iro
•ca por imóvel d* maior valor na
Zona Sul ou Petrópolis — Tratar
«m MELLO AFFONSO E CIA.
1T0A. na Rua Constança Barbosa
125, 1.° and, Ma.tr — Telefones
29-2092 ¦ 49-3261 ou na Avenida
Princesa Isabel 323, gr. 1209 -
Tal.: 36.2767, Copacabana. CRE-
Cl 1206.

Schub.rt. Pr.c.o 27 mil, .nt. 8 S001LHA DO GOVERNADOR Alô! - Casas comerciais. Para
pisst. 250 s| j. Ver • tratar no; DAfMICTÁ comprar ou vender. Antônio
Jardim América, com FRANCISCO,— rAUuclA [Queirós > nada mnis. Bares .
XAVIER IMÓVEIS LTDA., na Rua! ——lanchonetes, bares caipiras, res.
Jornalista Geraldo Rocha, 205 -,ATENÇaO - Vendo casas, ter- (jUran|es, padarias • confeitarias,
Tais. 91-2335 - 30-5489 e 30.7558!rencs e apartamentos no isrd!m poslo5 d„ na,0|i„a s garagens

Guanabara, Tel. 22-2393, de 7 £. :___.„ .*__.:*„ _+___. „««_» _«.
às 12 h. Hermes Borrjes. CRECl
168.
A CASA IDEAL para quem real-

VAZ LOBO - Vila cl 4 casas des-
rriémbràdàs em terreno 12 x50 et;
Rua Vaz Lobo. Sinal 10 000 saldo
a combinar. Tratar c] Sr. Luclo -
52-4322 (Creci 20). Aceilo cola
boracãó de corretor.
VENDO — Rua Xavantes, loles
11-12-13 de 15x45 cada um -
Vendo juntos ou separados — a
25m da Av. São Bernardo —
46-6B37 - Belford Roxo.

Vende-;

BANGU — Vende-se uma tiniu
raria, bom movimento. Tratar Rua
St.-.mbul n.° 321 — Guilherm. da

um com S||,

CARPINTARIA completa no ramo RELOJOARIA - Passa-se contrato
de moveis estofados c fórmica|~ Aceita-se carro como parte do
grande galpão. Vende-se Praçaislpe'« Ay* Ministro Edgar Rome-
Muriaguitã 42-B Inhaúma. Ver no

AVIARIO - '?"-?-¦>= -;¦' ~";|SiHlei.a.
moradia Rua Expedicionário João
Amaro, 25 Vila S. Luiz D. Ca- BAR LANCHONETE
xías. Ver a tarde.
ABATEDOURO - Niterói - Mo-
tivo do doença proprietário, ven-
dc-so com urgência. Negócio bom
e do ocasião. Tel. Nlt.V2-0U8.--V

ARMARINHO - Vende-se, Praça
Saicã, 563-B, ao lado da Praça do
Carmo, traiar das 16 òs 20_horas.

-(CRECI li273 _—íJ-305),
CORDOVIL - Vende-se 3 terre-
nos separados em ruas diferen-
tes, com entradas parceladas, 3
vezes, tratar Rua Luiza Aranha
124-F. Cordovil, Sr. Sena.¦—í- do Iccal da Una, novíssima e mo
FILOMENA NUNES, 189 ap. va- derna casa na Rua Pio Dutra, 120
rio, vendo, 15 milhões entrada, Freguesia. Tem jardim, garagem,
resto fin. a combinar. Chaves 302. amola saía, 3 ótimos qls. arm.
Tratar 22-0764. emb. banh. em cor, espaçosa coz.

HTÕTÊNÕPOLTs - Conjunto 1V.WP» 7m3m quintal repleto ar-

Centenário - Vendo cl 8 000 np. "ores frutíferas ouvido que sua
¦ 

3 qts., sinteco c persia-l"!*0" n=° Bosle. Vendo por 80

— Penha —
Féria: 9, s| comida, frenle a uma
praça. Contrato 5 novo — Alu-
guel 100 — Instalações novas —

Esq. Edificio — Vendemos por 26
de entrada — Emo. dinheiro. Rua
da Conceição, 105, sl 310 o 312,
e-c'¦ PresJ.tlente Vargas, Antônio.

BÃR EM RAMOS - F. 5 500 -
Horário comercial — Fecha domin-
ços, instalação de lu>:o — Edifi-
cio esquina, ótima para 2 sócios,
Vendemos por 18 de entrada, em
presto dinheiro. Rua da Concei-
cão, 105, s| 310 e 312, esq. Pre
sidente Vargas, Antônio.

Os neçjocios feitos por nosso in
termédio, não falham nunca —
Antônio Queirós, um símbolo no
comércio há 30 anos — Av. Pres,

mente aprecia conforto e sossego, Vargas, 446, 2.° andar.
vendo no melhor e mais valoriza:UçoUGUE*-'— 'Riia Riachuelo, 193¦*' "" "¦¦* *"'-'---•'*-- ' "'"¦>_ 

Vende-se. Tratar no local -
Otlmo ponto.

ocal.
CAFE E BAR vendo urgente mo-
tivo de viagem, contrato e pre-
dio novo al. 80 mil f. 5,5 fa-
cilito ent. Rua Dr. Padilha 463-B
E._Dentro.
CABELEIREIRO ÕÜ BARBEIRO;
com ponto financio. Dias dn Cruz
ri. 170. Ver e Iratar das 15 òs
lPi-hêra»;
CAFE BÃR É RESTAURANTE, cl
moradia. Rua Cond* do Bonfim,
759 - Vcnde-ea.

331-A — Próximo ao Mer-
cado de Madureira
RESTAURANTE - Boliche - Ven
de-se em Cabo Frio. restaurante,
Pirzaria, bar _. boliche com sete
pistas, ar renovado, gerador pró
prio, ótimas instai açõai — Ne-
gócio excepcional — Unico chepp
da cidade — Facilita-se, dono não
pode estar n testa — Tratar no
Boliche ou 25-1244, cl Ribeir
RESTAURANTE com 

"lanches,"

. Preco
12 000,00 entrada a combinar. Tel

VENDO — Cabelo ire Iro; com qrçn* duzlndo; de divorssí qualidades.
de freguesia. Melhor ponto Copa* Traiar no local. Rua Rui Barbosa,
cabana; cem 8 empregadas. Tra- sitio Bem Jardim, Cachoeiras de
lar Mme. Garrido.'TeK 37-1007. IMncacu - Centro. Est. do Rio. .
VENDErSE Laticínios ¦—:.¦ Conlrato MTGÜEL-.PERÈIRA. - GranlasiCin. Vendem-se duas lojas r. um
novo — Bctn ponto •- Tratar nalco Lagos — Vendo ótimo terre-cobrado — Rua Goiás, 594.
Av. Maracanã; 1351 — Loiíi E, daslhd na Av. das Jabotícab*èlras.
15 à?i 17, com o Sr. Roberto —:Loie n.° 359, com 82 mis; de!-- ~——-
Boa "oportunidade.  

___ frente por 20-4 mts. area de -
VENDOJvareio de frúías cr"Bom-i,,f> 24° nl2- Aceito propostas oui
bonlore - Estação de Ennenho ",fo„ c°'.-1° <"¦''„Í°, »]?,«,"•»¦
Nôvo - Subterrâneo - Olimo pre-||r- Rodnsues 22-32Í4. CRECI -

H. das 0 às 12, 15 às gOKs. 
¦»______  I

VENDE-SE papelaria . Oidracaria"!fRAIA,DE,^"ARUAMA - VendoK. ¦•

em -frente ao IAPC dc Aguai'°ie!_ cl= 6Ç° m2 7. a parflr vde ™eYer-

Grande, contrato novo de 5 anos. N-""**- 600,00 a combinar. Av- Rio
Est. Aoua Grando 1034-A. Jar->Br".-o 1M*-«17 51. Tel. 42-9599.'
dim Vista Alegre. Irajá. - Aldea. CRECI 534.

VENDE-SE - Bar. Av. N. S. de
Fátima, 56, por motivo de via-
gem. Tratar direto.

nove,
n3s. Ver no local na Estrada Ve- ÍJ1
lha da Pavuns, 117, bloco B-13 

"

o ap. 203. Tratar 43-5630 e ....
43-7121 - CRECI 627.

TERRENO 11 x 61 c| casa peq
nos fundos. Entr. 8 .saldo a com-
binar. Vendo na Rua Adelaide,
iunto da Suburbana. Tratar Si
Lúcio 52-4322 (Creci 20). Aceito
colaboração de corretor.
-TERRENO 

COMERGIALi.tdé 15x35",
c! área de 472,50 m2, c| frente
p: Estrada do Monteiro, próx.
centro Camoo Grande, p) peq.
indústria ou loias e aps. Ótima
coortunidade. NCrS 1 400,00 à
vista • 100,00 ol més. Telefone
-12-0579.
TODOS OS SANTOS - Vdo. boi
casa c/sala, 2 cits., cor., banh., 2
áreas. Ent. 9 000 ou 7 000 e
prest. 250,00. - R. Conselheiro
Agostinho, 42 c/5. Inf.
Imob. 31-0531/31-2862 -
J-226 E. Silva.

JARDIM AMERICA - Vendw.
lotes residenciais, nas melhores
Rua do bairro, condiçõas a com*
binar. V.r . tratar n« Jardim
América, com FRANCISCO XA-
VIER IMÓVEIS ITDA., na Rua Jor.
nalista Geraldo Rocha, 205. T.ls.
91-2335 - 30-5489 . 30-7558. -
(CRECI J 273 - J-305).
OLARIA

.., porem, vale muito ma
Também financio. Veja no local
das 9 as 12 o das 13 as 17 hs.

Sr. Mario. Tratar d Bueno
Machado. Rua Barão de Mesquita
398-A. Tel. 34-0694. CRECI 986.
BOM terreno 15 x 93, Freguesia,
R. Com. Bastos c| 2 frts. casa
grande antiga; vendo NCrS 100" 

a comb. Sr. Dsrcy 27-3549,
CRECI 547.
GOVERNADOR - Vdo. vários lo
tes a partir de 1 COO ent. rest
5 anos s! juros,
iolo 175 tel. 22-:
- 306. CRECI 685

IO CASAS comerciais para ven ^
der ou comprar João Ribeiro ej1
nada mais. Lonchonele no centro
horário comercial f. 15 c' 40 dos
compradores caipira no centro í.
6 500 c! 20 dos compradores cai-
pira junto à Praça Saens Pena
chope Brahma f. 10 c/ 30 dos
compradores caipira no Móler não
paga aluguel caldo de cana í.
ló c| 50 dos compradores lan-
chonete em Ramos chope Brahma
inst. novas f. 15 cl 40 dos com-
pradores lanchonete em São Cris-
tóvão caldo de cana chopo Brah-
ma edet. f. 14 cl 30 dos compra-
dores bar em Bonsucesso chope
Brahma f. Brahma f. 9 c! 20 dos
compradores caipira e caldo d.

BAR com residência — Ramos —
Féria 7 sl comida. Contrato 5 no-
vo — Aluguel £0 — Instalações
novas — Tem telefone — B03 es-
quina, casa muito lucrativa. Ven-
demos por 25 de entrada — Em-
presto dinheiro — Ru3 da Concei-
cão, 105, sl 310_e_3_!2.
BAR LANCHONETE - Ramos coni

(chopo e pitsaria — Féria 15 ci
residência e telefone — Instala-
ções novas — Contraio 5 novo.
Vendemos por 50 de entrada —
Empresto dinheiro — Rua da Con-
edição, 105, si 310 e 312 - An-
tonio.

Piedade,

Vende-se
Casa Materiais Construções

Tratar pelo lcl. -43-6370.

Área - Via Dutra - Km 29
VENDE-SE uma copiadora cl mui-!
tos clientes e 2 teb. a disposi-; Vendo área industrial 62.700 m2 cu associo-me com con*-
cão Rua da Quitanda 45 si 704 panhi.i para construção cie casas populares. Muitos bciifcito-

vckinc 
" 
..'„ 'rias. Água próprio (3 n.iscenles), bosque de eucaliptos (3.000)

iWSnel,,|^ -3*000>* lr'11" diàriameníe com o proprietário, tol.
novo. Ver na Rua Oliveira Me!o;37-05(_M — 2a
34-A. Parada de Lucas. Preço a

_!
3a. 4a. 5ã.-fèiras, à tarde (p

CAFE' E BAR - Vende-se no
melhor ponto de Vicente de Car-

lho e pelas melhores condições.
Contrato nôvo, de esquina etc.
Estrada Vicente de Carvalho n.°
816;
DEPOSITO de retalhos, vendo",
motivo de viagem, aluguel 200,
bom conlrato, ólima feria. Ver
e tratar Rua Quintino Bocaiúva,'
102 ou 104, ap. 203, Nova Igua-
CU, tel: 2131.
FARMÁCIAS" DROGARIAS - Ven.
do Copacabana, féria mensal 60
milhões. Diversas com férias men.
sais de 10 até 380 milhões. Ml-
NERVINO especializado no ramo,
da» 114 às 17 horas - 22-8801 -
Av. Rio Branco, 108, sj 603.

INDÚSTRIAS
SAIÃO DE CABELEIREIRO. ¦¦ -..-.,-_.¦¦
Vende-s. afr.guesado, com ou ^ATENÇÃO Vende-íe marcenari

m ivador
Vendo magnífica residência na Praia de

6 quarlos,"""'¦ 
^"^W^Éim!>de-PHsalas, 3 sanitários sociais, dependências etc...
fabrica;-de{moveis v-_Y-.Vend,. NGr$ 150.000,00 — Tratar c/ o Sr. Silva, "Casa

ínVuÇ^ieírnT^íminír^cle Saúde S. Sebastião" - Rio - GB.
fregue-iia. Rua Camarista Maler—¦ —: ¦— '—'—¦
n. 144 — Méier. Sr. NATAN. „ ; f •

dA^^^magnlfi^ ^30^3 QB IHOS
pão, 1 100 metros de área cens-j
truida em terr.no d. 24 x 30i Vendo magnífica fabrica de trios, em pleno

residência - Rua Capitão Coutoíprot:"a Para 'erviços pequenos .. , . c. _ „
Manesas n. 69- Madureira. P.reco a combinar. Ver Antenor,AlTiaralina, area COI"!StrUida 5IOm2

SALSpsDEíCABELEIREIRO^-iVen".
de-ss bem montado, ver duran-
te o dia com Srta. Mair. Pça. do
Valqueire,_27,_sl. 202.
VENDE-SE um bar ou acoita-se
sócio. Vor a tratar na descida
do escada da estação de Ricardo
de Albuquerque, com o Sr. João
alé às_ 12 horas.
V ÉND_E.SE:í Caít, 7Bar 7a Restau-
rante, ótimo ponto. Avenida Gui-
lherme Maxwell n. 102 — Bon-
sucesso.

BAR EM JACAREPAGUA' - Féria
9 garantida com residência e tel..
Contrato 5 novo, aluguel 130 -
Instalações novas — Vendemos p!
22 de entrada — Emp. dinheiro.
Rua da Conceição, 105, s| 310
e 312 — Antônio.
BAR

INSTITUTO CABELEIREIRO - Ven
do hoje urgente 2 secads. 120
2 esp. cristal 1,35 x 7 80. Con-
junto cads. poltrs. carrinhos -
11 peças 500. R. Tte. Possolo n.°
24 ap. 41.

CAIPIRA cent. Ramos c)
chopp -1. 7 500. Ent. 20. Ajuda-se
na compra. Tratar cl Magalhães. LANCHONETE
Praça das Nações 322 sj 301.

LOJA — Vende-se ponto pequa
na loja, boa freguesia, ótimas
fúrias. Rua Senador Vergueiro n
203,* loja 1

RVendo

VENDE-SE um bar com boa fé-
ria no centro de Santa Cruz —
Tratar na Rua Felipe Cardoso, 117

GB.
VENDE-SE um predio medindo 6x
28,70, cj loja. Serve para dí-
versos negócios. Rua Bela, 743.
SSo Cristóvão.

mis. Forca e igua em abundãn- - ,_• , r
cia, toiafone, pronto para fun.jTuncionamento, com ótimas instalações e tre-
cienar. Estrada Presidente
quilômetro 5. Para visitas
forma ções: 32*8902.
galpão em B"=ti.ogo f»***-**JRio"Branco, 185, sala 1 605 — Tel.: 42-6867.
com 33 benfeitorias. Telefone —; '
26-6015.

cienar. Estrada Pr.sid.nt. Dutra, guesia/ ciando bom luCTO, motivo de doença .
IPrecos a combinar. Tratar com Dr. Paixão, Av.

INDUSTRIA - Vendo fabrica dei
alimentos, em Niterói com pre-

dlo próprio ou faço arrendamen-'
VENDE-SE salão de cabeloireiro, to. Ótimo negocio. Tel. 22-3177
Pr. 8 000.00. «ntr. 2 000.00 - Av.l- 49-5833.
Gtiromário Dantas, . 15Ü-B. Meti-
vo viagem — Jacnrepaguá. NILÓPOLIS - Vende-se fabrico

de gelo. Tratar o ver Rua Anto-

Prédio industriai
SÃO CRISTÓVÃO

Vendo construção nova terreno de
— Ultimas vendas ao

lado do clube, em excelente lo-
cal residencial de grande pro- _
cura, cl preço e condições p/i GOVERNADOR
venda urgente, 2 aps. por andar,! ap. 202. Vendo vazio e de fren*
não tem garagem, de frente, ha- te c' s. 3 qts., dep. emp. etc
bite-se recente, ent rege imediata

Iratar R7M=n. cana na Penha f. .7 500 c! «p'^^-^ PW"0 P3ra EmPrêSa de ^nsporte,
,543 e 22-8330dos pmpr 

£r ^ 
alem 

^«"^fsOO so bebidas conlrato na ho- var, não. abre domingo! Contr.. resto' a combinar com 5r Teixei-; 
f 

SA*SE «n^OjjW • 
"j 

>*¦ 
..Indústrias OU depósitos diverSOS. Todo Construído"?_•__  -.__ mos looos o. iipíut 

„,.,.;,.,lrj insta ações novas ed c o tem nov nho o anos. A ugue 20. — ra no depôs o de osrafas. Rua , i.!*;v1-s."'.'?? loV 
um?"'™ 

.ir - 7c i nnr, o c •_'".:
E««.*-J«ülí.-.272|^ ia :dè;en-|Tratar Rua tiranos, H70 s| ioi.]Plinio de oliveira Im. PaK<tlo|A.""*rinho- A.1.UBuel b?™«<_.* .«Hem concreto, telhas francesas. 1 800m2. Escritório

Senda
CRECI

ÚLTIMOS aps. de frente e ven
da em fase de habite-se em pri-
vllegtada localiiação, por NCr$
22 mll c| 3 mil de entrada s|
em 15 anos, em prestações de
NCrS 167,00, c| espaçosa sala, 2
qts., grandeE, banheiro social,
copa-cozlnhn, demais dep. Atendo
hoje o dia todo e diariamente.
Inf. ns Av. Ministro Edgar. Ro-
mero, 176 gr. 201, ao lado do
viaduto de Madureira. Hélio Bsn-
to. CRECI 982.
VENDE-SE em Bangu, três aparta-
tv.enlos novos, la. habitação, Rua
Gran-.bel n.° 25, ap. 201, 202 e
503. Três quartos, sala, banheiro
(boxe), cozinha, quarto de em-
pregada e área. Tratar com o pro-
prietârio pelo telefone 27-3S14. —
ÍNEDIMO.

edificio cuidadosamente construi-
do, acabamento de fino gosto,
privilegiada varanda, cl salão, 2
qts. excelentes, lindo banheiro
social, cozinha ampla-, demais
dep. e outras vantagens que V.S.
verificará indo ao local. — NCr$
32 mil c| 8 mil «nt., si 12 anos.
iVer na Av. Projetada, 245, ao lado
do Clube do Olaria e tratar ci

proprietário na Av. Ministro
Edgar Romero n.°-176, gr. 201,
ao lado do viaduto de Madu-
reira. Hoie o die todo e diária-
mente. Hélio Bento - CRECI n.°
982^
OLARIA - C/ 1(5

VENDE.SE umí caaa com 6 cô*
modos, fachad. d» luxo. Rua Pl-
cul, 387, casa 20. - tento Ri.
heiro.

de enlrada
e prestações d-e 525,00. Vendo'uxucso 

apt, vazio, com 2 dor-
mitórios, c/ armários embutidos,

cie, csz, toda cm côr, banheiro
scc. de luxo em côr, dep. de
empregada, ssneas, florões e J_in-
teco, Ver na Rua Beriri 162 —
Api. 203. Tratar na FRISA - Te-
lefone 32-8603 e 22-0087. CRECI
205 o J-263.
PENHA - Terrono 10 x 40, c
benfeitorias, tudo vazio — Ven'
de*» na Rua Guatemala, quase
osq. Bclisário Poria, Ent, 8 mü

das desde 4 mi
Ver sábado ou dãmlngb até Í6J.iciuer ajjJ^M?,,,. ... , _,,,„,

___».*_«_-!__;*«rt.; 1,1. co aa-\a nossa organizarão tem sempre
^proprietário. Inf. 52-6616. Üoportunlcíâd» de se estabelecer,

ILHA DO GOVERNADOR - Jar-faça-nos uma visita sem comprei
dim Guanabara — Vende-se óli-jipisso temos condução própria p/
ma casa junto à praia, com sa* conduzi-los à casa de sua prefe-
lão, 3 qtos., copa, coz., banhei-j réncia empréstimos para todos os
ro completo; dep. de emprega-,compradores sem distinção seja

150 mil nuai Itrada emp. dinheiro Kua da Con- Sr. Joaquim Ramos. Atando quln»|da\ Igr-ejáj Estacão_ da Penha,
capital emcii.ão 105 s! 310 e 312 esq. P. ll--;. .abado..Não ipercáni. VENDE-SE uma" pensão restauran-

Vargas Antônio. [LANCHONETE - Botafogo - Fé-i|e. com moradia no Centro da C

da, 2 garagens embutidas, va
randa, jardim de inverno com p
de vidros, quintal. Ver na Rua
Gregório de Castro Morais, 845.
Traiar em MELLO AFFONSO t
CIA. LTDA., na Rua Constança
Barbosa, 125, 1.° andar, Méier.
T.ls: 29-2092 • 49-3261 ou na
Av. Princesa Isabel n.° 323, gru-
po 1 209. T.l. 36-2767, Copacaba-
na. - CRECI 1 206.

grande ou pequeno comerciante
a atenção é a mesma. Rua Cardo-
so de Morais, 92, sl. 3041305 -
Junto à Praça das Nações — Bon.
sucesso.
AÇOUGUE vende-se por motivo
do dono não poder estar no es-
tabelecimento. R. tácito Esmeris
n.° 225. Unico no lugar B. Ri-
beiro.

ILHA GOVERNADOR - Vdo. ca-
sa írente praia c| 2 qts. 2 sal.
deps. terreno 830 m2. Podendo
ser ampliada. Ver Praia Bandei-
ra 91 local. Tratar tcl. 32-3256
David C. 1352.

AÇOUGUE - Vendo c| moradia
fechado por não esta' a testa.
Ver ale 13bs. R. Adolfo Berga-
mini 391 tel. 43-9798. Creci -
835.

ILHA DO GOVERNADOR - Ven-
do grande terreno 14 x 46 frente
para Av. Paranapuã p_ya mos-
irar -ó-tO e tratar Rua Araújo
Lima 148 Tijuca Dinarte.

VENDE-SE terreno no Jacarèzinho,
na Rua Bráulio Cordeiro, 868, com
12,50 x 26,50, tendo um galpão
construído com 200 m2 — Tratar
com Renato no local.

ILHA DO GOVER. - Jardim Ipi-
 .... _  tangas vendo casa nova pi praia

prest. 400 sem parcelas. Tratar ci com: sl. 3 qts. c! sinteco, cop.
FRANCISCO XAVIER IMÓVEIS coz. banli. var. iard. quintal e
LTDA., na Av. Bris d. Pina, 96, paragem coberta. NCrS 65 000,00
loja - P.nlia. T.ls. 30.S489 -[Rua Princesa n.° 293. Telefone
30-7558 • 91-2335. (CRECI 1273

J-305).

LEOPOLDINA
A. CARVALHO vende: Pela Csf-
xa Econômica, na Vila da Penha,
casa nova, vazia, construção de
la. c| habite-se, c| 2 qts., sl.,
copa-coz., banh. social, garagem.
Ent. 12 000. Depósito e documen-
tação por n| conta. Tratar Av.
Braz de Pina, 914, sl. 205. Tel.i
91-1219 - Corr. Resp. Luis -
CRECI 590, diariamente.

PENHA - Casa, vazia, cl 2 qls.,
sala, copa, cm., banh. em ótimo
terreno. Vende*** na Rua Latino
Coelho. Preço 34 mit, ent. 16
mil, prest. 400 sem parcelas. Vor
s tratar com FRANCISCO XAVIER
IMÓVEIS LTDA., na Av. Bris da
Pina, 96, loja — Penha. Telefones
30-5489 - 30-7558 e 91-2335.
(CRECI 1 273 - J-305).

96-0897. _
ÍLHA-DO GOVERNADOR _ Von.
do apto. com 2 quartos, vista

mar, sinal 5 mil. Tratar na R.
Magno Martins 74 Freguesia.
J. .GUANABARA -, Vehdojterreno
15 x 37 na Rua Dom Antônio
de Macedo preço módico. Tratar
telef. 30-4284.

A. CARVALHO vende: Em frente
a estação de Parada de Lucas, a
Rua Ferreira França, 890, pela
Caixa Econômica, ótimos aps, no*
vos vazios, c| 2 qts., sl„ coz.,
banh., boa irea. Ent. 3 2£0. De-
pósito e documentação por nossa
conta. Trat. Av. Bral de Pina,
914, il. 205. 91-1219 - Corretor
Resp. Luis. CRECI 590, diária-
mente.

PASSA-SE lote. excelente locali-
zação na Av. Itaoca, 2086. Tra
lar Rua Dona Emilia, 96 — Inhaú.
ma.

JARDIM GUANABARA - Vonde-
e ap.. quarto e sala, garaqam a

dependências, 17 m. Rua Uça n.
107, ap. 107. Chaves com o por*
teiro. Tel. 42*3668 — Horácio.

RAMOS — Prox. da praia, v«n-
do ótima casa nova, vazia, com
varanda, sala, quarto, coz. banh.
ároa, entr. NCrS 6 000,00 prost.
150,00 s/i. Ver r« Rua Taci 9,
./ 1. Tratar na -Rua Icapó 45,
Gr. 202, Braz de Pina."Tels. -
30-0731 e 30-0526 com Lutero
CRECI 1140.
VILA DA PENHA - Vdo. casa,
2 qts., sl., coz., banh., vda., fren
te, de pedra e pastilha, entrj
12 000, p. 350. Trat. Irav. Brãn-
dura, 516 - L. do Bicão — Vita
lino, 91-0195, . diariamente.

Vende-se

BAR CAIPIRA - Madureira - Fe-
.._ 15 tudo na copa contrato 5
novo aluguel 90 instalações no-
vas edificio esquina casa boa de
trabalhar. Vendemos por 35 dos
compradores. Contibras Rua da
Conceição 105 sl 310 e 312 -
Antônio.
BAR c| moradia. Vende-se na Rua
Pinto Telles n.° 401 em Jacaré-
pagua. Contraio cinco anos —
Tratar no mesmo. _________

6, contr. 5, vendo com 15
dos compradores, empresto 5. Tr.
R. Alfândega, Ul, il.;-405.7.
LANCHONETE - Botafogo - F.
11. c| apenas 30 dos comprido-
res. FENIX, onde o pequeno e o
grande capilal são atendidos cj a
mesma atenção. Rua Álvaro Al-
vim, 21 - 7.o - CineISndia, C]
Amaro Magalhães.

BAR — Vende-se no Lins com
chopp da Brahms contrato 5 anos
aluguel 30 féria 7 em edificio
de esquina ponto final de duas
linhas de ônibus, horário 6 às
10. Não dá comidas. Tratar com
o proprietário no local. — Rua
Aquldabá, '243.

ARMA7EM - Passa-se, conlralo]BAR -' Botafogo - Casa peque-
novo/ "ma lola grand. c] insta. ™ ".cI*"iv«l "VS**1**. d« lucTrr°

lacão nova, para supermercado. > m!l,n,i,0,p/ mfl_*"'!( 6,n"_. 
'''

Uiilco no lócaí Vor Rua Carollna Ç- 
Alfândega, 111, sl. 405

Machado, 994-A, cl Sr. Jorge. Ho-
rário comercia^ Est. Osv. Crux,
/TCASA IDEAL PARA DUAS PES-
SOAS QUE GOSTEM DE TRABA-
LHAR E QUEIRAM GANHAR MUI-
TO DINHEIRO - Vendo no pon-
to mais privilegiado da Rua Ba-
rao dc Mesquita linda loja es-
pecializada em laticinos, massas,

Antônio.
BAR — Vende-se. Boa féria. Boa
freguesia. Motivo não poder to
mar conta. Aceita-se proposta. Av.
Braz dc Pina n.o 2133-A - Vis
ta A1 ègre.
BAR Vende-se na Avenida líao
ca, 423, casa boa para 1 sócios,

„.  , ..--..ou familia cl moradia, bom con-
Idtarias finas etc. Instalações no- trato e bem montada.
vas modernissimas. Contrato no- BAR e Café em pleno coração da

Preço_ lotai 30 nill c] 15 cidade, bom contraio, .aluguel não
paga ferias apreciáveis, pedendo
fazer o dobro, esquina, boa co-
pn, motivo descanso, vende e fa
culta. Rua Teófilo Otoni, 103

de ent. feria superior a 7 mi!
garantido. Trate c| Bueno Macha-
do. íí. Barão de Mesquita' n.°
398- - CRECI 986 (hoie até 20
horas).
AÇOUGUE - Vende-se. Avenida
Brás de Pina, 1 308-B - Tratar

local.

VENDO, -somente esta semana,
terreno de 500 m2 na Rua Pio
Dutra cm frente ao Ginásio M. de
Morais por 8 500 a vista ou ..
5 COO e 20 x 250, a prazo. Tel.
48-4381.

ESTADO DO RIO
NITERÓI - S. GONÇALO

A., CARVALHO vende: Junlo à
Praça do Carmo, casa de laje, c|
2 qts,, 2 salas, copa-coz., banh.,
e terraço. Ent. 10 000, e o saldo
em prest. de 300. Trat. Av. Braz
de Pina, 914 sl. 205. 91-1219 -Içada, 2 qls., tlCorr. Resp. Luis - CRECI 590,jbanh.. ern. cõr, entr. p/' carro'1 ITA1PU

APARTAMENTO frente-; pf Av.
Amaral Peixoto — Niíarói c! 2
qts., cepa, sala, coz., banh. so-
ciai e varanda, saida dos Frotas
Tratar Av. Rio Branco, 181, Ci

ARMAZÉM com copa ótimo movi*
mento contrato comercial antigo.
Rua Laura Araújo — Telefone
28-5917.
ATENÇÃO — Vende-se churrasca*
ria e bar na Av. Teixeira de
Castro, 632-A — Bonsucesso.

ói\_\t, serve pam dois iócios ou
mais, contrato nôvo. Ver s tratar
na Rua dos Andradas n. 59, 1.°
andar.

LOJA — Grande oportunidade -
Passa.se por motivo outro negó<
cio Eletrônica. Ver • tratar Lar*
go do Campinho, 9*B, Pereira ou
Jonathas.

VENDO um bnr e mercearia com
o imóvel — Rua B n.o 1 — Praça
São Lucas — Penlia. Valor NCr$
8 000,00 - Traiar no local.
VENDÉ-SE um 

"armazém 
nojanos. Tratar, pessoalmente, com o

I.A.P.I. de Del Castillo — RualDr. Simões de Faria, na Rua Al-
B. 18-E, no ponto de ônibus 310,lcindo Guanabara -17J21 sala Ó10

Sr. Vítor. Ino hornrio de 9 ns 12 horns.

LANCHONETE Copacabana feria
18 000 instalações novas. -Cont
5 anos ajudamos na compra. Rua
Santa Clara 33 s| 1216. Otávio ou
Joaquim.
LANCHONETE esq. féria 7
conl. 7 anos, tem tel. Ent. 20
m. A. C. Dias Av. Amaral Pe
xoto, 350 s| 12 N. Iguaçu.
MERCEARIA - Vende-se no me-
lhor ponto de Vista Alegre, po-
Ia melhor oferta — Tratar Av.
Brás d; Pina_,_2570.
MEROEAWA FINA"- Féria 28 -
Vista Alegre, contrato 7 novo, a].
TSO. Instalações novas — Edifí-
cio, estoque acima 30 — Vendo
portis a dentro por 60 ent., 30,
Emo. dinheiro — Rua da Concei-
cão, 135, si 310 - Antônio.

rrato novo o.imo pomo. motivo „«« __¦% i r ¦
de ci-enca. Av. Brás de pina, 595 com 200m2, gabinete para gerencia com retrige-

u^^nv^S-Tv --ração, refeilório e vestiários para empregados.
VENDE-SE Industria oe Tintas e- - ', , 

.' c-Pigméntos instalada e em funcio.jElevaclores, balanços de tonelagem, luz, torça o
"oT;n_.°9J^ Entrega'imediata. Maiores detalhes e
em lerreno de 4 3C0 m2 à beitavjsjtas com Sr. Raul, tel. 34-5668, horário comer-
da Avenida Brasil em seu início.I . _rt nr\r/ •»
Preço de Setecentos mil cruzci-ICial OU 58-2056, a ITOlte.
ros novos com NCrS 300 000,00 í-
vista e o res tanto em quatro; Trocamos

LOJAS - ESCRITÓRIOS
- CONSULTÓRIOS

CENTRO
CONSULTÓRIO dentaria., (centro)
vendo ou passo as insta lações
com telefone. Aluçjuel da sala,
140. Telefonar para 42-9490. De-
pois das 14 horas dai segundas,
quartas e sextas.
CENTRO — Vende-se loja neva,
na Rua do Senado, com 210 m2,
próximo da Riachuelo. Tratar com
Almir. Tel.: 34-4467.
CINELÂNDIA - Vd"o. 4 sls., 2
banh:. R. Sen. Dantas, 19/912
c/ sinteco. Tratar local propriet.
após 14h. ò noite - 27-6910.

MADUREIRA - Oportunidade. -
Paàta-se cont. nôvo, 5 anos, loja

320 m2 e mor. Aluauel 
180,00: Av. Min. Ednar Romero,
520-D._ (X
PASSO conlrato 1 íoía com re-
sidéncia, contrato nôvo. Aluguel
50,00 ou com casa de rádio ou
troco por carro. E:trada Engenho
da Pedra, 477 — Olaria, com Sr.
Cícero.

CENTRO — Sala, vondo urgente,
ed. l.a locarão, sala 1005. Av.
Mar. Floriano 143. Ver com c
porteiro. Traiar tol.: 23.5619.

SEAJ?_?_ J„I8nd,e."m rúfÓr INSTÃLE"irSEU~ESCÍ!ITORÍÒ~75
muita mercadoria, tem tete ten o,

MERCEARIA ou lola vazia vende-
se contrato novo 5 anos. R. Cons.
Mayrlnk n.o 368 tel. 28-9485.

3 lojas novas e vazias total 220 m2, na Av.
,Olegário Maciel, 263, Barra da Tijuca, por terre-
';no em zona industrial da Guanabara ou galpão
jpara indústria, dando ou recebendo diferença. —
Props. Rua Uruguaiana, 55, sala 712. Telefones:
43-1759 ou 43-5445.

IMÓVEIS-ALUGUEL
ZONA CENTRO

DIVERSOS
LOJA grande predio novo, rua
de maior movimento comercial
nesta cidade, passo contrato, A.

CENTRO

NoçfueiraV p"r"." Vargas 446-2.o. I boV^moradlí.TioiíIriSV no"vo." SÍA***.1"""" P-*"'o. ^ Çldad», em edi
s-r= —,—:_—r-.cr***—:-.-:~7*T L. ..._j_ in j.-..:.. j. .... d cio exclusivamente
BAR e café no melhor pento do [na^ copa venda 30 dúiias d. cer.
Andarai com ótimo contrato, alu
guel de 200,00 ferias convidativas
muito boa copa, lucrativa, e do-
no esta nesta casa ha 10 anos,
por descanso, vende Antônio
Queirós. Pr. Vargas, 446-2.*^

BAR-MERCEARIA - Feria 12 000,
preço 22 000. Aceilo 10 COO si-
nal. Tratar Rua da Conceição 99
sl 208. Niterói. CRECIERJ 708.

VILA DA PENHA
sidéncia moderna com aplicação i r_i- _..*-, nnn _-„.-.-¦ ,-,-.,.,-,„
de pedra Santomé, var. envidra- .Ed_[- 

PreTO *° °°0 com 50% en-l*"-****3"¦>
copa., coz.l-r,ldil-

BAR E ARMAZÉM - Nova Igua-
cu — Vendo, contrato nôvo. NCr$
12 000,00 à vista, aceito oferta
Motivo nõo sou do ramo. Tratar
na Rua dos- Andradas n. 96, s|
1101-C. ou_pelo tcI._43-8690.
PAR sl comida com moradia em
Piedade — F. 3, contrato 5, alg.

00. Instalações e' prédio novo
nesc Trianon com Sr. Miranda ouj^enc--nlos P°r 6 ^e entrnda. Emp.

Rua da Conceição ri.c
'05, sl 310 e 312, esq. P. Var-

diariamente.
A. CARVALHO vende: Em Vista
Alegre ótima casa c| 2 qts., sl„
copa-coz., banh., sint., varanda e
garagem. Ent. 10000, prest. 300-¦ mi. Trat Av. Braz de Pina,
VAr7 Jík 29.5.- ,c°'r- r"p- Lui-.
CRECI S90, diariamente.
A. CARVALHO vender Junto as
largo do Bicão, terr. plano lOx
28. Ent. 4 500, prest. ÍOO. Traa.
Av. Braz de Pina, 914, tl. 205.
91-1219. Corr. Resp. Luiz *- 

CRE
Cl 590, diariamente.
A. CARVALHO vende 2 casas va"
zias, próx. ost. da Penha, uma
duplex, c| 2 qts., salão, copa-
coz., lav. jlnt. e garagem. Outra
c| um grande qt., sl., coz. banh.,
earea. Entr. 17 000, prest. 500,
»i|. — Trat. Trav. Av. Braz de Pl-
m, 914, si. 205 - Corr. Resp.
Luiz - CRECI 590, diariamente.
A. CAVALHO vende: Em Vila
da Penha, ap. de qt., sl. coz., clazuleio ate o teto, banh. de côr.
Ent. 6 500, prest. 100, s| parce-

i * ÍiiU £"¦ Br" d« p™, 914,
tl. 205. Corr. Resp. luiz. Tel •
91-1219 - CRECI 590, diàrta-mente.

_..,.., Vendo. Casa grande,
Entrada 12000,00 e o saldo ajpróxíma praia a pessoa fino tra-
combinar. Ver à R. Domingos Ca- to. Tratar pelo Tel: 31-2145 Ivo.
ruso, 72. Tratar Tel.: 49-4CC0 

—. — ._

CRECI 1337 - Walter.

AUXILIAR e RIO DOURO

ICARAI — Av. Alm. Ari Parreira:
10, ap. 602 - Vende-se c| 2

salas, 3 qts., 2 banhs., copa, coz.
etc. Chaves no local. Aceitam-se
ofertas. Inf. 27-4763

ATENÇAO - A Caixa Econômica
•sli financiando apartamentos

Erontos 
na bai* ú» 90%. Pratos

aratissimos, Vi escolher e seu
apartamento pronto na Rua Ibiá

341 — Turiaçu.
ATENÇÃO - Colégio - Vdo. ca
sa modesta de 2 qts,, s!., coi.,
banh., água e luz — Preço à vis-
ta 2 500 - Trot. Trav. Brandura,
516 ~ L. do Bicão - Vitalino.
91-0195, diariamente.

ATENÇAO -_ Aps. prentei total-
rnanl* financiado!, sando 90%
alravjs do financiamento a sar
obtido no Caixa Econômica e J0%
facilitados. Vi «colher o s.u
apartamento pronto na Eslrada doOute.ro Sento, «35 - Próximo ao
Taquara - Jacarepagué. _
íííiííií? 

_ '.«CISAMOS PARA
CLIENTES casas e aptos, t! 1, 2
o 3 qts., — Negócio imediato s'

WANCISCO XAVIER IMÓVEIS
ITDA. n. Av. Bris de Pina
JÍ.tJ»!» - '«lh». Tels. ..
30-5489 - 30-755» o 9I-2335
CRECI I 273 - J-305).

ATENÇÃO - Vicente de Carva-
lho — Prédio de 2 andares e ler-
raço, tudo feito em pedra e ce-
ramica tem cisterna que leva 5
mil litros de água, garagem pa-
ra _5 carros, cada andar tem A
saiões, 2 banheiros de luxo, ser-
ve^ para colégio, clube, casa de
saúde, ou laboratório. Vendo pe-
la melhor oferta. Ver diàriamen-
te na Rua Tiuba 604. Tel. 30-6951
Santos,

ATENÇÃO
terr. 9 x 30

V. da Penha - Vd^.
-. ~_: *?"• «Isada, igua

• luz - 4 000 a vista - Tratar
Trav. Brandura, 516 - l. do Bi-
tão - Vitalino - 91-0195, dià
riamente.
APARTAMENTOS - Vendo em fi-
nal de construção com 5 000 de
ontrada. Tratar no local — Rua
Dionisio, 55 — Penha.

NITERÓI - Residência de dois
pavimentos, quatro quarlos (um
deles verdadeiro apartamento), sa-
la de visita, gabinete, hall, gran-
de sala, jardim de inverno, copa,
cozinha, dois terraços, garagem,
varanda de pedra, jardim, depen-
dèncias completas,'de empregada,
cisterna, enorme área para lavar
e estender roupa. Preço à vista
NCrS 130 000 e a prazo NCrS
160 000 com NCrS 90 000 de en-
trada, restante em trinta meses.
Tratar no local na Rua Noronha
Torrezão, 180,

gas. Antônio.
SAR com boa residência — Para-
da de Lucas — F. 6 — Horário
comercial. Contrato 7 anos. Alu-
guel 200 — Instalações novas,
ótimo estoque — Fecha domin-
Sos — Vendemos por 12 de en-
trada' — Empresto dinheiro. Rua
da Conceição, 105, sl 310 - An
tônio.

BOITE — Vendo ou ar-
rendo, localizada ern ex-
celente local no Flamen-
go, instalação de la.
qualidade, ar condicio-
nado, etc. Facilita-se a
pessoas idôneas com..re-_
ferencias. Motivo dono
não entender do ramo.
Melhores detalhes tels.-.
2328 ou 2327, Nova
Iguaçu, c| Nono ou Au-
gusto.   (B

MADUREIRA - Vdo. bar e mer-
cearia c| mor. cont. novo 5 anos
aluguel NCrS 80,00. R. Opera-

Sadock de Sa 91.

BAR em Nova Iguaçu, ^fér. sem
comida, 4 500, contr. novo, entr.
18 mil, vend-a motivo outro ns-
gócio. A. C. Dias. Av. Amaral
Peixoto, 350 s/ 12 — Nova Igua

BAR CAIPIRA - Centro - Féria
6 800 só bebidas — Contrato 7
novo — Aluguel 150 - Edificio.
Instalações novas — Vendemos por
2ÍÍ de entrada. Emp. dinheiro —
Rua da Conceição, 105, sl 310 e
312, esq. P, Vargas — Antônio.

BAR — Feria 5, no Eng. Dentro,
pode morar, motivo falecimento
— Dá alguma comida. Tratar
Rua Joaquina Rosa, 336 tel.:
49-5275.

voja por somana. Tratar Rua Ner-*
val_de_Gouveia,_ 77. Quinttno.
MERCEARIAS - Vendo" minha fi7.
ma com 5 casas, 1 depósito e 1
caminhão. Tratar com o proprie.
tário. Tol. 28-1703 — Antônio ou
José, ou na Rua Bata, 352, om
São Cristóvão.

MERCEARIA e botequim Rua Na-
varro da Costa 2. M. Hermes.

000. Tem residência, existe
mais na casa.
¦MERC-EARIA-I BAR = VSIHie.se,
bom sorrida, montagem da luxo.
Vende-sa bem barato, mot. via*
gom. Av. Geremário Dantas 339.
Jacarepagua.

comercial,
primeira locação, acabamento su-
perior e servido por 3 medernot
elevadores Atlas. Semente 6 sa-
las por andar. Ver na Av, 13 cie
Maio, 45 - BERSAM S. A. - Av.
Rio Branco, 151 — I8.0 andar.
Tels.: 31-2390 o 31-2329. CRECI
Jj30_.__
PASSO por motivo viagem sala
R, Senador Dantas aluauel barato,
Tel. 46-6498 p;favor.
RÜA DO .'ACRE, 47, gr. 7M -
Com tolefone vazio, r área 120
m2, 2 sanitários privativos. NCrS
65 mil. Sinal 30, s'
binar. Di

CENIRO - Aluga-se à Rua Gc-
.mes Freire n. 788, ap. 312, t\

77T,?~r?S ri—', 'sala ' quarlo conj., banheiro :
ALUGA-SE quarto cl direito a kit:hnelte. Chaves cl oerteiro. -
coz. e lavar, a casal ou 2 rapa--|-rjjla-r nJ UniSn Imobiliária lida.

. ,_es que trabalhe lora, p! NCr_|Av __r__imo Braga n. 299, fir.
C. Dias, Av. Amaral Peixoto, 350180,00, 'ambiente familiar, a lOj.r^ T-l 52-í0OS CRECI J-301.
?J_l2_-A_-_J_fluaÇu_-_ SÍK'0M.iííii_rtÍ"eiloSdí*' "" Fran' 

CENTRO 7- Muna-Và 
"Rua "dó

NOVA IGUAÇU - Loia vaiia,i?-Lic-*_.-.^*--'-2!?-^-_-I0-i -^-Senado n. 192, ap. 404, cl sala
água, força, luz, telef., contr. 7ÍALUGA-SE um quarlo mobiliado p] „ quarto, banheiro e co.-.. Cliaves
anos, 300 metros sem coluna -1'1"' -- *'* *'** :" "¦-'•¦ ¦

A. C. Dias, Av. Amaral Peixoto,
350 sl 12 - M. Iguaçu. N. bem,
no centro.

IMÓVEIS
DIVERSOS

SÍTIOS - CHÁCARAS -
FAZENDAS

CRECI 1284.

ÁREAS grandes bem locadas pa- pMCa TirarJent.t 9, iala 1001
ra lotear e construir cidades com Junta ao Cinema São José.
os nomes registrados local com'

rest a ht-è. com-1 todos recursos juntos. Vando em
Caramuru, 52-3195 — condições convidativas ou ace'

dois rapazes do comércio; Pedem-, c| porteiro. Traí.ir na União Imo
se reierôncias. Av. Auçjus.o Seve. b;|ii-ria Ltda. Av. Erasmo Bra-
ró ru 292, ao. 804.  ga n. 259, gr. 302. - Tel.
ALUGO quarto,-..vaga. Rua Sena. 52.S00g.--CRECI J-301.

\wl4*7"í 'k S* CENTRO - Aluga-se ap. cí sala
ALUGA-SE quartos para rapaz. R.'quarl0 separados, banheiro, «rea
Barão de Sao Felix, 114. Telefone|ci |anque. cozinha. Chaves c.m
íA-ilíí* porteiro. Rua André Cavalcanti
ALUGO - Vários quartos p| ca-in. 13, ap. 909. Tratar no União
sais. Rua Maia Lacerda, 652. Es- Imobiliária Lida. Av. Erasmo
tácio. Rua Senador Vergueiro 111 Braga n. 299, gr. 302. - Iel.
o_ Rua ^ Bento Lisboa 123. 152-5008 ¦ CRECI J-301. ;

ALUGUEL"- FÍADOR com * imó-;CI-:NTRÕ - Alugamos ap. saía,
veis — Irroeusável — Forneço — :C|t„ co?.., banh. Ver R. Riachuela

:ondiçoss
: ALUGAM-SE voga_s_
¦ com refeições

¦¦Andradas n.o 161.-

para rapazei
mil. Rua des

¦ 252 ap. 512. NCrS 200,00 e tc-
ixas. Chaves c/porteiro. BARROS
FILHO S. CIA. (D=;de 19361. Av.
R. Branco, 108 ;, 801. 42-0812 i
¦7-10--.0. CRECI 805. —

SÃÍÂ — Compra-se, cj :anií. t
telefone, perto do Foro. Ba;e
15 mil cruzs. novos. Telefon»
26-9812.

, — SALA — Vendo ótima sala, vazia,
ühCINA vendo mecânica lanter-Uv
nanam e pintura, cabe 20 carros, j nDva DocJ= t|0 jóquc*, clube!

_oca-íMetaclç facilitada em 20 meses,melhor local zona sul.
sião. Rua São João Batista, 29-A.
Botafogo.
PADARIA esq., to;, franc, fér.
só balcão 18 mil, e-nlr.-50 mil,
A. C, Dias. Av. Amaral Peixoto,
350 s/ 12, Nova Iguaçu,

sem juro?. Outra alugada sem
contrato. Tratar sala 705 — CRECI
193.

PADARIA esq. 2 fornos sendo um
vulcão e ou.tro franc, fer. so b.
sup. a 17,in entr. 40, m a.c.
Dias Av. Amaral Peixoto 350, si
12. N. Iguaçu. ^_

ATENÇÃO - Pilaros - Vendo ca-
sa c/ 2 qts., sl., cop., coz., ba
nheiro. Rua Maria Beijamim. —
Preço 19 000,00. Entr. 9000,00.
Ver na Av. Joõo Ribeiro n.° 50,
sela 203. CRECI 1337 - Walter.
ALO - VAZ LOBO - Vdo. casa
2 qts, e depend. terr. 10x50 mu-
rado, árvores frutíferas c/ 9 mil
e NCrS 180 por mês. Rua José
Machado (inicio) Tratar na Ave-
nida Braz da Pina 914 sala 208
CRECI 249, Bandeira. Tel. 30-3-196.
AVENIDA BRASIL - PQ. IRAJA
— V.ndo ap. 3 qts., sala «tc.
Pronto p) morar. 5500,00 ros*
to 300,00 mensais — Urgente —
32-1035.

CAXIAS - SÃO JOÃO
DE MERITI

BAR e Restaurante — Vende-se
no melhor ponto do Leblcn. DÍ-
retamente com o proprietário. —
Tel. 27-4675.
BARBEARIA - Vendo, barato,
bem montada, c/ 6 cadeiras, ven
tiiador, registradora, féria NCrS
1 500. Av. Brás do Pina, 929-D,

RIO-PETROPÒIIS - KM 14 -
Vende-s. r.sidãncia solidam.nl.
construída, em terreno murado.
Informações • t!atalh.s p.io tale
fon. 25-5294.
SAO JOÃO DE MERITI - Rua
Ceará n.o 118. Vende-se um sa-
15o 9x6, está construído num ter-
reno de 20x8.

BAR LANCHONETE - Cascaoura.
F 10, cl chopp da Brahma. Não
di". comida. Contrato 5 novo —
Edifício, ótima casa — Vendemos
por 30 dos compradores, Conti- BAR Caipira Copacabana fetia de
l:ras - Rua da Conceição, 105, y 000 com 30 000 dos comprado-' 

-3,19.—" Antônio. ;res ajudamos na compra, vendo.
BAR COM BIG apartamenlojRua Santa Claia 33 s| 1216 Otávio
por cima em Ramos. F. 5 si co-j^u Joaquim.
ni:da, casa calda, tem teleíone. bar Caipira Copacabana f. de
Instalações e prédio novo — Ven- 15000 chope, salgadinhos ajuda-
aemos por 15 tle entrada — Rüa mos parle a viria. Rua Sanla Cia-
da Conceição, 105, sl 310 - An-!rn 33 s. 1216. Olavio ou Joa-'-""°. ,_ qulm; _ 
BAR - Contrato 7 anos, chopplBÂR CAÍPIRÁ lanchonete Copaca-
brahma, sem oluguel — Féria 7;Dana t. 20 000 aiudamos na com

TERRENO X CARRO - Medindo
12x45 em Campos Ellsio — Tra-
tar Rua Jacuruian, 522 — Penha

NOVA IGUAÇU -
NILÓPOLIS

HONÓRIO GURGEL - Vende-se
cesa na Rua Jaluaia, 164, com 3 í NOVA IGUAÇU

NOVA IGUAÇU - Vende-se um
predio com linhas modernas, ca-
sa grande e 2 aps., r. calçada,
perto de 2 ginásios. Preço NCrS
75.000. Aceita-se carro como
parte de pagamento. Rua Marga-
rida Apolonia n. 75, fica em tren-
te ao Gin. Monteiro Lobato.

Vende-se

em comida, entrada só 30. Ac_;i
o sócio — Em tedos os bairros,

temos bares e lanchonetes c\ en-
trídas de 4 alé 300, incluindo al-
guns dos mais famosos do Cen-
tro — Precisamos sócios para ès-
tes rames — Praça Floriano, 55,
tj-upo 301 - (Cinelândia) - Tel.
32-626-t — J. Correia.

PADARIA CONFEITARIA, Zona
Sul. F. 20000, cont. 7 anos com
Ó0 000 dos • compradores. Rua
Santa Clara, 33, s] 1216. Otávio
ou Joaquim. *
PADARIA esq. forno francês, 10
m. prédio novo, ent. 25 M. A. C,
Dias Av. Amaral Peixoto, 350 s
12 — N. Iguaçu.
PADARIA confeitaria Laranjeiras,
contrato novo f. 26 000. Ajuda
mos na compra. Vendo Rua San
ta Claro 33 sl. 1216. Otávio ou
Joaquim.
POSTO gasolina Zona Sul f.
55 000 lubrif. 500 a 600 vende
150 mit litros gasolina. Rua San-
ta Clara 33 sl. 1216. Otávio ou
Joaquim.

_a__í.QrÍQí_ Tf-a-í-ar**-.-Avr-R-f-o Branco i
t. 50-2778 de 9 às 12 h. Ed. ALUGO vaga a rapaz, mobiliado. CENTRO - A!u_a-íe à Rua Rn*
Central. Rúa do Senado, 243, ap. 3. chuelo n. 119, ap. 914. com i.ila

,.,,..,..7; ' ., AMPLO'APTO c! sala, 2 quartas, a quarto, cenji, banheiro e kilch.
FAZENDAS - Vassouras - Ven- banheiro g coiínha. Pintura no-
riem-se duas fazendas, uma com VJ _ NCrs 300 00 . taxas Cha. "a Un

Nilo Peçanha 26 lem fr_n!_ 7U •._""•» com 130 alqueire, v„ e| „it0 si!va| ,„, Rua Cai- 
r

geométricos a 5 km da Cidad. |05 Carvalho n. 60, apto. 804
d. Vassouras, na Eslrada qu. liga 

jfralar com proprietário, Rua Mé-CENTRO Divido aparlamentc"'""" ""'xico 
n. 111, sala 2 005, cUpois mobiliado com senhor de respon*

15 horas. sabilidade-.. Cartas portaria, deste'

ALUGO ótimor_. quarto.', com mó- J.?_"ai _ "i_._?__ n.»-0137-16-.-
vaifij para 1 ou 2 rapazes de todo CASTELO - Aluga-se a seniicr*
respeito. Heitor Carrilho, 64, es- cu casal qus trabalhe fora am-
quina de Salvador de-:Sá.

. crasi
Iel

Ch:-AV5 c| porteiro. Trr.tfií
So Imobiliária Ltda. Av.

Branj, 299. gr. 302. -
52-5008. CSECI J-30V.

VENDO cirande salão na Rua Iri
neu Marinho 30, cobertura C-02
— Ver no local chaves. Tratar
na portaria. Tel. 23-8915 

".Carva-

lho ou Meneses.
VENDO 3.0 andar Lad._ Felipe
Nerí 7, ao lado Ministério do
Comércio. Tel.t 23-8915, Sr. Car-
valho ou Meneses,
VENDO conjunto de 3 salas, à
Avenida Erasmo Braga, 299 Gru.
po 503. Hilton Uchoa Cavalcanti
Tel. 42-4472. CRECI 362.

Mendes __ Vassouras, com ônibus
para o Rio à porta, com otimi
pastagem, 3 currais com 2 «sli-
butos para 40 vacas cada um, 8
pastos divididos, tóda cercada em
braúna, 7 casas em alvenaria e
folhas, muita igua alta. Tratar
diretamente com os prop. em
MELO AFFONSO & CIA. LTDA.,
na Rua Constanra Barbosa, 125,
1.» andar. Mélor - Tels. 29-2092
o 49-3261, ou na Av. Princesa
fcabel, 323, qr. 1 209. T.lefon.
36-2767, Copacabana. CRECI 1 206.

pia sala bem mobiliada com di-
reitos. Pedem-se reierôncias. Fcne
42-ljt86,_único inquilino.

Aluga-se vaga . a ra-

ALUGO quarto tipo ap. indepen
dente para cavalheiro, 80,00 -
Rua Monte Aleçire, 224, cl iela.|CENTRO
dor — Bairro Fátima — Centrei ua.- solteiro modesto, em ap. Rua

ALUGA-SE-:quarto?-moblliado fí Senador Dantas, numa saleta di

ra uma môça ou senhora que tra. paisagem .NCrS 40,00. Tratar n-

balhe fora. Rua Riachuelo, 405, Travessa Ouvidor, 26, J.»,_s*4

FRIBURGO — Vende-se área com ap. 303. ;CENTRO - Aluga-se um ap. 3 q.,

vinia mll motros quad. (2 hecia.* AIUGA-SE casa sala, 2 qts., s.n-M» %"',-fcÇf.n.d-B^7^VV.Í5?
,cs) em matas, zona rural, 1 200 do um duplo, 20m2, co_., banh.V ¦*!*. 

%J*_"*9!h 
5- «*>• 7M- T£'5fo*

motros de altitude, melhor cli- grand. área. Aluguel 250 mais !!___________322í_ ___£.<
si!, fartura de água pó- taxas. Ladeira do Fariá-125, c| 4. CENTRO - Aluqa-se ap. ccn|i

km do ICm 16 da ro- -Aj||GA 
SE ,„~ 

*.i.0 
Võ Dav'- Pca pado; pintura a óleo. sinteci

rl-Lymlar, sitio IdeaJ í,LM^f 22Pá, 3 
"alas 

eP2 «tto.^.nheiro e ki.ch. Aluq. 200.00,.d
_-r_ í.'.t..  J*... -I. . _ . __ ' __ nnciln M tnntet Uíir £i\i Romi

ZONA SUL níã dõ Brasil," fartura de 
"igua 

porI iaxisí Ladeira do Faria J25A 4- CENTRO - Aluqa-se ap. coniu-

 7. tável, a 4 km do Km 16 da ro-fAiurir,- ... 
~.:Z, 

Vo „7„ . PralBado; pintura a óleo, sinteco,'
BARRA DA TÍJUCA - Vondem.se Ido via Muri
3 loias novas, Av. Ologário Ma-!p*ra v_:.-r.ei_, feriss cu fim da;A|, • 

t!Q,t, 200,00, mais taxas el]
dal, 263, negócio d. ocasião. Jserhsn»; Preco: NCrS 7-0,00. -v 

conc|óm, Chaves no 4.° pav.
Proprs. 43-1759 . 43-5445. qivel em 30 mensalidades ca Tres „„..c5 denosilo. Traiar com CENTRO -- Av. Gomes Freire,

CÃTÉTE - Sal7~7a7ír"dr~fT5ntc N:rS 25'00' "!" er;lrad.*:- T«'« Dí. SIMÕES DE FARIA, na Rui 745 - Alugo predio, parle ler-

serve oara ouihaue. ramo 10 n li :=™ ° Proprietário Sr. Max. RusAlcindo Guanabara, 17, sala 610, rea l.o andar. Para qrande J.serve para qualquer ramo JU mu,vsluntírscs cli PáUria, 160 ap..,_,i 40.7290 milia .pensão ou comercio. Tcl.
2C4. Tel. 26-5741. _| A~^v„ 

¦._' 
,.;„;. ., ;'_,_.TZT?, 46-9195.

oósito 3 meses. Ver Av. Gcinex
Freiro n.° 315 ap. 1 106.

ent. saldo si juros ver R, Ca-!
tete 247 sala 202. Tel. 43-1527.
CENTRO COMERCIAL COPACABA- FAZENDA

, ——-i ALUGAM-SE vagas pl rapazes
Com ,200 alqs., 259|rffei(.6ss Em pensão organi_s-i ESTACIO Aluga-se uma - vaga

EAR CAIPIRA - Olimo ponto,
Clnelândia - Féria 13, entrada
de acordo. Temos outros bons
negócios em lados os bairros,
alguns precisando sócios — Praça
Floriano, 55, gr. 301 - (Cine-
landial — J. Correia.

pra, vendo Rua Santa Clara 33
sl 1216. Otávio ou Joaquim
BÃR-E CAFE'* vendo p"reço NCrS
35 000,00, entrada a combinar,
férias NCrS 7 000,00. Ver e tratar
Av. Nilo Peçanha 2 522-B, Bair-
ro des CavaÜicircs, Caxias E. do
Rio com o próprio.
BÃR-- Rua~Poreira Landin 61.
Tel. 30-2108 contrato novo com
residência.

PADARIA confeitaria zona sul pa*
ra inaugurar, ótimo j ponto. Ven-
do com imóvel. Facilito 50 000' _
na parle à visla. Run Santa Cla-|j.0JA COPACABANA

mil entrada 12 mil, resto 2 anzs.
Siqueira Campes, -43, chaves na
portaria ou 49-3730 e 37-2253.

ra, 33, si 1 216
qulm.

Passa-se
Otávio ou Joa- |0ja Rua Domingos Ferreira, 122 A

\ZíC.is leiteiras, meio clima, mul-jya. fom lugar para morar, com:rapar, casa de família, NCrS 30,00" 
ersos pastos, ci- c-çf,i almoço; jantar. R. Alex.- Rua Noronha Santos, 150. Es-"" quina com Machado Coelho.

FA1IMÂ - Aluna-se ap7's. 202~dí
ATENÇÃO á 5 minutos da Presij Rua Monle Alegre, 54, de quar-

idente Varnas, alugo, apto. sala, Io saía t .dependências. Ver no
alqs. MuitasU quarlos,"cozinha, banheiro, Rua bes' e lr-tar na Av. Pres. Var-

^ia^rerS5'm_6^c=|f23!- íffljM'» ^ l^' aA3ÍY ^^, *»$_ R',A^
los, Ettahulo, elc. Ligado ao a»-|Macl<en:ie, 84, a 200 metros d
Falto*. Iratar ç| Luis, leLi 3643, Mal, pjórlaSò, NCrS 80,00.
liorário normal ou teu: 20óo após|,-yy,j-_.TA'

— tàs 19,00 horas. Friburgo — RJ,

FAZENDA com

_ ^l^aS3'^^^3^^!"^^^'-- "í!S!Ê T..^""-l^; *°T°yüs- "-;;^°-301* a 2fi ú_W'M ^iP-
»-se Av. Ver no l=«l e »™**« Barata R* ,?.,!,£,?; 

'.,,„__< 
„„ ."I . loii, ALUGÜ C-J.nto na Rua do PRIMEIRA locação, Rua Riachuelo

12. Tralarlhairo, 539, ap. 701.. -0-" 5, io OO Tioras - ÍRiachuelo 32 apto. 411 para ra- 161-307. Sala, quarto, banheiro -
POSTO Gasolina, vende-
Monsenhor Félix n. 1 062,
no local. jlOJA - COPACABANA - V.n-
POSTO DE GASOLINA - 4'bom-P0"" ou »li'oa-s«. Barata Ribei-
bas -3 boxes - Muita lavagem.!!», 2*?-B, el 90 m2. Tratar no

SITIO - Serra do Barata

Negócio para desenvolver 100%
— Vende-se, na Alameda S. Boa-
ventura, 254 — Niterói.

BAR vende-se feria 6 000 preço
35000 entrada a combinar Rua CABELEIREIRO
da America n.o 1 contrato novo. Cardoso dc Morais 3B4-B - Bon

CAIPIRA - Gávea. F. 75. Casa
muito lucrativa. Ed. c[ apenas 25
dos compradores. Fênix informa.
Rua Álvaro Alvim, 21 — 7.°, ci-
nelândia — Cj Amaro Âfogajhães.

Vende-se na R.

BAR - Na Piodade, Rua Goiás", sucesso^

qwrtos;7Íía^«f,MÍilnli1í^bí|longo*prazo,-íasa..;>e.«^^:-cóm|",' 
bem l°*****lil»d°- "' .-"bidalCAFE - Vende-se em Queimado

... .. Jel.34-4467. \Vj-' o_ "3 R"í d°S An-',a ou ¦ <""' »™ pequena en. 1 000,00 do enlrada saldo a com-
Vende-sel?™."*.5 ,n.- ..9í^.i_. "0' C. ll.o.Irada. ;b!nar_ ma,s d„la,h(,s com

PENSÃO No Centro. Vendo,
bom negócio, financio 50%. In-
formações R. da Carioca, 32, sl.
901. CRECI 712 - Tcl. 32-9669.
:PADARIA - Vende-se na Rua Frei
|Car.ec« n. 95, contrato de 5 anos
forno continuo.
PRAÇA SAENS PENA - Passo ap

local c Ármindo.
TRANSPASSO um contrato nôvo
de loja de esquina, com 2 tele-
fones, podendo mudar de ramo
Rua São Clemente n.° 48.

ZONA NORTE

após òs 19,00 hora
Rea

1 pa_:es. Centro. cozinha. NCrS 260,00. Inf. tel.

AGORA?""-A?"FIADORES de alto 52-9367.

^rh^O^ye^uIro^Sr^lQabarito 
..,,„.„, lianca sem

16 000 m2, pr-co a vista psra os!n .
dois NCrS 1 500,00 com toda a taoo.

documentação legalizada. N.B.: So
serve para agricultura. Distancia
de 40 minutos do ponto de oni-
bus so poderá ter acesso a pe
ou a cavalo. Tratar com o pro-
pr>í_irio na Rua Claudino Barata,
85! :;. 301.

CONSULTÓRIO dentário - Ven
do ou aloyo cadêir-j motorizada.,— - - -
Clinica 20 anos. Rua S. Geral- SITIO EM ITABORAI com boa ca-
do 64 Araúio frenle Est. Madu-'sa de 3 quartos, sala, coi., banh

HONÓRIO GURGEL
uma área de 1 200m2, na Ruaianda

iUruraf. Tratar com AIrr"
Tel. 43-8690. BAR LANCHONETE. v'do7

ioinar, mais
orid Dr. Corren. 42-3667.

grande térreo para fins comercial reira. I galpão etc, cheio de árvores fru-

já 
funciona uma pequena pensão. L0JAS vendo com 

"5000 
d_^. ¦"•"-*"- no bairro denominado si-

5Voí|rloS f15- 
Va*"ncsl°*- - '"'• :rada tratar no loca! Av. N. S. ,23-9555 — Luiza. -j,, penha 325 -,ar .Pe*° '

_ i-[QUARTO - Aluga-se pode lavat
te de valor sem cobrar adian- jé cozinhar por 65,00 com depósi-

Rua Ouvidor, 130 s|604ta. Ladeira do Faria, 48. Centro.
l_8 às 18).  QUARTO - Aluga-se, pode lavar

e cozinhar, 70,00 com deposita
2 meses. Rua Gustavo Lacerda,
58, perto da Praça Tiradentes.

CENTRO - Próximo à Praça Mauá
aluga-se prédio de altos e bai.
xos para qualquer ramo de co-
mércio ou indústria, contrato 5
anos. Tratar pelo tel. 43-7716.
Sr. Euclides.

o pro-ipENSÃO - Cenlro - Vendo""hoic
_ j melhor ponto com boa freguesia

QUARTOS — Álugam-se para ca.
sais c ir-oças. R. da União- 30,
esq'. do Santo Cristo. R. Andri
Cavalcanti 110 -— Centro. Nâo
tem depósito*.

.._  —IQÜARTO - Alug. mob., c/ con"
¦ CENTRO — Aluga-se à Rua dciforto, frente, cav, fino Irato t

dos Alemães ou retiro. Tra iRiachuelo n. 148, ap. 204, comlrespcitc. Av. Henrique Vaiada.
57o979 e ver n.-|,,.,,, nuart,,. „,. e banheiro. -|res, 98, ap. 33. P. Cruz Verm»

CENTRO — Alugam-se ótima» va-
gas. Preços módicos. Pensão Isa-
bel. R. Rep. Libano, 11.

tc!ofo-:VENDO ou aluno nov. casas • 3;te melhor oíerta R. RÍcardõ' Ma. CAIPIRINHA' -"'Tijuca -".'. 4. EdJtem moradia preço barato /peque.
.'"!"*¦ contrato d. 5 anos. na Ruaichado. 436. São Cristóvão. Bom contrato c' apenas 9 dos com-1 na enlr. F.ua do Camerino n. 12.'

coz.; com azuleio até o teto; baHVigaro 
_Ge"rIi'"n 

o^Vsí?' BI* |í*lN*_vV í-ju'/,^' 
26''B' P°"* ~ 

BARBEM;ÓLÁRIA; .com boa^ resN P'^"^^^!*^^^**. «N^ 
,- 

XéhtS - Moradia
nheiro »m cor, vda. fechada de c' 3 ouaítn. li J. . ' 

vímpíc crT*5^ dència. 2 qts.. sl., ccz., elc. -V"° Alvim, 21 7.0 C.nelondia - 2 q. conlr. 5 anos motivo reti-
«dra, _enr ,B'.000 P. 300 trai?Ir^ena^r-d-:. _\ ^S^^!_^_^í__y^-_^'__-^f *i W." trabalhada; ln:.al,-Ç._ Amaro Maoalhaes. -'^-^^.^J»™*'"'

ATENÇAO V. da Penha, vdo. jne 34-4467. _luxuoso ap. tipo caso, 2 q., r„!'lRAJA - Vendo ap.

-li Penha 325 '"' pE1° """ •"-.-"'; =. *"' "'sala, quarto, coi. e banheiro, -res, va, ap. 33. Y. Cruz Verm»-_ --¦ --- -•-• —-—-llocal em llaborai. Facilita-se o chaves cl porteiro. Tratar najlhj. 140 mil.
.. , i 

~. 
-\ Mr,c° iCãO.™° 

dDoa3amento com pequenaVentrada. UnBia |mob;iiária lida. - Av. 5jTA -SANTO -CRISTO ¦ 2S1 ..ns'

63,00. Tratar Rua Cardoío de Mcí Sepetiba, area 10 000 m2 com Tel. rja-SOOl*. CRECI J-301-^ b_nhelro NCrS 200 e taxas. Tr.i-,

Bido Vitalino 9,-0,95/ diari.-|ou TiJPttâfVÍ 
*$& 

feS"a«dã ^^."5$_%& ^WÈ-iliM^'^ 
*' * *' " ^ ^ 

"

|M.galha.s, 635 - Vila Valqu.ir..|l05, s/310 e 312 - Antônio.

111.

rais, 284, loias B e C
cesso.

Bonsu- "¦'¦ ,00u0
ITel. 22-0262

a vista. Vale 50

mente. Jcilsmaef.

LOJAS prontas entrega imedietai TERESOPOLIS - Vendo sitio ci
.. |Rua Quintão 1050. Sinal apenas! muita água, iunto asfalto. NCrS

PEITARIA - Vendo em Vigário|950,00 mensal 200,00 25 mesesi 35 000,00 Sobral. Tel. 3401. Rua
odo. Ru» Conde de Agrolon-iGeral. Pr«|o a combinar. Rua Cor-lsem juros total 6 900,00. Ver no' Edmundo Bittencourt 61 - CRECI

go, 420-A - Penha. Iroia Dias, 256. ||0cal Sr. Pedro. CRECI 132. 'RJ 31.

CENÍRÓ — Aluga-sa um sob. no (tar R. Vise. Inhaúma, 58 — 1206.
Centro, contrato S anos. Tratar t.ls. 23-4515 ou 43-S583, hará-;
Av. Mir. floriano 183, aob,  [rio comerciai,

CENTRO - Aluga-sV ap. 6 da'-SENADOR DANTAS. a4, 1,0'afiaai
Rua Senador Dantas, 42, quarto, — grande ap., aluga-se, ver no
sala, banheiro e cozinha. Ver [local c' o porteiro 4 das 12 âs
com . port. e Iratar 32-2977. JI7 horas.



• IMÓVEIS - ALUGUEL • UTILIDADES
CLASSIFICADOS - Jornal do Brasil, í.°-foiro, 19-4-66

ZONA SUL

GLÓRIA - STA. TERESA
ALUGA-SE uma . vaga a moco ou
ravtlhelro, quarlo bom. Tratar R
Buarque de Maçado)-31 ^'ap.;-101 j
ÃrÜGÃ^SÉ^othvTo qunrto indepen-
dente, a cavalheiro. Casn de tn-
mllia. Preço barato. Ladeira da
Sanla Teresa, 105, Trotar lelefone
22-6194 (D. Gabriela — alo ai
18 horas).-
ALÜGAM-SE" apartamentos e quar-
tos. Hotel Bela Vista, 8 minulos
Lírgo do Carioca, residencial
familiar, diárias com refeições ao
alcance. Rua Mauá. 5 — Santa
Teresa - Bondes Paula Matos
Tel. 42-9346.

(COPACABANA - Apart. conlu-
líjado, espaçoso, finan., mobília-
Ulo e equipado, vista p. mar. -

~! 
Aluga-se tcl.: 56-1009 ou_57-73Bl

Ãluga-se ap.

p,r, ,,,,,,. Ver n?rRu.i_PI-,h.l,jí»^T^^^^i
-(ver com porleiro e tratar lel.:

BOTAFOGO - Aluga-sa ótima "¦¦,-¦¦,,
sa, c| muitos quartos_ excelentelÇOPACABANA

rei uonsão. Ver nf
Sr. João.

COBERTURA - Alugo
Pio 11 n.° 20, quarlo e sala,
separados, varanda e terraço -
4 salários e taxas. _____

ro Guimarães,_ 55,

BOTAFOGO — Aluga-se ótimo «P-l32.2977
com ou sem tel., 2 quartos, lk-,ntr.-.^,;
ala, 1 iardim inverno. R. Hu- COPACABANA .¦ --•- 'junto a praia d» frenta la. lo-

Âp, de luxo

GLORIA - Alugamos conl. fren-
1e, coz., banli. Hermenegildo Bar-
roi 8/605. Tratar Trav. Ouvidor,
17. Tel.i 52-8166. Chave c/ por-
feiro. ___

CATETE - FLAMENGO
ALUGAMOS-"findo apto. mobilia
do. Senador Vergueiro, 210/608.
Chave ci porleiro. Tratar Trav.
Owido^7^el.j_52:81_6óL
ÃlUGO bem limpo ap. 108 da
Rua S.ío Salvador, 30, sl., ql.',
coz. compl., área. Ver Ci por-
teiro. Tratar tel. 7322 - Niterói.
NCrS 350,00 — Flamengo.

ÃLÜ*GÃM-SÉ~quarío" e vaga a mô-
ca ou senhora. Av. Osvaldo Cruz
ii. 90:311 — Flamengo.

ALUGA-SE;. Lergo do Machado, a

mô.a ou a rapaz estudantei, gue
trabalhem fora. .Otlmo 

¦ quarto
mob:;"único. InqUlIlnoS —.-45-0990.

ALUGO 
"uma 

vaga moça trabalhe
fora c/ uma refeição, café p/

maitá, 18, ap. 403. Chaves com
porteiro.
MOÇA morando só aiuga vaga
n 2 moças com direito n teleío-
ne e café da manhií. Praia dc
Botafogo, 340, apl-1220; _
PRAIA'«BOTAFOGO; - Apartamen-
lo qto. e sola conj., ban., kllch.
NCrS 240, mait taxas e cond.,
26-9181, das 10 às 20li.

LEME - COPACABANA ano. Rua Toneleros. Teí. 23-5700. Ia., cozinha e

AÍLTON - Alugo aps. mobília-
dos, 1, 2 e 3 quartos. Têmpora-
das curtas ou longas. B. Ribeiro,
9017.10 - 57-7599 e 56-09431_

?,,. 
' 

1 ni. área ci tanciue telo-não lem condomínio. Av. Subur-||avar e C07inh.tr, com dcpósi

fone a %. empregada, 
'pnuo 

1 !»n», J^^Jmfk... k"> *"W . »í •, 
%}»'¦ 

na

aplo. de família. Tel.: 57-0967, [aLUGO quarlo a rapazos que tra- Cândido Benício, 1104. Jacaré

qt.manha. Ou 1
Tel. 25-9533.
ALUGO parle ap.
ajudar despesas -
_ Flamengo.

café
2 rapazes.

a sr. idôneo,
Tratar 25.7520

ALUGAMOS apto. 506. Rua Ju-
lio de Castilho, 35, sala e quar-
to separado, mobiliado c| gela*
deira. Tratar na Soterpla, Av. Co-
pacabana, 613, gr. 706. Chaves
ccm_o [porteiro'.-"'-- 
ALUGAM-SE aps. por temporade
curta cu longa, tentos dezena*
do Leme ao Posto. 6, alguns çl
telef., TV, garagem. BASILIO í.
CIA. Rua Barato Ribeiro, 87, só-
la 202 a.-:Têls. 5ó-7542Vè:37rll33i

ALUGO apartamento mob. para
temperada curta ou longa de 1
2 e 3 «ls., Tels.: 57-1264 cl
45-7904. R. Barata Ribeiro, 96/
212.
ÃLUOAM-SE APTOST 

" 
MOBÍLIA-

DOS P! TEMPORADA LONGA OU
CURTA - ADM. BOLÍVAR - Av.
Copacabana, 605, si 1 004. Tal.
36-5565.
ALUGO, Bã'rata-"RTbéirõ n. 48 -
apto. 201, 3 qts., arm, emb., si.
coz., banh. côr, dep. emp. ga^
ragem. Tratar tel. 32-9702. Cha-
ves porteiro.  .

aluga-se, , podo
com depósito

R
epa

balhem fora. Tralar' na P.úo Fon-lfluá
seca Teles, 51-A ap. 502. IVILA VALQUEIRE -

AlUGAMSE . quartos pára rapa" icom 1 qual Io, sala.

qts., duos varandas, dop. comple-zes. Rua Pereira de Almeida, 33 e garagom. Vcr Rua. Baguar n.°

garagem. Chaves cl port. Tra- - Praça da Bandeira. |304; esta rua c a primeira - »•-

COPACABANA - Alugo ap. 1 003
— Paula Froitas n. 45, todo de
frente, quadra praia, salão, 1rê:

tar Áv. Copacabana n. 245J509,

COPACABANA — Alugo-se apto.
104, R. Rainha Guilhermlna 34, 3
quartos, saia, dependências, e ga-
ragem. Ver no local. Chaves c/
o porteiro. Tratar na Av. Preí
Varões, 542 s! 16131o

ALÜGA-SE quarto c| ou sem mo-
veis a pessoas que trabalhem
fora e vagas a rapazes cl refei-

çáo. R. Paissandu, 264, cl 2.

ALUGA-SE até ianeiro apto. de
frente, mobiliado, gelaoeira,. tel
etc. Tem 3 qts-, salão;-.cozinho
grande e dep. emp. Tel.: ¦»>'•3V-1 ALÜGA-SE vana a moça. Rua Gus
R. Buarque de Macedo, 69, op.|tsvo Sampíio 593 ap. 304 - Co-
401. __—-ipacabana.
ÃC-ORA?"7Ã'?'~FÍADORES de >l|° ÃLÜG/ESÉ ,p. de frentí"q"|. e sl
gabarito assinam fiança sem "- ¦ ¦•

íite de valor sem cobrar ad

ANTES de alugar ap. mobiliado p[
temporada consulte-nos os melho-
res aps, pelos menores preços.
Baslmar Ltd». Barata Ribeiro, 90,
coni. 203 - Tel.: 36-3822 e

6-2972 - CRECI 123.

li-

tado,
(3

sep., mobiliado c/geladeira. Al.
NCr. 400,00 e laxas. Ver no Io

JÓQUEI - Alugo quarlo amplo,
mob. a pessoas que trabalhem
fora, educadas. Míximo respoilo
e sossego. Unlco inquilino. Tol.
47-0660.

INDUSTRIASPraça LAGOA - Aluga-i. opartamonto.iROCHA - Alugo ap. e| 2 g. qt>.'pETRÓPOLIS —
3 qunrtos, duas sala!, rjnr.1 ¦ IsflISo, copa, coz., banh., g. «irea1 .
dopendônclas. Rua Fon!» da Sau. dep. emp. Ver ap. 201. R. Ta- TERESÓPOLIS -
dade, 215/303. Var dopois dar.ivares Ferreira, 44. Tratar ap. ^OtjççppAÇ
lí hem. RIACHUELO il- Ãíuga-so"" oiimdj

Up. do qto., sala, cot:., varandajpPTpri"pHIT
QUARTO - Aluga-se, em caso olc.V ludo ode. porrNCrt -230,00KS«ító»"i«i« 

<¦„¦,, r„--„:,- v-  ,.
de familia, a pessoas de raspei- - Rua 24 de Maio rii 316 - 210 ?""_?*'.ItJ"' ,C.?B*: ?!?'."„„' s„i" ALUGA-SE sobrado - Indúslr

Ito. Rua Jardim Botânico, 202 porteiro; Tel. 48-1678. I ™1"/ ee" ™ 
f<ndy^rBe,n°' ^ou 

residência. Rua Barão de Sáo

ALUGA-SE uma sela para
Industria cu comércio — R.
Caneca, 2/9 - Tratnr eem

Aldga.se. casa 41ÍSÉ. Warques,

coxinha,

cação. Aluga-s. cl 3 t|ts„ 2 >.
las, 2 banh. sociais, copa-toi
qt. emprag. area serv, e gar«<
nem. Var Rua BarSo de Ipanema,
32, ap. 902. Chaves ei porteiro.
Inf, 22.5814/32.5735. Tralar Av«g W:i^^zw&r:2-
%á%W^W S-lfM^fs: ___«*

ZONA NORTE

SÃO CRISTÓVÃO
Crecl;-,-

banheiro

Alugo casa
qls

dep., Trot. tcl. 45-9871 c/ pro-
prletário. Q'
JACÃREPÁGÜÃ"-Àluno"up ,com
quarto, aflla c dep. Rua Nacio-
nal 287 - Tels.: 43-8586 ou ....
52-1371 - Sr. Ferraz.
QUARTO grande,

PRAÇA DA BANDEIRA _,Jacarüpacua' - «jugo casa 2,0 T , j3.,525i CREC. 20flri\«v« vr+ B#-uji^i.ii*f» cantro terreno, c/2 qls., sl «ü-í-

ROCHA - Aluga-se ap. 606 Rua 6690 Petrópolis. Preco 300,00 cru-
Dr. Garnier, 720. Hall, 2 qts.,loiros.
ioi., banh., dep; empr., ároa snrv.
Garagem etc Chaves c! porteiro.)R. MANGARATIBA
Tratar Lowndes Sono, Pres. Var-

J P11AIA ITAC U RUÇ A""-"' Fim-de~sê.
! mona, férias — Alugo casa mo-
ibíilíaa c/ -fogão a gás — Tel.
23-2545 o_ 3B-C098 - Sr. Wilson.

COAAÉRCIO
E INDÚSTRIA

Aluqa-se ap.
dependências

querd.i nn fim do canal.

43-3113.

cr, yuf w iletim "« n«n , , ,,,, . .. r- ALUuu iSTJ
dá Silva V, Próximo à Imobiliária Lida. Av. Erasmo Bra- ?-,£»'„Çp.
N.rl PrOÍ"nl0 

•|g, 
n. 229, v. 302. - Telefone^"-; >™';

Neri. . MrnAo i«m — A.unuet

,«.« sala, quarlo, banheiro,
RuajChaves io lado c tratar na

Barbosa
Rua _Ana

COPACABANA - Aluga-se ap. SÃcTcRISTOVÃO - Aluga-so ap.
04, Av. Atlântica, 2736, 3 quar- Rua São Crislovâo, 1113 ç| 2 qls.,, CENTRAL

tos, sala, dependências. Chaves c:isa!,i, coz., bnnh., órea serv. cf,

porteiro. Ver no local-a;-trajar! tanque c wc omPrtt-'- Aluguel

LEOPOLDINA
ALUGA-SE apartamento ds 3 qunr-
tos, nn Rua Jacaraú, 75-401 — fe-
nha CircuNir — Chnves por favor
no 204.

Fóllx 63 no local, durante o dia
c/Jõsé,

BONSUCESSO - Alugo galpão cj
força. Ver R. Flávla Farnesw
5*10, contraio comcrcinl. Teleícria:
.13-9796 - CRECI 835 Walter.

GALPÃO - BONSUCESSO - Alu-
çjn-se galpão grande, próximo
Av. Brasil, c! enlrada para autos
de carga, telefone e forço ligada
— Ver na Rua Capitão Carlos n
MO, clns 9 às 12 horns n partir
de scçiunda-teira.

Praça Tiradentes 9, sala 1001
Junto ao Cinema Sâo Josó.

GALPÃO -- Industrial. Alugo .
40 HP com escritório. Rua Viúva
Cláudio, 210 - Jacaré. Inf. tel.
32-1136 - Vaz.

emprtg
o Àv."Pres" Vargas, 542, s| 1613. 300,00. Chaves cl porteiro. Inf

Te!.: 43-3113. 
122-5814 

- 32-5735. Tratsr Av

COPACABANA.:-.VAIuga..e .7.'iRio Brsnt0- ,56 s- 509- Cre:

pintado c! sinteco. c| sala, 2 qts.
ci armários embutidos, banheiro,
co:. e depend. emp. Rua Barala
Ribeiro. 264, ap. 802. Chaves com
porteiro. Tralar tel. 25-3983.

ALUGA-SE ap, ciuarto, sala aep.j
com sinieco, cozlnlia, ároa comi__
tanque, banheiro, la. loc«cão —I _

Ver e Iratar R. Follsbolo Freire.lCASAS COMERCIAIS
135 - Ramos. !_
ALUGUEL'-"FIADOR com 6 imó-!ARMARINHO, bom movimento
veis - Irrecusável - Forneço -jonfrente Estação Granvi.-ho, alufl.

sala 1001 — INCrS 20,00, conl. 7 anos novosjGALPAO - Av. Brasil, Bonsuc.s
cl aireito refor. Passo c/ esto.jso, alurja.se, 420m2. Av Guilh.r-

SÃO CRISTÓVÃO - Alugam.sol^!^^'-l-^^----,^-J:----^:1"l ALUGO casa 2 qts., sl., coz.,|que ou vazia - Av. Rio Patro-jm. Maitw.il, 111, eom entrada
apartamentos com 1 a 2 quaitos.VILA VALQUEIRE - Aluga-se i d| dep. R. Aquirl'n. 306. Fl- Polis/ 5B49-A - Gramacho, c/jda- caminhão. Zona industrial,

ala Pr.ço: NCrS 200,00 a ...|Rua Pctirc-ndaba n. 80, op. 101, n»! ônibus (Tir.-Ramos). - Inf. facilidade. Metivo doença. _ _|
NCrS 

' 
250,00 mensais. Contrato:^', wl»i quarto, baniieiro, coz. Sr, V,i!o_nlini_no nu486 ou 315. PASSO conirãVo loio com moradia QUINTINO - Aluga-s. um nal-

eom fiader. Ver • tratar na Ruaif l™)'".-',0 'ffiiV"'":"*-. "n.0°IALUGO aplo. c/ 2 qls., sol,'/à negócio. NCrS 1900,00. Alu-jpão amplo t.rreno. V.r Vilal „.
compl., 3 gdes. íraos BUel NCr$ 150,00. Rua Ana QÜIn. 333 - Tratar Irav. Andrade, 18.
165,00. R. Dcur,id:s,|tão 194-B. Piedade. 'ap. 202 - Mesmo bairro.

148, apto. s/201. D. Jeoconda.;
Tel.: 30-5724 CRECI 1085 - Av.

|N. Ycrk, 7]_._gr._301.
ALUGUEL de casos c nols.. lenho

152.5008, J-301.

Agenda

COPACABANA - Ap. saio, qt.,
Coz., áren, qt.* emp. tanq., 2 ba-
nheiros. Tabajaras, 140, ci portei-
rc, oluouel NCrS 350,00. Telefo-
nu 42-5300. .

casas c apts.
ALUGA-SE em Ricardo Albuquer- jfiador proprietário Ifrécüsáysl. R

casa com sala, quarto, banh.jUrflnos, M10,_ fundes — Oleriá,]
I Rio Branco, 156 s| 909. Creci coz., área cem Ianque. Ver Rüii ftLUGA-SE .-ap.',: sala,'ido|s 

".quãr- 
CENTRO

1336. Adm. Bens Peclro da Sil-' Aripu.í 438 (frente Escola Publl-t0,; Aluguel 230,00 mais taxas.!
veira. ca). Chaves na cosa ó. AlugunHRu,, Conde de Agrolonoo, 352 -"'

SÃÒ^CRISTOVÃÕ - Alugam-so NCr$^120;-.Tfalar-;tal. 37-4767. [Penha. '_

quartos a casei sem filhos, na;ALUGA-SE ap„ qls. grandes e ho- ALUGA-SE ótimo ap. ci 2 quar-
Rua Henrique Chaves, 12, estajvo:, c/ selâo, iard. inv., 2 qls.,|tos em frente à Eslação de Brás
rua fica ern frente co campo do copa, co-r., dep. emp., gás daljê Pina, Av. Antenor Navarro,
Vasco. jrua - R. Borja Reis, 1095/101. [143 _ Sr. jos(..

Ã[uga-se|ÃLÚGO casa c| 2 qts. 1 saía, 2

LOJAS - ESCRITÓRIOS
- CONSULTÓRIOS

COPACABANA - Aluga-sa ap
sala-qto. separados, depend., mo*
biliado, de frente, andar alto —
Av. Copaeabana, 914. Chaves na
líder Adm. Imóveis Lfda. - Ora-jÇhovíi
ca Aranha 145, grupo 408, Tal.:
32-4010.

SÂO CRISTÓVÃO
apartamento 203 da Rua Chaves
de Faria n. 580, c] sala e.3 quor-
los, banheiro n coz. e área. —
Tratar na UniSo Imobiliária Ltda.
Av. Erasmo Braga n. 299, gr.
102. Tcl. 52-5008. CRECI J-301.

Dona Marialva, n. 550.

TIJUCA - R. COMPRIDO
COPACABANA - Aluga-se i
N. S. Copacabana n. 1 391
908, c! 1 sal», 3 quartos, cozi-
nha, banheiro completo, °ap-
emp., área c| tanque. Chaves

' 
porteiro. Tratar na União Imo-

billárla Ltda. Av. Erasmo Braga
ri. 299, gr. 302. Tcl. 52-5008.
CRECI J-301.

banhs. coz e boa arca cimen
tada, gas da Light. Rua Dr. Gar-
mer 54 c|_3_—_Jíocha.
ÃLUGA-SE ..parlamentos de luxo,
com grande, sala, cozinha, 3
quartos, 2 banheiros e vaga pn-
r<i carro na Rua Pompílio de Al-
buquerque, 343 — Engenho dc
Dentro.

ALUGAM-SE em Brás de Pino
Casas e apartamentos, grandes
pequenos, de 150, 180, 200, 220
280 e 300. Vcr e trotar Sr. Cho-
ves — Av. Antenor Navarro, 99
sob. - 30-7311 - B. Pina,
APARTAMENTO 302, da R. Fron-
cisco Hnidem, 58 — Bonsucesso,
amplo e confortável, atuga-v
roxos, 280,00 - Tralar Brás de

ALUGO casa, 2 qts., duas salas,jPina — Av. Anlenor Navarro, 99
cozinha etc. — Rua Alcobaça n.°|sob. — Sr. .Chaves -- 30-7311
1311 — Anchiela. Ver sábado é BONSUCESSO'

jap.

ASSINAM-SE FIANÇAS - Cosas
e apts, — Dou dccumenlos de
flador, propVá e coberciante em
Copacabana. Inf. 46-8855, 43-3413
- Ruo Corioca 53, 1.° and. (8 às
18_hs..)_
A MANEIRA ECONÔMICA -
Alugue, por apenas NCrS 70,00
mensais, escritório montado com
telefone. Rua Senador Pompeu
160.

LCJA - COPACABANA - Passo
contrato nôvo, 30 m2. Pôsto 5,
bem Instalada p! boutiqut. Ponto
comercial. 36-4720. (X
LOJA c/ sôbre loja — Passn*se
conlrato de 5 anos — Alq. 400 —
R. Rodolfo Dantas, 91-A - Tratar
Tel. 42-4747 - Dr. Nilo - Ac.
proposta.
PASSO contrato loja — Rua Dial
ma Ulrich, 183 - Loia I - Tel
37-6303.

ALUGA-SE uma sala para conser-
tos de televisão pars qualquer _
negócio. Rua Barão de São Fé-!
lix, 114. Telefone 23-5783, ZONA NORTE

PASSO contrato loja à visla ..
5 000, tel.t 30-5655. Rua D|al-
ma Ulrich, 183, loja K.

demingo.

Rua Ouvidor, 130 S;604;ca] à Rc'a Sar]|a C|'ara u5 ap,

^18):____  , , 27fíR, hoje e domingo de 8h até

ALUGA-SE Apartamento conjuga- j 1 Vh.
do. Ru» dc Cateie, 21412?7.1ALUGA-SE ólimo ap. 3 qls., sala,
Chaves com o porteiro. jdep. Aluguel - NCrS 600,00 e

CATETE - Aluga-se um quartojtoxas na Av. Princesa 
"Isabel - o,-,.,

eme», de^fomilia distinta para Chaves na Ruo Anchieta 5 op. n.os Av N S. * Copaca-

um rapoz distinto. Tel. 2j-45:0. 401 - Leme. ^^ man», o/-., »i 

(4tFTE 
"Àiüglise" 

quarto e va- ALÜGÕ""" c,uoriõ"môVa 
"oü "sra. 

FIADOR - Indi». p\ j.»lugor^:ii.

d, níra moca qu- trabalhe fora.itrob. fora e dé referencias. TrotJhora .«alenta fiador propn.tino

RÚaPÀrtur Bernardes, 49-205, Jtel. 57-4847.
. ALUGA-SE (parte) ap. Copaca-
' bana — A rapaz solteiro {jovem)

Tratar Rua da Alfândega, 21,
2.° - Eslevam.

ALUGO quorto, Rua
Cunha, 62 ~ Tijuca.

Félix

Alugo ou vendo.
,.. de sela, 2 qts., banh., coz.,| ALUGAM-SE

Aluga-se casa, na;dap. empreg. de fronte, Av. Tel- rio- Edificio
j. ikih líiaziua n.° 83, quarlo. to-jxeira de Castro, 51, ap. £02 -IMiguel Couto

Mn, ccz. Ver no locaL Tratar Rua;Fd. Meio — Trstar prcprierárlo

ALUGO saio de frente. R. 7 de 
Setembro, 88 sala 309, chavei AlUGA-SE om São Cristóvão, 2o-
mesma rua n. 81, sj 502, tel.i n* industrial loja com 5,50 d
32-0485. I altura, aiulejada, ladrilhada pró

salas para éscrilo-|P'íf P"* laboratório sup.r.m.r.
Raul Camnos Rua tatio ou qualquer industria. Tal.:

;|28-5525. o 48.4401,
ou Antônio.

Sr. Eusébio

CASA - Possa.se conlrato J anos,
7 quortos direito íazer pensoo ou

tiualquer outro romo. Rua Pedrc

ATi1ei1co',''333.-'--.:Ciitete.
CÃÍETÊ - Aluganvse vogas. a

mocas e rapazes. Pedro AmSnco
rr.333. .
FLAMENGO - Alugo op. 606 do

Rua Senador Vergueiro, 80,. sala,

2 quarlos, cozinha, banheiro e

dep. empregado. NCrS 500,00 T
Ver no local. Tratar na Organi-
zacão Roma. Av. Pres. Vargas,

590, sl 1112. Tel. 23-01^9^___

ALUGO a casal, temp. 10J90 dias
em Copacabana, peq. ap. mob.,
luxo, atap. c| telefone, ar refrig.,
TV. e gelad. Inf. 45-1204.
Paulo.
ALUGAM-SE dois aps. mobiliados,
um conj. c/vista p/mar, outro
quarto, sala e dep. c/tel. e
utensílios. Tel. 57-8659.

ATENÇAO SRS. PROPRIETÁRIOS:
Precisamos de apartamentos mo-
biliados com urgência para aten-
der clientes do interior, adminis-
iramos seus imóveis, informação
Alvorada Emp. Imb. Ltda., Av.
N. S. Copacabana n.° 731 gr,
302 - Tels. 57-5793 e 57-1427 -

FIADOR - Alugu.l? Resolvo com

fiador propriat. eom imóveis na

GB ou comerciante. Rua de As-

scmblól» n.° 45. sala 902.

FLAMÊNC . — Alugam-se ap. sa-
la, qt. e demais dependências
Rua Marquês de Abrantes n,

1 0081808. Chaves çom uí~~
Tratar Rua Debrel, 79,ÍALUGAM-SE vagas em

gr 205'6 Tel. 22-9831. lírenie p/3 rapo:

FLAMENGO.?— Alug! na Ruo Ptüs"- fai_il|iáfaSlquelra,Çamp'ó5';;ó0/102';

sandu 162, ap. de fte. 902, con-jALUGAMOS por temporada aps.
juajido. Chaves cj porteiro — Tra- rno bs. da 1 ou mais quartos
tar Av. Nilo Pscanha, 26, s Tratar Av. N. S. de Copacabana
1.116 - Sr. Boplisto. ;n. 374L s! 304 ¦_ T,L 37-9:58.

ap:
pojtelro.

92,
com o CRECI 10.32

. comerciante na GB. Docununtos
em dia. Nâo cobro nada adianta-
do. Tr. Av. Copacabana 819, sala
602, das 9 às 19 horas.

Av ——
í0' ALUGA-SE ótimo ap. 304 da Rua' 

Jiquiba, 107 - 3 qtos., 1 sala,
cozinha, banheiro, área, dep. de
empr., 370,00. tel. 48-1775. -, .
Tijuco. ÍANCHIETA __  . __ "-  -'Rua AAa2llia n.° 83, quarlo. to-!xeira de Castro, 51, ap. £02 -jMiguel Couto n. 27. Informações

na loja. Casa Spcrtman.
.ALUGA-SE -sala;' 604 da Ruo -¦ As^l ALUGA-SE loia grande

Ãlugo/em^B".': Plna--;p/ sembléia; 34. Ver no local com com deposito. Esquina
ALUGA-SE ap. 2 quartos, sala,!l70, 2 solos, 1 ql. elc. Tr. c/. o porteiro,, à tarde depois de ?'"., r? .'

Idep. Rua Carolina Machado 154 Olivar ó- R. Romeiros 145, tol.'l3h 30ní. Trotor RIBEIRO - Tcl...1?'"»™ Koxo,
- op. .202. NCrS 230,00. Chavos 30'-l548. 22-8298. lho,. To89.

ALUGA-SE op. de frenle, 1 sl., no locol. Trotar tel. 22-2329. higieNÕPÕUS - Aluga-se aoar- CENTRO — Aluga-se: um andar ALUGA-SE, na Rua General Gu-
2 qts.,. copa, 

çoz^idupend.; 
- c| AlUGA.SE f uma >i^,^; „ _ 

-;. 
..^ P^E.- Rua Magda, 59, Vp: pari comércio ou indústria. In- {««> Cordeiro de Faria,; 609, /|<

todo pmlado. Rua Marques dejAran|)a| dois ,„„,„/ „,a. eb£.-,l 101'-. Informações n. 302 - esta formãjSò no Rua Senhor dos pitll". 'ubsolo e grande area oes-"!Pj.... 
Ibanli. e uma boa área. Estr. In.]rua cemeca no Caminho Itaócs. \$u. n. 19ó, 1.° andar.

DESEJA ALUGAR o «au ap. porjp,-,,,-, Cfl!al, tipo ap. Rua Almiran
temporada? Temos inquilinos ídô- te Cândido Brasil. Chdv?s 173 —

 Jose Maurício n.° 339, si 210 -28-6327.
ALUGASE uma pequena moradia (Penha; Tel. 30-9173.

FIADOR - Aluguel? Resolvo «om
fiador propriet. com Imóveis ni
GB ou comerciante. Rua da As-
sembléia n." 45, sala 902.

FIADOR? - Resolvo seu caso ho-
je mesmo. NSo recebemos adian-
todo. Tratar tel. 52-2796.
FIADORES??? - Temos os me-
lhores irrecusáveis para aparta-
mentos e casas, Tels.: 37-7382 e
37-6366.
FIADOR para aluguéis - forneça.
mos — Solução rápida. Av. N. „ ^ ,,,„,„ iv
S. d. Copaeabana, 540, sala 305 Conde de Bonfi

ICASA -
salo,il70, 2

Tijuca.

Valença, 164,
ALUGO sem depósito dois quar-
tos e uma vaga pj moça p| £0,00
junto a Pça. Saem Pena — R.
Conde de Bonfim, 291, casa 6.
ALUGO quarlos independentes £
rapaz que trabalhe fora; 60 mll
próximo à Praça Saenz Pena, de
pósito, referencias. Tel. 54-1147.

i coberta, tem

portas,
de rua

Ca*3s Ssridas em
Rua Rccha Carva-

lefcne, contato a
de iõica
ccrr.binõr.

ALUGA-SE op. 701 - Rua São
Francisco Xavier, it2. Salão, dois
quartot, depencJônoias cj gara-
oem. Tratar na mesma run 116^403
- Dos 20 ás 22 horas. ,

tendente Maitalllaas, 1325, c] 5; H|G|EN0P0L|S ._' Aluga-se um CONSULTÓRIO DENTÁRIO (Cine-, , ....
Chaves' -no _armaiem.  apartamento tipo . casa 

' 
no Rua lincha), alugo 3 dias ou todos as ALUGA-SE sala.de fren.e - Rua

APARTAMENTOS - Alugam-so!Froncisco da Silveira n.o 21 c/lmanhis. Telefonar para 42-9490 Gapitull.no,-»-.175,--.«colw. 
com 1 o 2 quartos • sata. Preco:kinteco Tratnr no ap. 202. 2aí.# 4as. e óas. depois da 14IALUGO .'/ de frente, 31m2, para
NÇ,S 200,00 . NCr$;i2/0,00-;m,n;|H|G|ENOpous.^>A|ugo:-'ápV--qu«: Ü22ÍÍ comércio! ou profissões literais

"to, 
síiIo e enzinha o dependôncios. CENTRO - Alugo-se emplo so-iVer "

Ruo Ubi n.o 129 fds. ap. 202.|brodo, próprio paro comércio ou _ _.._
Tel. 22-5828. NCr$ 181,44. P*rop.!moradia, situado na Rua Darão dejALUGO saia de frente, 31m2, cj~7jSâo Félix, 118, chaves no local'banheiro, para comércio ou pro-

sais. Contrato com fiador.
tratar na Rua Barbosa da
95, Rocha.  
ÀLUGÁM-SÉ .quaVlos

Silva,

vagas n<i
Rua Aristides Cairo, 269-A
Méier, com ou sem pensão, 50,00.

dos Correios.Edif:
LEME — Quarto- porá duas moças
com refeições, 120 mll cada. Rua
Gustavo Sampaio n. 598, ap. 304
ou tralar: — 56-3735.

ALUGA.SE ap. l.a locação, dois
quartos, sala, dependências. NCrS
370,00 mais taxas. Ver na Rua

1 270, ap. 403,

ALUGO quarto entr. indep., a
dois rapazes ou casal sem filhos

Rua Monte Pascoal, 67 — Méier
Cachambi.

com encarregado, Sr. Adelino
Tratar telefone 34-4386 - Dr.
DAMAS.

FLAMENGO - Aluga-se apto. de
frente, c! vsranda, living, sala, 1

quarto cl ar condicionado, ba-
nheiro, cozinha, quarto p.i . em-

pregada. Tratar ci Dr. Vitorio
Tel. 22-8993 - Ver Praia do

Flamengo, 164 - ap. 802. Dia-

ria me n tej
FÍAMENGO - Alugamos R. Mar-
cuês de Abrontes. 168, ap. 310,
cl sl. e qt. separados, area com
tanque, armário embutido. Cho-
ves porteiro. Tratar CIVIA. Tele-
fone 52-8166.

ALUGÃ-SÉ vaga para rapaz com
refeições. Rua Süva Castro, 36,
próximo a Siqueira Campos
Copacabana  ______

1 qt. de;MOÇA, estudante medicina, pro-
em casa de [cura quarto Copacabana, amblen-

te absolutamente familiar. Tele-
foncJiT^IBS.
MOCA que mora só aceita com-
panhia de outra que trabalhe fo-
ra, para dividir despesa. Av.
Copacabana 371 - Apto. 505-504.

ALUGO 1 quarto de frente mob.
a moça ou senhora, c| ou sem
refeição. Tel. 3Ó-5343 — Copaca-
bana.
APARTAMENTO - Alugo sobr."
sl., 2 qts., deps. com vaga carro

sem. Ver 13 às ISh R. Si-
nimbu, 85. Frente à Quinta, Can-
cela.

POSTO 4 — Aluga-se ap. de 3
qts., sala, 2 banhs., garagem,
claro, à Run Raim Correia, 25 —
Tel.: 36-1947.

LARGO DO MACHADO - Somen-
1e poro estudantes. Alugam-se
duas vagas para rapazes em um ou 25-8514.
amplo apartamento c/ salão, dois

quartos e dependências completas.
Tratar com Sr. Tarcísio — Rua do
Rosário, 99-A.

ALUGO ap. sala conjugado. Rua
Figueiredo Magalhães, 442, ap.
1002. Chav. porl. Tratar 23-8629

PRAIA - Ap. luxo, mob., te.,
or cond., gel., arm. emb.; 1 sl.',
2 qtr,., j. inv., dep. Rua Buar-
que de Macedo 5'ap. 43 — Port.
F ra nei sc o.

PENSÍÕNATO - Exigindo referên-
cias, aluga vagas c/refeições com-
pletas. Não atende por telefone
R. Paissandu, 219.

ALUGO - Av. Atlântica" 2516|
203, op. lux., mob. 2 qts., 2
talas, ar cond., tel., gel. atepet.

.._jl one, NCrS 880 mes. Tel. ...' 
57-7150.

QUARTO — VAGA em pensio
nato para doit velhinhos, alimen
1acão completa, assistência mé-
dica gratuita. Rua Bom Pastor n
328 - Tel. 28-1380.
VAGA - Aluga-se para moças em
casa de família com ou sem re-
feições - "lamengo. Tel. 25-4345
ou_4 5-0517.

LARANJ. - C. VELHO
Ã-ÃGÊNÕÃ-FEDERAL 

" 
DE""VmÕ-

VEIS aluga ap. sala, 2 quortos
etc. Rua Cristóvão Barcelos, 121.
Choves porleiro. NCrS 350 - Tel.
52-4211 - CRECI 781.
ALUGA ou vende apartamento -
Rua Laranjeiras. Tratar telefone:
25-7078. Das 8 às 18 horas.
LARANJEIRAS - Alugo ap. 2
qts., sala, coz.-copa, área dep
emp., gar. etc. Ver R. Alice
1 130 tel
Walter.

43-9798. CRECI 835
ALUGUEL FIADOR - Tamos irra-
tusáveii para casas • apartamen-

jto». Tratar Av. N. S. de Copaca-
bana n. 1 066, sj 905. Horário

i entre 10 c 17 horas.

QUARTO"cíe fren.e, mob'., comi*™f *0 
Y>^P«ÍET/Ullor^

telefone, roupa de cama, c.lfé:p"lt,"mo, .d• ">"- mobiliados
completo. Rapaz. 3,00 diária ->.¦", Copacabana, para atond.e, lu-

ini instas do interior • exterior —"''.Pagamos 
bem. BASILIO & CIA. -

LARANJEIRAS - Alugo, NCrS
250,00. Aps. 101 e 102, quarto
e sala separados, cor., banh. Tel.
31-0660 - CRECI 1 079.

ALUGA-SE" quarto pequeno, mo-
biliado, a rapaz idôneo. — Tele-
fone 56-8663.
ALUGO ap. - Pôsto 6 - Com
3 quartos, sala, 2 banheiros
ciais, dependências compl., com
gorogem. — Tel. 47-2247.
C3UARTO — Aluga-se para senhoj
Idôneo, na Av. Atlântica — Pôs
to 2, único inquilino. — Telefo
ne 37-4184.
ALUGO vagas para moças, com
refeição — Copacabana — Telefo'
ne 57-3441.
APARTAMENTO, dê frente/bem
mobiliado, com gel. etc, amplos
sala e quarto e deps. Av. Co-
pocobana, 371, ap. 802 — Vei
com o porteiro._
ÃLUGA-SE quarío mcbÜiado parn
.senhor ou dois rapazes que tra-
balhem fora, na Av. Copacabana
n. 308, ap. 1007.
ALUGO -- Copacabana — ôtlmo
quarto mob a pessoa fina, com
referências, junto a praia. — Te-
lefone 36-2193.

NA RUA RODOLFO DANTAS N.o
91/202 — Moça divide despesas

duas moças que trabalhem fo-
._, c! telefone em ap. de luxo.
Ver a partir das 12 horas

CATUMBI — Alugo baratissimo,
ótimo ap. tipo casa, 150 m2, sa-
lão, 3 quartos etc. Ver travessa
Vista Alegre, 24, ap. 201 - Tra-
tar Rua Itapiru, 155 — Columbi.

ioi-: -
SalSo,

Itapiru,

CATUMBI - Alugo ap.
Travessa Vista Alegre 24.

qts. etc. Tratar Rua
155.

QUARTO MOP,ILIADO - Alugo,
na Av. Copacabana n. :, J 118,
ap. 21, a pessoo de respeito, c|
referências — Tel. 56-3151.

FIADOR — Aluguel? Resolvo com
flador propriet., com imóveis na
GB ou eom.rcianta. Rua da As-
s.mbléia n.° 4S, sala 902.

QUARTO independente para moça
que trabalhe fora — Aluga-se na
Rua Leopoldo Miguez .— Posto 5,
em opartamento de moça só. Pre-
ça a combinar. Tel. 37-3332.

QUARÍO oara 2 rapozes, aiugo a
1 de nível científ., trab. fora, dé
inform. - 37-4161.
QUARTO para 2 moças, alugo a 1
cie nível científ.. trab. fora, dê
inform. — 37-4161. ^^
QUARTO GRANDE - Mob. cl mo-
lac para 3 moças que trabalhem
fora. Rua Domingos Ferreira, próx
à praia. Tel. 37-7724.
RUA BARATA RIBEIRO n.o 200
ap. 718. Alugo sl., qt. conj
banh. completo, kitch. Chaves
porteiro. Tratar de. 9 às 12h d/
úteis 37-8609 - CRECI 1078.
RAPAZ divide seu ap. mobiliSdo
com tel. no Pôsto 2 (Lido) NCrí
150,00. Informações - 36-0732,
das 15 às 19 horas. Sr. Amauri.
SÓCIO —.Ap. mobiliado, sl., qt.
sep., área ci tanque. NCrS 150,00
— R. Sousa Lima, 363-611. Após
19 horas. Copacabana^

ALUGA-SE ap. mobiliado de luxo,
com 2 quartos, sala, dep. com
telefone e utensílios, temp. ou
contrato. Tel. 57-8659.

SANTA CLARA, 142, ap. 406 -
Alugo pequeno ap. mobil. incl
geladeira. NCrS 280,00. Aceito
temporada. Ver gj zelador.

ALUGA-SE 1 sala em apartamen-
to, a cnsal ou moças que tra-
balhem fora. Rua Ellzeü Viscon-
ty n. 2021203 — Itapiru. -

CATUMBI — Aluga-se um ótimo
quorto independente à moca 

ça-,A|u , do NOS 2Q0 00

YL°UkPf'™°"2«lerÁ±tB.. 
'o eójii fiador. proprie.o

26.

ALUGA-SE ap. saia, quarto e de-
mais dependências, na Rua Ca-
dele Polônia n. 85, ap. 101 —
Riachuelo. Chaves ap, 104 — Tra-
tor Av. Nilo Peçanha, 26, 9.°, s
91?,_c!as 9 às 12 horos.
ALÜGA-SE coso, Rua CÍaroibã",
419, Ricardo Albuquerque, 3 qta.,
2 salas, cozinha e banheiro, e
quintal. Terreno de 8 x 40m. —I PENHA

Contra-' _\a., coz.

Rua Gen. Roca 913/302,
58-9827.

r,!B^ri°^VI,«lí5^^l4^*S?ÍÍA=il^::!na !°ia «bViXo-õ tratar no Uniãojfissões liberois. Ver na Ruo Gen.to, sala, cozinha e dependências, i,." _,_.',.i_._ ,,_,_ Al. c„. lnl— mio
Rua Francisco Medeiros n.° I
ap. 204. Tel. 22-5828 - NCrS
194,40.
OLARIA — Aluga-se ap, cj quar
to, sala, cozinha. Rua Itajoá n.°
172, oluguel 160.00 mais laxas.
Ver local. Tratar Rua Miguel Viei-
n Ferreira, 200 — Celso. Telefo-
ne 3(KI308._
OLARIA — Ãluga-se casn, Praça
Belmonte, 14. quarto, sala, coz.,
bnnh., área etc. Tratar Rua Plí-
nio de Oliveira, 69 - Penha —
Ayrton.

Imobiliária Ltda. Av
Braqo, 299, ar. 302 - Tel.
52-5008 - CRECI J-301
CENTRO"

ErosmoJRoco, 913302, Tel.: 58_-962_7 __
BONSUCESSO - 

.Aluga-se loia
grande para depósito, na Rua

Aluga-so loja em bomiEudoro Berlink, 42-A — Ver e
ponto comerciai, lóm da fronte, trstar das 10 às 13h — Chames
na Rua Carlos Sampaio, 21-A. Tra-c/ zelador.

na Rua 20 do Abril, 27.tor
CENTRO - Aluga-so sala
nitárto. de frente. Rua México, |

D. Pedro Mascarenhai

FAMÍLIA aluga grande quarto ex-
terno com cu aem móveis e uma
sala de frente, para moças ou
rapaz. Av. Paulo de_ Frontin, 172.
MÃRIZ E BARROS, 933, aluga-sê
ap. n.o 701, com 3 quartos, 1' 

i e dependências de emprega-
dor.. Chaves com o porteiro.

Cha-IVer R. Lôbo Júnior 612 - Tel
ves com D. Maria n/443. Trator 44-9798 - CRECI 835 Wolter.
com Dr. SIMÕES DE FARIA,

—iBARÃO DE MESQUITA n.° 126 -
* 

Alugam-se duas lojas novas sem
nn -, ,-¦ .j j' luvas, uma por 3 e outra por 5
90. Chave, na Lid.r Adm d.| ,á . f. 

d£ _
Imóveis Ltda. — Graça Aranha n. ??', ' 

ú,Li
145, giupo 408 - Tol. 32.401oJ.v":.-n-5J.Ç?°i-. --—.
i"¦¦'¦'¦"¦ :.y itOJA - VILA ISABEL - Aluga-
CENTRO — LOJA E SOBRADO - se com 50 motros quadrados, com

..Rua dos Andradas, próximo à R.jfôrga ligada. Rua Luís Barbosa
Alugo aplo. 2 qtos., ^Uruguaiana. Alfãndeoa, • S. Pas*'n. 3. Chavei no n. 1. Telefone
dep. emp. área elc. |sos, ótimo ponto comercial. Con-27-4357,

Rua Alcindo Guanabara, 17, sala
6IO;_1cL_42.7290.'AGORA? 

JÀ? FIADORES" 
"dV 

alio
gabarito assinam fiança sem li-
mile de valor sem cobrar adian-
todo. Ruo Ouvidor, 130 s! 604
(8 às 18).
CASA — Alugo bonita, la. loca-
ção. Rua Celestino 390, esq. Rua
Zoé, Estação Juseelino, iaclo di-
reito de quem sobe, c/Sr. Raul.

Itravo ólimo. Tratar Válier, de 7

_:às 11 horas na Rua Andradas 54.

PENHA - Alugo casa, sala, cal.e-jÇENTRO — Ãlugam-se grupos 1005
tn, quarlo etc. Ver Rua Cajá n. e 1005 na Rua Evaristo da Veiga,
1396. __pó- Cflda um cj duas salas e ba-

PENHA"- Ap. de 2" quartos, IT nheiro. Ver no local e tratar na

la, dep. Tralor Av. Brás de Pi- Av. Pres. Vargas, 542 s| 1613,
na, 274 - Tel. 30-7830. jlel.: 43-3113.

RAMOS.-rAluga.se uma cosa, c|lEDIFÍCIO AVENIDA CENTRAL -

3 quarlos, uma sala tudo gran- Alugo pequena sola mobiliada
d--.. Rua João Romariz n.° 347 -icom telefone, banheiro elc. Tel.
Preco NCrS 250,00. |2.il para 22-7482 - Proprietário.

CASA - Aluguel NCrS 250,00, 2
quartos, sala, cozlnha-copa, va-
randa e quintal. Ver Rua Saçu,
101 — Exige fiador proprietário
ou 3 meses em depósito. Tratar
cl Wonderley. Tcl. 43-7502
23-9700 - Piedade.

_..__, LOJ A - Rua do Ouvidor, 130, 2.o
AUXILIAR e RIO DOURC:s!loja 219 - Alugo. Tratsr Pres.

Vargas, 542, sj 404. Sr. Alberto-
ALUGA-SE apto. á R. Ildefonso
Cisneiros, 59, Irajá, cl 3 qts.,
sala, copn, ..cozinha, 2 banhei-
ros e garagem. Tel.: CETEL ~
91-C426.
ALUGO - Apto. c/ 2 C|ts., sol.,
coz., banh. compl., etc. AluguelCASA — Alugo qto. sl. coz. —

NCrS 120. R. Alagoinha 37, Su'-H£o'.' Ve"r' a R. Enei
lacap ^ P. saltar^ Caixa Econamica^^ aptC- ioi, no fim

João Ribeiro. PróximoPRECISA-SE casa tipo palacete,|dos Afonsos. Seguir Av. "A".

mediações Praça Saenz Pena — i ENGENHO DENTRO — Alugo bom
Tijuca, para clínica . de luxo — anarrnmento de 1 snla, I qunrto,
Telefonar 56-3093 — Sr. Tarcisio depd. Rua Monsenhor Gerõnimo,
— Horário comercial.  545 apto. 201.'Chavei por favor
PRAÇA SAENZ PEÍ\lA - Aluoa-se |'Pto- 202 fundos. Trotor 32-8902.
um apartamento de quarto e sa-

conjugados, banheiro e kit.
Ruo Generol Roço n.° 440.

QUARTO grande, aluga-se, pode
lavar e cozinhar por 85,00, com
depósito, D. Pedro Mascarenhas,
46. Catumbi. .
QUARTOS - Alugom-se a preços
módicos, perto Cine Bruni Saens
Pena. Av. Maracanã 651 — sob.
Tratar das 8 às 12 horas.
TIJUCA — Alugo-se ap. de saln
e quarto NCrS 250,00 e toxas
— Rua Barão de Mesquita, 591,
ap. 605 — Tratar no local.

ENGENHO DENTRO - Alugo-se
casa 1 ou 2 qtos., garagem, quin-
tal. Pca., R.G. Ncrle, R. Barba-
cena_07 c-5 Alg. 180 mil.
ENCANTADO - Aluga-se o ap.
201. Rua Joaquim Martins, 214,
quarto, sala. Base 150,00 o taxas,
Tratar na Rua da Assembléia n,
93, sala 1402, das 9 às 11 horas.
(Tal.;' 52-8836).
ÉNGENHcTdÊ DENTRO - Aluga-ir Colégio

201 da Rua Teixeira do .do:

SÓCIO — Aceito Sr. Responsabi-
lidade. Ap. qt. e sala sep., fren-
tc p| mar, bem mobiliado. Rua
Min. Viveiros de Castro. Edif. de
luxo. NCrS 150,00 - Pôsto Dois.
Cartas para o n.° 013 968, na
portaria déste Jornal.

TIJUCA — Aluga-se ap. tipo casa
com 3 qts., sl., ccz., banh. com-
pleto — R. Carvalho Alvim, 624,
ap. 101 — Tratnr R. Antônio
Basí I io, 149.
TIJUCA — Aluga-íe quarto c| re-
feições p| casal distinto, 300 cru-
zeiros novos. Tel. 48-2730.

TEMPORADA - Frente mar, co-
bertura, sala, 2 qtos., dep. bem
mobil., cj utens., gel. tv., dia-
ria 20, teh 45-7576.

TIJUCA — Quarto — Senhora só

procura em casa fam., c/dir.
inv., coz. Preço módico — Tel.:
46-7587. Anita.

TEMPORADA, op. 1 005, Djolma
Ulrich, 57, conjug., mobiliado,
gel;, caixa de áqua. Chaves com
poMeiro tel. _57-0651_. _

Cri:ir,v.io Borctlcs, 11, op. IOI.'"'" "', """'1°',?,„•*.' "J?í - 
^".PCRÃDÁ 

- Copacabana -
Y..-..Í-". . ¦ _.!—tf Pagamos bem. BASILIO i CIA. — Aluoa-se apartamento, bem mo-
QUA5TO LARANJEIRAS - Aluga- T,|s. 56-7542 • 37-1133. biliado, sl., qt., etc, em rua se-
se a Rua Ipiranga, 54. Tratar ccmr.-.-j.j-r-.-- hecionada — Tel 57-3482
o Sr. Abílio. jALUGA-SE. pequeno a|Í:^tf"P",";11-..-°°¦'. -r.no..

BOTAFOGO - URCA
ALUGA-SE apartamento de
luxo, 2 salas, 2 quartos, 2 b;
nheiros e demais dependências,
mobiliado, atapetado, geladeira,
maquinas de lavar, telefone. Ver
com o porteiro. Praia de Botafo-
go, 520, Tratar Júlio, tel. 26-3192,
horário comercial.

da, mobiliado. Tel. 47-7411," Co-
pacabana.
ALUGO ótimo quarto mobiliado

altoj?.,um senhor ou moço, pessoa

COPACABANA -
próximo a praia,
tol. 36-0036.

Alugo qunrto
Senhor. Inf.

ALUGA-SE vaga com refeições para
moça — Praia de Botafogo 158
ap. 2 - térreo. Tel. 46-6738.
BOTAFOGO — Aluçiim-s. aparta-
mentos na Rua Voluntários da
Pátria, 416, Ia. locação, cons-
tando de ampla sali de jantar, 3
grandes quartos, coxinha, banhei
ro social completo area dt sor-
viço • dependências ém emprega
da - Tratar na Av. lôbo Júnior __„._.„....¦-- - ¦—
1 672 - Panha Circular, das i as COPACABANA - Frant» p| e mar
16h30m ou paios t.l.fon.s - Um P« andar, 3 salas, 3 quar
30-7168 - 30-1947 - 30-6865 - •«! 2 banhs. sociais, topi-coii
30-6862 com Dr. Eduardo au ?•«, da?!. compUtat. Av. Copac.
Srta. Manoelina pl proprietário.

dônea e de respeito, em casa de
familia. 57-3225.
ÃLÜGÃ-SE um quarto a dois ra-
pazes em casa de familia — Av,
Copacabana, 589, ap. 3. Tratar
depois das 18 horns.
COPACABANA - Algam-se, 2
vagas para rapazes num qto. de
3 vagos. NCrS 60,00 tel: 57-1089.

TEMPORADA — Alugamos no zo-
na Sul, 1, 2, 3 quartos, todos
mobiliados, tratar Alvorada Emp.
Imob. Ltda. Avenida (N.S. Co-
pacabana, 731, segundo andar —
tels.: 57-5793 e 57-1427. Crecl
1032.
TEMPORADA - Copac. alug. 2
aps. bem mobil., roupa cama,

APARTAMENTO - Aluga-se, em
Vila Isabel, Rua Senador Nabu-

284, ci 21, ap. 201, junto à
Praça Barõo Drumond. Ver com
Sr. Rui. Tratar Rua dos Andradas

173 - Monoel. ,,
ALÜGA-SE quarto Rua Óto de
Alencar, 23. Tratar pelo telefone
58-6091. Maracanã.

utens., gel. Pôsto
tor lel. 56-2304.

5 a 6. Tra-

VAGA para moça educada. Am-
biente 

'familiar.- 
Tel. 37-8678 -

Copacabana.

ALUGA-SE apartamento 302, da
Rua Nossa Senhora de Lourdes,
52, de sala, dois quartos e de-
pendências. Chaves com o zela-
dor. Tratar cem o proprietário na
Run Senador Vergueiro, 128, ap.
703.

IPANEMA - LEBLON
COPACABANA - Aluga-se uma ALUGA-SE na Rua Visccnde de
vaga para rapaz que trabalhe fora
ou estudante, na Rua Barata Ri
beiro, 269, ap. 905 - Telefo
ne 57-8980.

17»,"t,»i andar. Chavàs no 3fi.
COPACABANA - Ap. d. 

"luxo

Pirajá n." 8, ap. 702, com 2 quor-
tes, sala, banheiro completo, ¦ co-
zinha, dependência de empregada,
áièa, tódas peças amplas e de
frente. Choves na porlaria. Tratar
Construtora Silva Cardoso Ltda, —
Pua Catete, 248. Tel. 25-3060, Sr.

usa.
ALUGA-SE ap. 404, Rua João di
Barros, 15, sl., qto. sep. NCrS
200,00. Chaves c| porteiro. Tra
tar tei. 42-9677.

ALUGA-SE apartamento, c] sala, .._.._
cozinha, banheiro por bom alu- iunto à praia, d. franta, 1.» lo-
guoi. Rua Real Grandeza n. 100, facão. Aluga-s» c| 3 qls., 2
ap, 103. Tratar no local. ; Ias, 2 banhs. sociais, copa-coz., FIADOR - Indico p. _

ÃLÜGA-SE ou possa-se íp. PraiajSi0- 'J"""»9" 
i"? *l,Vli * "•"•i1""" •"•J"'» «ador proprl.Urio

ds Botafogo. 460. ap. I 232. - \$m'J"Jt?' !_'" **, 'W*?».? «onwrcianf» na GB. Docum.n-

Alunuel NCrS 180,00, toxas In.lííí '?. .I??VÍ>?!!!•¦ «J P«rtairo.|tos em dja. Nao wbro nada adi-

¦lugar

32, ap 902. 

11336 Adm. Bens Pedro da Sil-ciArtrtD i™j- ~£~~"S-tFIADOR —. Indicamos 5 diferen-
_;t«s, idôneos t Irrecusáveis pj so-

geladeira. Preço barato.

ALÚGA-SE quarto com banheiro, veira,_
para 2 estudantes, ou pessoa qüe copacABAhIa' — Al.in...
frabalha f-o. Pede-se ref. teklj^^f fâ*^ £
j6"2730: ,qtc, kitch., mobiliodo. NCrS ..
A-LUGA-SE_ quarto _p3ra__rapa7;íi.-320,00. Choves e| porteiro. Trator
Rua Capita:
tífos-

Salomão, 55 — Bo-

PENSÍÕNATO Para moças e

tel. 42-9677.

«enboras de fino Trato — Excelen-
te localização. Ambiente agrada-
vel e aco-lhedor — Tratar, na par-
te da tarde, na Praia de Bota-
fogo, 524, ao lado do Teatro Jo-
vem.
ALUGA-SE vaga para .moça, Praia
de Botafogo 340 ap. 1126.
ALUGA-SE ap. frente, sala, dois
qunrtos, dependências de empre-
gada, etc. Rua São Clemente 164,
ap. 301, próximo da praia, tra-
tar no local, das 9 às 12 horas.
Ftsdor idôneo.

COPACABANA - Alugamos - R.
Barõo Ipsnema 77 ap. 508, e/ sl.
e qt. separados, dep. emp., arm,
embutido, esq. Leopoldo Miguez,
Chaves porteiro. Tratar CIVIA -
52-8166.

ALUGO op.-.r.amenlo de quarto, igÕPÁCABANÃ
aaleta, cozinha e banheiro, R. iÇ^CAIANA
Assunção, 504

COPACABANA - Pôsto « - Ap
da luxo, 1 por andar. Aluga-sà
cl saião, 4 qtos., arm. amb., ca.
pa, coz., J banhs. sociais, 2 qtos.emprag., araa serv. • garagem.Ver Rua Raul Pompaia, 66 aplo.
601. Chaves cl port.iro. Inf.:
22-5Í14 - 32-5735. Tratar Av.
Rio Branco, 156, s| 909. CRECI
1 336 - Adm. B.ns P.dro da
Silveira,

lucienar o seu cato. Proprietário
ou comerciante. — Assembléia,
45, sala 902.
IPANEMA — Temporada de um
ano, mobiliado, duas salas, doi:
quortos, armários embutidos, _
banheiros, cozinha, quarto e ba.
nheiro de empregada, méq. ta
var, geladeira, garagem — Ver
sábado e domingo. Prudente de
Morais, 1 378, ap. 304 - Tele-
fone 47-1189-
IPANEMA — Aluga-ae tipo luxo.
Rua Prudente de Moraes, 331,
apto. 101, mobiliado, atapetado,
c/ telefone. Tratar 36-4241.

TIJUCA — Aluga-se ap. 2 quar-
tos, sala, cozinha, benheiro, de-
pend. empregada, em sinteco, cj
garagem à Rua Oto de Alencar,
26Í403. NCrS 380,00. Ver. tra-

no local.

ANDARA!-GRAJACT-
VILA ISABEL

ALUGA-SE apartamento, 2 qts.,
sala, balcão, depend., frente -
Rua Canavieiras, 808|201 - Cha
ves no 102 - Tratar 38-5736.
GRAJAU — Aluga-se na Rua Co-
mendador Martineli' n. 96, ap.
202. Frente, cl sala, 2 qts., ba-
nheiro completo, dep., copa e
coz. Chav. cl zeladora. Tratar pi
telefenes 28-2880 e 28-3225, com
CUNHA.
MARACANÃ — Aluga-se casa ds
vila cj 2 qts., 2 salas, grande co
zinha, banheiro completo e quin-
tal, NCrS 400.C0, fiodor ou de-
pósito. Chaves no Iccal Rua Jor
qc- Rudge, 30. casa XXXVI. Tra-
tar_com Dr. Correia. 42-8793.
QÜ.ÃRTÒ — Alug. 70 a quem de
100 nes moveis, na R. Sousa Fran-
co, 378 e 1 na R. Matoso, 93.F.
Quarto 9 - 70,00 - Tel. 58-3264.
QUARTO — Aluga-se um a casai
ou a pessoa só. Pode lavar e co-
zinhar. Rua Petrocochino n.° 65-A

Praça Sele — Vila Isabel.
VILA ISABEL - Alugo ap. 601
3 qts., sala, dep. emp. Av. 28
de Setembro, 245, com ou sem
garagem, diàr., porteiro. Tel.: .
34-3528.

JACAREPAGUA

LEBLON; Orientação segura em
locação de imóveis ORSEG Pre-
dial. Rua Santa Clara, 70, 3.°
and., esq. Copacabana. Telefenes
22-6881 - 42-0313. Creci J. 319.

ALUGA-SE ap. 2 qls., sala, de
mais dependência. Rua Margari-
das n. 292. ap. 104 - V. Valquei-
re. Chaves no local até às 11
horas. Tratar na Rua Evaristo da
Veiga, 16, 14.°, s| 1 403.
CAMPINHO - Aluga-se um apar-
tamento nôvo, 2 qts., solo e de-|OUINTINO

ESCRITÓRIO - Rua Teófilo Oto-
ni entre Av. Rio Branco e Uru-
guaiana, em prédio pequeno, mo-
derno e de pouco movimento e
fácil estacionamento. Aluga-se
belíssimo escritório de 160m2.
Eventualmente com telefone. '—

Aluguel NCrS 700.CO. Tratar D.
Iara, Av. Pres. Varqas, 446 sj
705.

LOJA — Aluga-se ótima loia de
esquina perto-da Estação Brás de
Pina, Av. Antenor Navarro n.°
143 -Sr, José.

LOJA — Ãluga-se própria bar cu
café — R. Cristiano Machado n.
504 - Tr. Tel. 45-4943. Jardim
.América.-
LOJA - Áiuga-se com 150 m2,
força 80 H. P. junto ao Viaduto
de Del Castilho, na Rua Apacê 47,
ótimo ponto para indústria, pada
ria, bar ou mercearia. Inf. pelo
lel. 30-2161.
OLARIA — Ãlugam-se ótimas Io-
Jas à Rua Antônio Rego, esquina
da Rua Evangelina. Tratar
local. _______

Mate,
da Av.
aos Pi-

lares. Tralor Tel.: 30-5724. Av.'j.oJA 
"- 

Aluga-so ótima próprio
N. York 71, gr. 301 — CRECI|pnfa financiamento ou banco —

.IOoS» _j_  Ver e tratar na Travess* Ouvidor
ÃLÚGÕ - Apto., solo, qto-, coz., n. 14, conl Aroúio

LU/ — Para serviços de mãiiutençito e amplia-
ção nu rude de distribuição de energia elétrica e
séguihngá do pessoal <iue realiza esse serviço, tor-
lia-se indispensável interromper, lioje, sexta-feira,
o fornecimento de eletricidade nos.seguinteslògrn-
doures: Subúrbios da Central — Em Sepéllliaj en-
tre 6 e 17 horas. Ruas Salgado Pilho, Café Fülio,
dn Pente, Apolinário, Boa Vista, Santo Antônio-,
AretUva, Lavradores, Antônio Aarão] Dr. Ari Cha-
gas, 1." de Junho, do Iate, Municipal, da Florc.i-
ta. Branca de Neve, São Cristóvão, Dinis Maga-
lhães, Adalberto Cumplido clc Santana, Frederico
Trota, Frota Cavalcanti, Lutero Vargas, Coronel
Hispicio do Espirito Santo, Antônio Braga Filho,
Válter Melo, Tenente Pouman, Manuel Pinto,
Francisco de Oliveira, cia Capela, Deputado Joáo
Machado, liaguaçu, Pedro Leitão, Nunes. General
Veiga de Abreu, General América Braga. Engenhei;,
ro Martucelll, Major Soledade Neves, Maricão, Ti-
neto Haroldo, Helondc, Pires Nobre, das Pesca-
dores, Antônio Sales, Santa Teresinha. Helande,
dores. Antóio Sales, Santa Teresinha. Raul Mar-—tins, Dr. Rmrl-Boarentura e iTãgua; EslrãclãsT5ãõ~
Tarciso, Sepetiba e dc Piai; Travessas Sepetiba,
Santo Antônio, Felicidade, dos Pescadores, da Fio-
resta, do.s Ribeiros e Arnatid; Beco Santa Terésí-
nha: Praias cle Sepetiba e do Recôncavo; Avenida
General Ângelo Mendes de Morais. Em Osvaldo
Cruz e Turiaçu, entre 11 e 17 horas, Ruas Frei
Bento, Guararema. Lindóia. Scusa Caldas. Mar-
tins Guimarães. Pereira Leilão, Bernardino de
Andrade, Pinto Campos. Carolina Macha-do, Atila
da Silveira e Rio das Pedras; Estradas do Porte-
la c do Sapé; Av. des Italianos. Em Honório Gur-
gel e Rocha Miranda, entre 7 e 16 horas, Ruas
Fausto Cardoso, Pedro Rebelo, Veríssimo Machado,
Tiaia, Moçambique, Tencte Cordeiro e Silva, San-
ta Isaura, Ezequiel Freire. Nossa Senhora cle Sa-
lete, da.s Turquesas, Cururipe, Dr. Gonçalves Lima,
Taracatu, Quatiara, Piracaia, Américo Rocha, Ju-
rubaíba, Igaratá, Petrolina e Jatiná; Avenida dos
Italianos, Travessa Marisa; Pátio da, Sstação de
Honório Gurgel. í,s"! Zona Sul — Na Barra da
Tijuca entre 6 e 17 horas, Ruas Itália, Fa.usto,
Sérigo de Carvalho. Comandante Soares Pina, Co-
mendador Francisco Daul e Figueira e Almeida;
Estradas do Itajuru e da Barra da Tijuca.
SÇRIPTA — Está em circulação o número de
abril cle Scripta, Carta Econômica Mensal da Fim-
dação Manuel Joáo Gonçalves. Acompanha a pu-
•hlicacão o Informativo Verba, da mesma entida-
de.
TRENS — Das 12 horas do dia 20 ks 18 horas do
dia 21, os trens elétricos paraderes da Central do
Bra.sil. com destino a D. Pedro II não farão para-
das em Piedade, Encantado. Todos os Santos,
Méier e Engenho Nôvo, para trabalhos na via fér-
rea. No dia 20, das 9 às 16 horas, os destinados ao
Ramal de Matadouro estarão sujeitos a pequenos
atrasos entre Realengo e Bangu, o mesmo acon-
tecendo com os do Ramal de Paracambi. que so-
frèrão atrasos nos trechos entre Comendador Soa-
res—Austin e de Engenheiro Pedreira—Japeri, pa-
ra atender a serviços na rede aérea.
YOGA — A Sociedade Internacional de Medita-
ção está convidando todo.s os interesssados a íazer
um curso completo cle Ioga da Meditação, de Ma-
harishi Mahesh Ycga, na Rua das Laranjeiras,
251, às sexta-feiras, às 19 horas. Ontem foi reali-
za-da uma conferência sóbre Yoga da Meditação,
pelo Professor Rogério Pfaltzgraff.
CONFERÊNCIAS — A Associação Scholem Alei-
ch em de Cultura e Recreação promove hoje a
conferência do Dr. Noel Nuíels sôbre o Problema
do Índio no Brasil, com exibição de filmes inédi-
tos e amplo debate sôbre o assunto. Local: Rua
São Clsmente, às 21 horas.
LOJISTAS — O Clube de Diretores Lojistas do
Rio de Janeiro promoverá dois cursos: um para
os chefes de seção e outro para vendedores de va-
rejo, ambos com inicio a 3 cle maio e término a-
31 do mesmo mès. As palestras serão noturnas t
ministradas pelos Professores Rui Dàma.so e Na-
talino Pereira de Sousa: Aos que freqüentarem S
aulas receberão certificado do Clube dos Direto-
res Lojistas — Rio.
EXPANSÃO — A Aroldo Araújo Propaganda, dan-
do segulinento ao plano de expansão, contratou
os eervlços do publicitário Heitor Lima para seu
Grupo de Criação e Redação.

PENSÍÕNATO - Olimo vaga moça
- c/refeicões - 80, 90,00. Av.
Poulo Frontin, 384. Tel. 23-6341.
Tijuca.
SALA" - Aluga-se ótima sola' par-!'-_.
to cia Estação Brás cle Pina, Av. {DECORAÇÕES
Antenor Navarro 143, Sr. José.

UTILIDADES
MÓVEIS

NCrS 140,00 mais loxos. R. Co-
mandante Clare, 14-F. — Irajá. ¦
ALUGA-SE unia casa c/3 quartos,
sala e copa, quintal grande. Tra-
lar: Rua Rita dp. Sousa, 71 V.
Carvalho. Chaves no n.° 96.
ALUGA-SE uma casa, na Rua Go-
neral Correia do Lago n. 615 -
Honório Gurgel.

jCHIPENDALE Dormitório par» ca-
:al df: imbuia. vendo por NCrS-

(2C0,CO, sala igual conjugada
:NCrS 150,00 juntos ou separados

SAENS PENA - Sola íSln"e"rcTa"i~:ATEN(;ÃO 
- Compro moveis usa-Ruo Hodock Lobo 370-B.

ATúflí-M ou vend-s- Ru'cònd« <>" *'"'"' .à< 5'*"d, <lu'nlidj' DUPLE.< caviúna, 5 portas feito

de Bonfim, 375 sl 805'80ó. Tels. í« "• dormitórios « salas, mor.-,5obre encomendo e uma arca de
=30994 fim, caviúna, império duplex Chi- ,res por,0!. mesa rac|onc|a, e ca-

IOJA - Ponlo esqeleculor para :..,:.,,..' Ti^TZT^. ~,„, , P»nd»l», m.dalliio, arcas, rusti..deir(15 píilhinha, de iacMEIER — Aluga-se loia, com 2 cos s coloniais. Pa«jo o valor rn.vj^qualquer ramo. Aluqo. Sta. Luzia
n.° 799, quase esq. da Av. Rio
Branco. Tel. 56-6588. dos 113:1»;

PASSA-SE contralo"dã saio", I 115,
da Av. P. Vargas, 590, cl mo-
víÍs de luxo, cortina e atspita'
da - Alug. NCrS 180,00 - Tra
tsr na própria sala. após 10,00hs

Aluga-se loia, com
galpões nos fundos oara comer'
cio e indústria, k Rua Doutor Pa-
che de Faria n-° 5, próximo a
estação.

o ap.
Azevedo 152, 2 quartos, sala
demais dependências. Ver no lo-
cal e .ratar com o proprietário

Av. Rio Branco, 183, sala
909|10. Base 210,00 - Fiador idó-
neo.
ENGENHO OE DENTRO - Aluga-

o ap. 402 da Rua Guinesa,
130, 2 quartos, sala e demais
dependências. Ver no local e
tralar com o. proprietário na Av.
Rio Branco, 183, solas 909|10 -
Base: 200,00. fiador idôneo.
ENGENHO NOVO - Aluga-se ap.
primeira locação, três quartos
dependências, sinteco, NCrS ,
260; Rua Araújo Leitão, 771, ap.
20í. Tralor Sr. Alberto, telefone
22-9062 ou no local.
ENCANTADO - Aluga-se ap. nõ-

trés quartos, sala, banheiro
cozinha completos, gás eto rua
49-7091, Rua Goiús, 414, casa 1,
ap._202. Exige-rc- fiodor.
GIMÒÂLUPE - 

"Alugo" 
cãs"a 

"NC'r'$

90,00, qt„ sala conj., coz., quin-
tal. Só aceito depósito — Tel.:
31-0660 - CRECI I 079.
GUADALUPE - Aluga-so cas"a, ci
3 qts., duas salas, cozinha, ba*
nheiro. Rua 13, quadra 34, casa
10. Ver no local.

ALUGA-SE casa, 2 quarlos, 1 so-HUA MEXICO, 31 - Sala paro
Ia, cozinha etc. Rua Samim, 855joscritório, de frente, sintecada,

* ' ' 
Aluguol 200,00. Fia>|pintada de nôvo. Ver corn o por-

íeiro.
ALUGO - Caso 2 qls.; saio, co- SALAS - Alugo, NCr$ 22Õ,ÕÕ no
zinho, grando quintol, entrodo de|Edif. Municipal, solo maravilhoso.
automóvel Estrsda do Sopé, 623 Aceito depósito. Tel. 31-0660 —
dos 9 òs 11 horos. CRECI; 1079;
IRAJÁ' - Aluga-se 1 casa dêlSAUA - Aluga-se - Trav. Ouvi-
sala, quarto, co?.., bonh. — Ru,V|dcr, 38 — 3.° andar — Tratar
Mupiá 174 casa 2 - Alug. 120jcom Sr. Brandão.
cruzeiros novos. ífRÊS SALAS VAZIAS - Ponto es-

petacular, alugo ou vendo — S.
Luzia, 799, quase esq. de Av.
Rio Branco - Tel. 56-6588.

INHAÚMA — Alugo ap. nôvo.
Rua Augusto de Sousa, 83. Tra-
tar Sr. Jaime. Tol. 29-7142.
MARIA DA GRAÇA - Alugo-se -
Quarto, cozinha e banheiro. Rua
Fernando Esquerdo n.° 85.
QUARTOS - Alugom-se, podo la-
var e cozinhar, desde 40,00 —
Rua Dona Luíza, 256, Inhaúma,
Perl0„c'9 Praça Botafogo_.
QUARTOS - Alugam-so; pode
lavar e cozinhar, desde 60,00

ZONA SUL
ALUGA-SE uma sala de frente pa-
ra Avenida Nossa Senhora Copa-
cabana, em edifício do alto ga-
barlfd cf 118 m2. Tratar Av. Co-
pacabana 690 13.". Tel. 57-9293.
ÃLUGA-SÉ - Loia Av. Alaulfo
de Paiva 1 174 loja E Leblon,
Tralar. Coruso tol; 57-6941.

cem depósito 2 meses. Av. João
Ribeiro, _620 

-__Pilores

VICENTE DE, CARVALHO - Alu- ,l.°.JA „EM .<j.ALER'A
go-se I caso de sl., 2 quarlos, !''»"•. Ru. Vi.cond.

coz., banh., área cob., garagem. I?3"' SOjJIl
Rua Ibitinga 167. Alug. 200 cru-|I.OJA
zeiros novos.

— Alugo
da Pirajá

DIVERSOS
SÃO JOÃO DE MERITI - Lo|a
aluga-se ao lado do açougue. Ver
e tratar à Rua Juparanã n. 15.
Parque José Bonifácio.

IMÓVEIS
DIVERSOS

Preço convidativo. Av. Sal-
vador de Sá, 184.

VERANEIO
CABO FRIO - Aluga-se ótima ca
.a, centro, grande terreno a jar-
dinado. Tratar tel.t 46-0373.

CABO FRIO — Férias, lua da me|
fim de semana, ap. duplex cj

3 qts., cj geladeira • garagem na
praia do Forte. — Tel. 58-3475

ximo. Atendo rápido em qual*
quer bairro. Tel. 42-0802.

ANfES-;de^moblliar's/caso,ou^p;°°^!TQj,'P 
*"'<<'«>¦ 

^'. 
R^"

móveis de estilo, preços de fábrl- »>"-: "m. P°u" u"\ .V="df's,--
ca, coloniol brasileiro, espanhol, Nf'$ 150,00. Rua Haddock Lobo

holandeses etc, camas èspariho- numero,- 206.
lat, mesinhas de couro taxeádás; DORMITÓRIO Chipendãiê casal;
escrivaninhas, estantes torneadas, sajB de [ántar peroba imbuia,
oratórios e muito novidode, Rio príc0 boralo, iuntos ou seosra-
Anligo. Rua Toneleros, 112 -.Co-j^s jjy- HKHocfc lobo, 206.
pacabana. Também em Teresopo-|-~"^"^-rg;-.-¦:-
lis Del Rey, iunlo ao Higino le DORMITÓRIO d. casal, 6 p pau
em frenle à padaria do alto). Vale!";. * P'--"' S»lad«lra Crosley •)

a pena ver. (X;P,05' sofa-cama d« casal » radie-
*.--;.:.* _-"—'—— j—-.;—;—! vitrola Standard Electric, Sun tr
ATENÇÃO - Compro dormitórios,; Alldi,orium. Vendo urg. iunto ou
salas de jantar modernas, marfim,:, Rua d, „,, |o n„ , _ob
caviúna, império, chipendale, ¦¦U'*JD0na Diva
XV, pano no ato. Atendo rípidol .';„—?¦
pelo teL: 34-6604. .DORMITÓRIO Simo em iacaran... t—"Idá eítá como nôvo e sala igual
ATENÇÃO vendo moveis usados,: ni0dernos, vende.!e iuntos ou te;
salas, quartos e peças avulsas. êrado!. oua Haddock lôbo 370-1).
Todos os tipos Rua General Ar- ** ¦ ... -.—— -.
liga 325-D. Leblon.  I DORMITÓRIO e mais 3 camas

-¦ -—* """"¦ solteiro, 1 fogão, grupo estofado

DIVERSOS

ATENÇÃO — Em caviúna e mar-
fim vendo dormitório de casai e
sala, 370,00 junto e separados.
Rua Aristides Lôbo n.o 128. P.
H. Lobo.

COSTUREIRA -
ga-Ee sala para
das a; máquinas necessárir.:
Tratar tel.: 56-3246.

fá c. soiteiro, 5 cadeiras
grandes p| varonda, masa fórmi-
ca e cadeiras e 4 quadros 30
peças per 500. e?t, novot ou se*

\'rz^_T^_~k À""" 1—Hpsrado m- viaciem, R. Sousa Frôn-
 _ ATENÇÃO - Compram-s. m.6v»is. eo „. 378, sob. V. Isabel.

Copacabana, olu>f^,L í;«3™MA..**^jDÕRMTfÕRrò—íitiS' sala^aV^

(X i

JARDIM REALENGO - Aluga-se
uma casa, rua projetada 55. NCrS
150,00. Informações tel. 31-1441
ou 48-3472 com Sr. Gonçalves.
MADUREIRA - Alugo-se apto. em
cima do Mercado. Tratar Av.
Min. Edgar Romero, 351 — Casa
23 - Vila Maia.
MADUREIRA - Aln-ja-se ep. gran-
de. Ver na Rua Domingos Lopes

445, ap. 302,
MEIER - Alugo-se op. 201, tro-
vessa Alfredo Botelho, 107, sala,
3 quarlos, dep., um por andar.
Ver de 8 às 12 horas. Telefone
57.2829.
MEIER — Alugo ap. térreo 3 qts.,
sala, armários, área, 2 enl radas.
Não tem cond." Ver 9 ès 12. R.
Miguel Fernandes 151.
MEIER — Jardim Candelária
Alugo casa moderna, cj 2 qts
sls., coz., quintal etc, na
Ferreira de Andrade, 905-F.

VICENTE DE CARVALHO - Alu-
ga-se o ap. 302 da Rua Agrário
de Meneses n. 139, de sola, 2
qts., banh., coz., dep. de emp.
Chaves no ap. 202. Tratar na
União Imobiliária Ltda. — Av.
Erasmo Braga n. 299, gr. 302.
Tel. 52-5008. CRECI J-301.
VAZ LOBO — Alugo uma casa na
Rua Caiabu, 7, primeira locação.

ILHA DO GOVERNADOR
- PAQUETÁ

Alu-ILHA DO GOVERNADOR
go ap. qto. e sala sep
area, etc. Ver Rua Urca,
tel.: 

"43-9798. 
Creci .835. Válter

COPACABANA - Em
ótimo ponto cj 85 mts., contrato
novo 5 anos, cj telefono infor.
c| Sr. Carlos. Rua Rodolfo Dan
las, 85-C.
LEBLON — Alugam-se 2 lojas me-
lhor ponto do Leblon. Ver R. Ra-
inha Guilhermina, 95, esq. Ataul-
fo Paiva c| Sr. Severino. Tratar c[
Luiz Oliveira Imóveis. R. 7 de Se-
tembro, 88, gr. 407. Tel.i 52-0749
- CRECI 198.
LOJA - IPANEMA - Passo con-
trato d* 5 anos, boutiquj bem
instala com jirau, tapete, banhei-
ro etc. Passo firma e alvará bem
amplo. Aluguel NCrS 250,00 -
Aceito oferta D. Zaida '37-2372,

coz.,|apòt 12h 30m.
Í721202!

i-rtetiir» <-nm tn louantidade de dormitórios e sa- .,-,costura com to- 
p chipendale, pi- fim Hnd?. 1 berço, 1 grade de

larfim, caviúna, luis XV, Râsll. «rro urg, R. Bento Gonç,-,ves,

i . Colonial. Paga.s. o valor: 185, esq. Jose dos Reis. Eng.
máximo. Atenda-s. rápido «m!D£nl'o- yj_  _..__ ...
qualquer Jiairro. Tel.: 28-8'm. 

''DORMITÓRIO 
o sala de iantar

ÃÍÈNCÁÒ - 
"Compro "movois;mcdernos, 

vendem-se iuntos cu

, 
, 

, , usados de dormitórios • salas d. separodos por preço barato pari
Aluga-se p/ Ind. ou Dep., c/ji,n,.,r „v;una Chio.ndal. marfimidesocupor iugor. Rua Haddock

Galpão 640 m2
luz e força lig. Rua Sorg. Silvo

Nunes, 584, Bonsucesso. 30

metros da Av. Brasil. Telefo-

ne 23-3935.

jantar caviúna. Chipendale marfimidesocupar lug
rústicos. Coloniais t armários. Du- Lobo, 181-B. _

Loja
Passa-te excelente, finamen-

le decorada com telef., pró-
pria para investimentos, ioalhe-
ria, etc. Urgente. Ver à Rua
do Ouvidor, 130, loia 1. Tratar
com o próprio.

ILHA DO GOVERNADOR - Alu-
ga-se 2 apartamentos de fronte
para a praia da Olaria, 409.
ILHA DO GOVERNADOR - Jor-
dim Guanabara — Rua Uçá, 107,
alugo apartamento, 210, sala,
quarto e dependências -- Vaga
na garagem — Cem móveis ou
vazio, trezentos cruzeiros men-
sais — Ver no Iccal - Tratar te-
lefone: 49-6145.

MEIER
solo
cozi
mera na
MEIER — Por motivo de viagem
passa-se contrato de ótimo ap
com 2 quortos, sendo um de ..
7,5 x 3,5 x 4,5, sala e depen-
dér.cio de empregada, na Rua

Ag. de Investimentos
ou bancos

ALUGO 1'.° andar, loja, sobreloja e
subsolo, cofre forte e instalações próprias

ER — Alugo quarlos, ciuarto r- • »| • •com depósito pode lavar ei PCTAFin DO PIO lou Para outro tim similar, em local privi-
nhar. R. Maranhão, 199, co- ",MIW UKJ R"-' 

\\-„;iÍ4À Ar, fonfrnr. Dias da Cruz. legiado do Lentro.
NITERÓI - S. GONÇALO| Ver na Rua 1.° de Março n.° 37 -

Sr. Darcy Pinheiro.

pl». At.nd.-se rápido «m lodi DORMITÓRIO - Marlimlcaviuna,
a cidade. Tel. 32'OIJl. :novíssimo, sala Igual. Vendo pj
......*>. - 'preço muito barato ííou seoara-
ATENÇÃO .- Compro niov.is usa-,Jos Ru3 Hac)dDck Lobo 303.C.
dos, dormitórioi -  .... — .
viúna, marfim, Chip.jndale, lufs WKiy«!-«

— Móveis para copa e
conjuntos de 5 pecas'. 

duplex, pago o m.lhor pre-desde NCr$ 60, banqulnhos des

• «tendo ripido, tm toda Jde NCrS 6, mesa e 4 cadeira:
lídad». tel. 22-0967.'

ATENÇÃO — Compro móveis usa-
dot, dormitórios, Chip.ndala, rús-
tico, moderno • Império, salas
Império • modernas. _48*4_1I?* _
ATENÇÃO"-Dormitório em' mar-
fim para casol, NCrS 250,00 sala
igual NCrS 1£0,C0 iuntos ou se-

parados. ^Hadock LôboJJO.B.

Ã VENDA — Dormitório solteiro
Cr$ 120, cc-Ichõo molas casal
Cr$ 60, espelho, poltrona mesa
CrS 90 separados, quadros, fo-
gão etc. Copacabana Lido tel: ..
36-0068.
ATENÇÃO — Compranwa movais
usados — Precisa-se d* «randa.
qu.ntldad. de dormitórios • sa-
Ias da iantar Chio.ndol., pau
marfim, caviúna, Luís XV, RúslN
co • Colonial. Pana-se o valor
mínimo. At.nd.-s. rápido em

iNCrS 95. Na
Caneca, 117.

Fábrica Rua Frei

GRUPO ESTOFADO - Sofá-cama
espaçoso, 2 poltronas, molas ex-
celentes. Necessita eítofamento.
Vendo Urgente coniunto ou se-
parado^ TeL__57-9657.
GRUPO ES"TOFADÒ -- Almofadões
solt., tec. fino, espuma de látex,
480, outro em courvin, tenho
transp., 57-8944.
LUSTRA qualquer estilo dc mó-
vei?, pianos, armações, etc. Tra-
balhos perfeitos, por preços ra-
noávpis. Telefono 30-5546. Eiso.
MOTIVO mudonço. Vendo ceni.
3 poltronas em plástico, 1 qto.
casal, 2 camat solt., 1 sala jan-
tar marfim e caviúna, 1 mesa de
centro, melhor oferta. — Teit-

|fcne 34-5328.

PRAIA DE ICARAI -
apto. mobiliado. Praia

r,. i r nnn ono irai> W - Niterói. NCrS 250,00.
Dias da Cruii 220, ap. 308,_com|chaves c/ „ p.,ie;n. Tralor-c/

"ATuIaTaiTel. 38-0494
de lca-1

qualquer bairro. Tel. 48.4556. MEíA elástica fórmica (sem uso)
ÀTÉNÇÃÒ — Guorlo e solo pau NCr$ 150,00. Rua São luls Gon-
marfim, em ótimo estado de coh-|2aga, 63."*, caia 6.

jservoção. Preço baratissimo. |uh- M0VEISCde estilo e iesuitlcoi,
tos ou seporodos.. Av. Salvedor pratar;8 inçièsa e portuguesa. ta:

|de Sá, 184. F. Frei Caneca. jpetes persos, pinturas a óleo, oor-

frente ao Shoping Center. Tratar
pelo tel. 23-1226, com Ricardo.
MEIER — Alugo altos e baixo,
3 quartos, salão, copa, cozinha.
Rua Wenceslau 141, cl 9. Tra-
tor Tel.: 29-7111. Geraldo.
PIEDADE — Alugamos cnsas Rua
Virgem Peregrina, 135, casas 1-2-3
e 5 c) s./ qt., coz., banh., área
c| tanque. Tratar tcl: 31-0749.
QUARTO tom cozinha independen-
te - NCrS 125,00. R. Paim Pam-
plona 118, Estação Sampaio, tel.
48-9330 - Fiador.

Aluçam-sa dois lit

APARTAMENTO: - Sala e quarto
separados, baniieiro, cozinha, na
Rua Lauro Muller, 26, ap. 210 —
NCr$ 300,00. Tel. 36-5430 - Cho-
ves com o porteiro.

bonheiro, rc. :de f,en)e ,,.
jeoz., e banh.
Ver no

- Apartomento GÁVEA
locação, c' qto.
Aluguel 300,00.

ocal Rua Pauia Freitas,
78, apto. 404. Trat
Branco, 156, s' 909.

ar Av.

J. BOTÂNICO
JARDIM BOTÂNICO - Casa, alu-

. ga-se com 5 quartos, 3 com
Riolar condicionado, mobiliada, 3

TÍJCJA4! *D*2?- Inf- 22-5814lqeladoiras. teleíone. NCr$ 1 300,00
32-5735. CRECI 1336 Adm. Rui Girondino Estêves. 56 -

Bens Pedro da Silveira. Itel: 26-2137.
I

pendências. Estr, Intendente Ma- dos apartamentos na Rua Vital n.
Oalhães/237, ci 37, ap. 201. Ver 333. Tratar na Trav Andrade, 18,
no local - Tel. 29-7835. |ap. 202 - Mesmo bairro.
JACAREPAGUA - Aluga-íe à Rüa QUINTINO - Alugo-serRua Gar-
Joaquim Pinheiro n. 313, casa cia Pires 31, ap, 202 c/ 3 qts.
2, 3 e 4, d sala, 2 quartos, coz.,! sala, banh. coz. e área serv. —
banheiro. Chaves cl Dona Floral Aluguel 220,00. Ver no local —
n. 281. Tratar na União Imobi-llnf.: 22-5814 o 32-5735. Tretar
liaria Ltda. Av. Erasmo Braga; Av. Rio Bronco 156 sl 909. CRECI
n. 299, gr. 302. Tel. 52-5008. 1336. Adm. Bens Pedro da Sil-
CRECI J-301. | veira.

o perteiro.
Dr. Corrêa, Av. Marechal Cama-
ra, 271, 10.» and. 1004 - Tel.:
42-8793.

iBARATISSMO Vendo dormito-lcelonas, cristais, órtiõo,

CAXIAS - SÃO JOÃO
OE MERITI I

ASSINÃMSlTlÃNÇÃS - Casas e
apts. — Dou documentos de fia-'
dor propr. e comerciante em Co-
pacabsna. Inf.: 46-8855 . 43-3413
Rua. da Corioca 53, 1.° and. (8
às 16 horas).

NOVA IGUAÇU -
NILÓPOLIS
ALUGA-SE caso na Ruo 13 de
Maio, 895, Nova Iguaçu. Tratar
na Rua> Paulo Macedo, 113 -
Mesquita.
NOWCIGUAÇU - Centro - Ca-
sas peqs Rua FIcrcsta Mirends,
198 casas 1 e 3. Aluguel NCrS
180,00 msis impostos e taxas.
Tratar no 188.

Área para escritório
Procura-se nas imediações da Av.

Marechal Câmara para aluguel ime-
diato com aproximadamente 300/500
m2 de área útil. Preferivelmente salão
sem divisões'.

Informar disponibilidade para Cai-
xa Postal 1 860. (P

río p! casnJ em estado do
vo. NCr$ 200,00, snla mesmo es-
lilo. Rua Haddock Lôbo, 303-C.
CHIPENDALE, vendo dormitório
de casal, 240,00 e sola de iantar
completa, 150. Rua Aristides Lôbo
n.o 128. Próximo H. Lôbo.

CHIPENDALE dormitório maciço
claro de casa! vende-se por pre-
ço barato — Rua Haddock Lôbo,
181-3.
CARTEIRAS ESCOLARES - Mó-
veis escritório, ¦ camas beliches.
Não comprem s| consultar nl pre-
ços. Santa Luzia 776 gr. 1 201 (X
CHIPENDALE - Dormitório maci-
ço p! casal — Vendo baratissimo.
Sala

eletrola stereo, TV, gelarelrs,
jóias etc. Serão vendidos em lei-
lão dios 22, 23, 24 e 25 às 20,30
horas na Rua General Roca, 826.
(Praça Saenz Pena) pelo Leiloeiro
GIANN1NI, para entrega do pré-
dio, onde sevá a agência do
Banco Bordallo Brenha. Exposição
sibodo (20|4) e domingo (211'4),
às 15 hs. Anúncio detalhado no"Jornal do Comércio" domingo
(2114). _j_ (X
MOVEIS, estado'¦ novos, armários,
cúmas cômodas, mesas centro, ou-
tros quarto, salas, dormitórios,
bufe-bar, outras poças, vendo ba»
rato desocupar. — Pres. Vargas,
n. 2963-A.

-iual »Cri J£?'i°°.,U. a£s 
°u MÕBlLIÀ""- Vende-se'motivo' vie-

separados. Rua HadclocL- Lôbo n.ig5m dérroitério e Mi dí ,,H.
rP.. , , tar rústico mexicano. Ver à R-a
CHIPENDALE sala e qusrto mo-; Senador Vergueiro, 232, aoto. 

'

ciços d» tor clara, conjugados. ;704.
E-tão a mesma coisa de novos. MARFIM-e.cavlún»;vendoíaèqúJíí
Vendem-se iuntos ou separados.,to 230,00 e uma sala em «slido
Pec.incha. Av. Salvr.dor d». Sa.ipcrfeito, 140,00. Aristides Lôbo

!184. frei Caneca. n.o 12S. Próximo H. Lôbo.



- CIA' SIFIfAOOS - Jornol do Brasil, 6.°-folra, 1M-68 • UTILIDADES • OPORTUNIDADES - NEGÓCIOS • MÁQUINAS - MATERIAIS © ENSINO - ARTES « ANIMAIS - AGRICULTURA

POR MOTIVO de mu-
donça vende-se um fa-
pête persa legítimo, com
3,10x4,15m. Ver e tra-
tar Rua Barala Ribeiro,
n. 193, ap. 501. Não ss
aiende por lelefone e
nem por intermediários.
PAU'MARFIM: eovlun» - Dormi-
tório, snla do ianlar, ostado de

novo, MCr$ 150,00 cadn, iuntos
ou separados. Rua Haddock Lobo

número 206.

GELADEIRA
locação d»

Equipamentos
eletrônicos

VENDO - Fin» Sali de Iantar,,
copa, radio vitrola t oulros mo-!

i, motivo mudança,
mundo Corròíi 77701.

Ruf! Ral*

SAIA E QUARTO - Vendo ur-

gente, molivo viagem. Rua Fa-
dr«-;T«lõmaco^54,.>Caseadurav
SOFA-CAMA direto da fábrica,
liquidação tolal :ofá-ramn, par-
1ir 78,00. R, México, 41, i. 60.1.

SALAS-Jantar chipendale maciça
12 peças, outras conjugadas

— Conserlo, pintura,,
máq.. cargas ila <|áv

automático. relô - Frei Canoca!
„.« 17 - Tal.: SWMO;'GELADEIRA 

a parlir de NCrÇ
120, 150, 180, 200, GE, Frlgidai-
re, Braitemp s Clímax, todas cie-
Inndo bom. Rua da Conceição,
M5, job.j ao lado do Colégio
Pedro II.
GELADEIRAS"»" pnrtir de NCri
ISO, 130, 200 ati 300, GE, Ge-i ,-','-¦', , .- .... I ...
lomatic, Frigidaire, Brastemp, Ad. Veildem-Se equipamentos de EsludlO e Trans- Compm-se blscultç, porce
mlrél; Iodas gc-lando muito bem. 1 _,;---_ llca/.|-,. [nas, bron.:e, prata, cristais,
Run da Conceição, ni.J°i"-„|mlSSOr usaaos |p6tat( 

lustres e móvel-..
gelàdeíra philco is pit, du- \yer na f;ua Conde Pereira Carneiro, 371 —

Estrada Vicenle de Carvalho, Tel. 30-8844. (P

ras Sescle 140, estado novas vdo.
barato, desocupar. Pres, Vargas
2 962^
SAIA rústica vendo por NCr$
120,00 e um o -vestido 

^J*Í|refRIGERADO R GE, aspirador pc
Iunto ou separado. Kua Hactoci., _á.,., ,  _,_ ,.i,i„i
Lobo 370-B,

Antigüidades
Moedas

Tel. 36-1219

Estações 25 - 26 - 29
Vendo dois 25 e dois 26 comerciais

ou permuto por 29.
Oferta? para 49-0002, Sr. Paulo

TI1ULO - Vendo Hospital Silves. .MATERIAIS DE CONSTRUÇAO - -MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E
tre. NCri 450,00 em 3 pardas. Areia do Guandu NOS 12,00 -FERRAGENS — Vendo na Av. P-m
30.9949 - FARAH. Saibro, NCr^ 10,00 - Terra d«!de Pina, I 673-A, ótimo ponlo,
TITUIOS DE-CLUTrS- — Vendotembosio; NOS 10,00 - Pailm ti," contr. novo. prtço NCrS
Jóquei, Caiçaras, Vasco Prep, J • "¦" '¦ HC'.'* M*°° ~ Inoh*., 40 000,00 facilitados. - V, no Io.
Touring Flamonçio e li|uca. - 10x20x50, NCrS 120,00. Consulte, cal.
Ifl. 2Í-2-I91 - Ary Brum. "" pelos Inls.-. 42.01)50, 42.51',6 proilAS COLORIDAS

lliindia, quitado ven.
lado NCrS 500,00 Ie'.

(P

1,
plex, americana, muito bca,
Vondo urg. Rua di Relncão,
tol). .,.„,',;•",; —
GÊLÃDÊÍRA Brastemp imperador,
10 pés, poria últi, congelador
grande, 

-funcionando, NCr$
170,00. Av. Copacabana

GRANDE «liquidação, 60 
ras à sua disposição, desde |20,CCimlcrolone c| pe, tipo Sluaio

muito neio. Rua da Relacio, 55. Çoraeío" de Mara, Jo7, das

REFRIGERAÇÃO CEZIIIO'- Frei.'" '2n'-"--.0!or';-.. ---.j-

Caneca 17, Itl.l 52-4230. Conserta,.VENDO Televisão Pinico predio

pinta • reforma. Ar condiciona-la tubo 110 graus,, fynclonatnen-
do, rjtlndeira «tc, di garantia.

a 610-J. |VENDE-SE l amplificador de son»,|VENDE.SE - Tv.'-' 
oeladei-3 alto-félantas, I toca-d:sc:s, 1 lormlga pedal fum

SATÃ Rústica ou Chipendale —

Vendo isoladas e 1 quarlo Rus!.

por preços de ocasião. Maria
José, Bil. Madureira.

SALA/DE JANTAR om estado de
nova. Diversos estilos pl deso-
cupar lugar. Vendo NCrS 150,00
- Rua Haddock Lobo, 303-Ç

perffiito em today cs canais,
Rua dn Catete n. 51 sobrada.
VENDO Ridio.'Ziinll.lv Trani-Ocei-

irola stéreo, IV, máquina Elna pMnic, e um tócadiscos SlIVeflsh

costura, liarmünio (órqão) nôvo ta.:Stereo, perfeito eslado
peles
Rua

Emerson (23)
unciona muito bom.

Ru.-'Laranjeiras 475701, vende-se caía
9,30 cama cisai sumi nova, unia cama

raíorvabel neva Laranjeiras, 475
- 701.
VENDE-SE -Uma lelevhão t 

'uni

acordeon italiano. Rui Uruquai
153 casa 1.1.

Antigüidades
Moedas

Tel. 36-1219
Compni-sc biscuit, porccla-jc

Telefones
compro

EM DINHEIRO

PAGO NA HORA
Vendom-se 37 500 .içco;

28, .0, 34 54 NCrS 1; 500,00 a«»a sociedade a 70 ccnlúvo:
36, 37, 56, 57 NCr$ 1.600,00 cada uma. Luiz. _ 31-2553.
23, 43, 27, 47 NCrS 1.800,00!

bronze, pr.
2, lustres e

Ia, cristo.s,
móvois.

'portátil, 
lustres de cristal, ele-

TAPETES PERSAS - Vendo vários
novos. Preços batendo toda con-
correncia. Verifique. Também lavo
m conserto tapetes —Jel. 25-2408.

URGENTE":'^""Vende-se sala de

jantar cnviúni ótima estado, es-
crivaninha. Motivo viagem. Rua
Barata Ribeiro n. 253 apto. 601.
Copacabana.__

VENDO; üm sofá-cama NCrS 4Ô.0Õ,
1 berço, uma mesa conversível, 1
TV portátil. Rua Barão da Torre,
553' 20I-I-' - Ipanema (X

VÊNDÉ-SE 1 sofá-cama. í armário,
4 portas, 1 cômoda, 1 mesa fór-
mica com 3 cadeiras o 2 poífro-
nas. Procurar D. Carlota à Rua
Figueiredo Magalhães n, 340 (Io-
lal.
VENDE-SE um armário para ca-
sal, laqueado de imbuía, e uma
tarimba para casnl. Domingos
Ferreira, 20 - 36-4392,
VENDO — Armários 4 portas, 2
camas soteiro serve para quar-
lo crianças e outras peças quar-
to e sala estado novas vdo. ba>

_ todo o rico mobi
General Roca, 826 (Pr.-

Saetw Pena), onde o Leiloeiro
GIANNINI fará leilão nos dias
22, 23, 24 o 25, òs 20,30 lioras.
Exposição sábado (2014) e domin.
go (21|4) òs 15 lis. Anúncio de-
talhado no "Jornal do Comércio"
de domingo (21141. (X
fECNÍICO ALEMÃO conserio gela.
deiras nos domicílios, Sr. Stofin.
T.l. 48-6159 • 28-94*5. Troca-s.
borracha, role, automático, motor,
carga de _nás. Serviço jiarantido.
VENDE-SE Uma' geladeira 

"Gelo-

motic", 7 pés, perfeito funciona-
mento. Rua Toneleros, 25_ap. 202.

RÁDIOS - TVs

da;beiro, 803, ap. 1003
Barata RI-

Copacabana.

Antenista
Tel. 52-0022

Instalações e revisões de an-

tenas cio televisões e F. M. —

Atenclc-se diariamente todoslATENÇÁO - Dinheiro sob Biir.,n

OPORTUNIDADES
- NEGÓCIOS

DINHEIRO -
HIPOT. - CAUTELAS

bairros inclusive domingos •$;&£$$%

feriados com garantia e hones-

lidaclèr— Tel. 52-0022.

ELETRODOMÉSTICOS -
FOGÕES

ATENÇÃO - Compro TV, geladei.
ra. Sioreo, ar condicionado • pia-
no. Proço à vista; atendo rápido.
qualquer bairro. Tel. 57-2539. (X~" tv"A DINHEIRO compro_ I TV de
mosa ou portátil (modelo dé 1958
em diante), mesmo com defeito.
Tcl. 52-4907
ALTA FIDELIDADE - Mod. 08 es-
cura, sem uso 8 alto-falantes, es-
tereo, custa 1 380 - Vendo 420.
Av. Copacabana 1 299 ap. 108 -

Atendo a qunlquerjiorn.
ALTA FIDELIDADE, novinha, piei;

mod. 68 móvel

rjsolvo na ho-
344, _

JATE' trinta milhões empresto sob
: hipoteca ou retrovenda de imóveis.
Rua Barata Ribtiro, til, ap. 103
ou Av. Kio Branco n.° 4, *ale

|1403. Tal, 57-0638 • 43-28S7 -
jOlympio.

.CETEL - Crmpro Tel. d« CEIEL,
'' pago a dinheiro nn tua ra&ldÃn-

cia, (|iialt)uer linha, residencial
ill 300; comerclnl 1 ÍCO - Telelone

190-2264.
CETEL -Compro Tei. da CÉÍÉL,
l>aqo a dinheiro nn aua reitdén-
cta, qualquer tinha, comercial

íl üOOi residencial 1 300 - Tel.
j.16-4171.
CF.TEU'^ÍCompro:Tal.",.tl«::CETEt,
'n«;io ainda hoje qualquar Unha,
'residencial I 300; comercial 1 500
¦Trat. Tel. 498 Mireclial Hírmor. „„ r„ ..

ETEL;;--Comprõ «re-me er.a^o 
38^ 5B' "¦ 4^Nfr$,Ji??°'00

90 e outras pago h vlstn em sua
retldflncla; Trat<r 4-3-5933 - Sr.

[Snnloti
_IC0PACABANA E IEBLON - 36

- 37 - 57 - 56 * 
'.7 - 47 -

IVendo e Instalo em IS diar, trans-
'ferídes h*)je mesmo para teu no>
me, de acordo com a lei pelos
molhorec preces da GB. Contador'Rolando - S4-3658._

iCETEL •- Compro um comercial
je um residencial. Pacio em di*

Inheiro hoie. Tratar: 90-1141 ou
. M. H. 561 - Sr. Cerqueira.

mi-|

TITULO -
do-:e lln
itfj.ip?')
VENDC Í.E a pãrtÕ de um':"lóeto,
na firma D'**,;e Gar, ne Av. Ma.
rocht! Florlarií, ÍI5, falir i.
básílSd ou cim Ãnudítt Q'-'e'iós,
na / v. Preildente Vi. ¦-., 1 146,
9.0 nndnr.

Faturamento em 30, 60 • 90
dias.

Demolição
Colonial

Multicred S/A.

ta Sr. Jn 23-9135.

Telefones

.. pisei e
revestimentos'. v-mcJa* e serviço.
Arenito Ltdo. Rus Sáo Clemente,

1164 -- Tei. 44-7431.
IMOLO (uro quadrado, tipo 20 x

¦ 20, cerâmica põe n<i obra {min!-
mo 3 mil). NCr? 85,00. Telefon.

; 58:3576.

diversos"
COFRES, '2 comerciais T"2CÕ,0f),"

jv.ilf 1 milhão, por término dit
Run Sousa Fronco, 37£.
Isabel, _

; I cofre, serra circuü.r
. . ... , - ^ tlcc-tkc, bancadas de msree

cie mnlorlol colonial, azuleios nelr0) mo..ei. Rui, j,,.,,,,,,,, Pj
otc.

R. Correia
Calote.

"Estilo 
francüs f português1

VcncJo-ac la bue d os de plnholnoflAcio.
e rlçia e peroba, vltrôs; Ía-|5£^l 

'

c|unnticlacln!VCNDí:-5ibla llncln, grnncte

Dutra, 117 —

OPORTUNIDADES DIV.

moveis. Ru.i Joaquim
üiares, 12^*. Estado,
VENDE-SE 3 elevadores de I .pis-
lÜo ujftdos e um compressor de
10 HP. Prsço bari to, aceita-se
:f^rla. Trotar com Sr. Amândio*
lei. 43-0425, horirio comarca!.

PAGAMENTO NA HORA

Firma importante precis» clor,
IJ.elefohsÍ! 32-42-52, 23-43, 25-

ATENÇAO -
sou prédio,A SÜÀ LAVADORA ENGUIÇOU?

Tel. 47-4262, todas as marcas, c/
garantia e [jgora troca'.- clelagem.

MAQUINAS de.ijlnvor, còstiifw,
consertamos c/ garanti» erçnmen-
tos grátis tel: 52-2603 Sr. Her-
i.iõqsnes^^ (X
MAQUINA lavar roupa- GEÍ(USA),
40 eis, estado nova, vendo ..
700,00. 'JeU 46.6858,

SINGER" 15-C, máq, dõ' costura
elét. porl. nova. NCrS 140,00, |p,l«. Tr_ai.r «strilur.

(abajur, p^lituela, par NCrJ'Vendo. 
37-9524

Dinheiro
terreno ou aparta*

EMPRESTAMOS d. 3 a 230 mi-i,-...0D-, ...un- ,„.,...„.„,,,.--;
Ihí.s sob rolrov.nda. Zonas Su|.CO^rK0-,.V,END0 otj «BMUTO
. Norle. Petrópolis, T.r.sópolis, c',ua ílu'r !lnl'»' mesmo aparelho
C.xios, Nov. Friburgo, Condições ^shgado 

ou com pedido de rm;.
vant.iosas. Tratar n. R. Ar.úio cançn- Transações legais t ráp[.
Pirto Al.gre, 70, sal.s Í01Í2 -!dí!-. Pimento a vista, Iranste-
Tel.fon. 42-1854. , r,en?'aí Imedlalas d- nome e en
VTjrvrx-zjz e—•;  dereço, acordo normas de C. T.
NCrS 10 OCO - Preciso por_ 6 B, .. Referencias idôneas. - Syl-
meses e 1 ano (5-<5). Nea6clo|vi0 _ Tel. 42-3613.
sem intermediário. Dou gerantiasiTrxTrt^x^^riee^Me '—¦"

c. mJ:» ->ft «jaí COMPRO TELEFONE — Psra mi-
r.^M.°Iv°''7" i. ¦ \n'na residénc!,-,, Praça Saenj Pe-
PARTICULAR sob hip. rcl.-o. tm- nii Tiiucc. Pago à vista
presto 5 a 2C0 milh. Z. Sul, Ti-j j 7CO.CO. Tr.ilar

ADESIVOS gráfico! imprestos,
qualquer tãmanhò> côr, tipo pnu\
tc:'.-; »éíor de proparjando. Fíbíl*
cs tlí orjsmentoi Tel.j_2'.> 35',;,
ATENÇAO — Compro moedas •-.-.,*-».-,,.- .„„..,.

., ,., r, .cédulns .ntisas. Rut da Alf-ml». COLÉGIOS — CURSOS
•i3, 36-37-S6-57, 28-48, 3,|-S4,l[|a, HUA, sal» 202. T.I.: 43-H45,
26-16. Serve tambim desliga- BALANÇAS".vonde-se a prezo no
cios ou transferido» da nom» vs capacidncíe de 6 íi 300 ki
há pouco tempo. Basta tra-fe,^'"'"' C"ldwf" n,° "7 '

zer identidade e contas pagos 
'¦'''"'¦

Rua Rodrigo Silva, M — !.<

ENSINO - ARTES

(horário comercial).

|BALCÃO MOSTRUAKIO e| 4m, c|
unicinrie fígrorí fica — Rüa do Re-

Telefone é o
seu problema?

VoníísuílUCfl compro imov.
culadas 22-0764.

e letras vin- |peio te

mento a pra2o? Tem prestações a
receber? Compramos 6, 8 * 10
prestações à vista, ou se poesí*
vel todo o seu crédito. Negócio
rápido e imediato. Tratar Av, Rio
Branco 39, 18.0 ,ntf. t\ ) 804.
Trazer documentos.

HIPOTECA ate d„,cial ou comercial d. qu.lnuer;,ir;n ,nr~-r,:,|l
cem mil cruTeiros novos. Rua Ma- „iaeio. Pago n. hora tm dlnh-1-1-- 

con'trc""'-

ALUGUÉIS - Dinheiro - EmprM-
tamos quifqusr quantia tob gi-
rantia d» aluguéis. Solução rá'

•scritura — Rua Al
]3 1 cindo Guanabara n.° 24 — 7.°
(Xland.r, sala 714 - T.I.: 32-9102

MODAS ROUPAS

rato. Pres. Vargas 2 963-A.

VENDE-SE -Mesa redonda elas.
tica com bufet., ó cadeiras, fór-
mica último modelo côr iacaran:lRua Dias da Roclia 31 casa 4 per
dá pés de alumínio anonizadojtjn|lc, cine Copicr,bsn-> ¦ Telef
com 3 meses de uso. Ver Rua;nD 37.7350 ,.„,,; .
Pinheiro Machado, 51 - sp. 706 ¦ . - - - -.- COMPRA-SE roupas e calcados
- Laranjeiras. ATENÇÃO 

- Compro uma t... miudezas. Sr. Al-
..,;,¦'.'——. .-. - , — - ¦•- visão, um piano, uma geladeira,,. . -. o7,r,=
VENDO - Armários de aço co-;,nl!ci„na. Pa„0 a dinbalro a qual- P»"0-t;'"1',-32-1540. !plra
zínha tipo Sears, tot.il 4,70m, -. . _. ---. ... -...^.~ ...

bom estado. Rua Dias da Rocha,
44, apto. 802 tel: 57-7185.

RETROVENDA
cem mil
ria Freíta'

;l CETEL Compro

propri

urrjint*

Procure Wólclcclç Pinlo. Rua
'Ooclrigo Silva, 14, 1.° andar -

r.5|.|.,els.i 42-1050 e 52-5692 (ho-

sende? A3.
BÂH E- BOTEQUIM- —.-Vende-se
Ijfilcão fritioriíico (11 pòrtss) má*
quina registradora National, mó-
quin^ d* c.iíé, íoyâo da aço ino-
xldaveJi maquina de pizza, elc.
Preca barállsslmo e pngámento
facultado. Ver e tratar n Ru-n

Método;
Trata-se:

17:30,

Aeronáutica
NCr$ 500,00

MENSAIS
Jovem de 16 íi 23 anos

General Correia e Castro n. 26G!-;-_,,^-m-<a¦ APRENDA

- PROFESSORES
Ã í-r!ÍEN DAi JAPCNÉS 

"--"

rapidíssimo e moderno,
oi lol. 2J-3501. 11:30 -
sébados: 9:30 - 12:30.
APRENDA b dirigir em pouco tem-1Garanti*, seu futuro, como sar*
pp ern Volks não c. inscrição apa-' , especialista da Aeronáj-
r.ho a dormicino o./.. Tratnr c i" »"•_¦*•»
Alcides cu D. Isaura. - Talofe". »>«• B«sln ° Cur:0 Pfníar.s.
nc- 36.0916. Inscrição: Av. Rio Bronco n. 4

AULAS PARTICULARES" DE~MÀTÊ — Sobreloia, com o Coronel
MÁTICA — Trntar com Américo¦ BALIU

Sérgio — Te'. 36*3394, psla

loja A (Km
Dutra).

0 dii Av. Presidente dirigir Ktn Volki —
Apanhámos e deixamos «rn sua
ca3a. NCrí- Ó.CO por euln - Tel;
15-2425 e 25-0720.

Artigo 99

73 gr. 303, Madureira.
(X

Brilhantes-Jóias
CAUTELAS DA CAIXA ECO-

NÔMICA e pratarias. — Pago

pelo valor do dólar. O end.

certo para um negócio hones-
to. — Ouvidor, 169, sala 703.

Coe-iUp Philips, mod 68 inove cj. - 
NDO~-~Mií"T.~virroupriml* JU«OS MÍNIMOS .mpr.sto.ci-Telefone. 43.33,2. - Sr. <

r""' ,erC„°.', Ati; dí f bríc 1-perfeito funcionamento. Rui Mor.™» d. NCrS 1 000,00 »h;V h/P»-!,:„_ 
ATENDO A DOMICÍl

JüS" 3a^ndod:°ür^.e?420::|?»f? 
* Abrante, 27 ..,„. 802.|^« 

{$>}£&•*¦ 
rel.fnn.jlho ¦. AT NDO-A. DOMIÇT

Brilhantes

_Sn JoioLT.I;_23.»135,_
CETEL — Compro porá meu uso
pago bem. Tratar lei 561 MH
90-114J Sr. Cerqueira.
CETEL - Compro illnha 92 e
trat. Pago em dinheiro hoje

ou

Tratar pelo lei. 90-1141 ou M.
561 — Sr. Antônio.

GINÁSIO EM 1 AMO

ÚLTIMOS DIAS DE MATRÍCULA
Novas turm i

Telefone

COFRES COMERCIAIS e
dais. Vende-se por preco cie
sião. Rua General Caidv/ell
217 - Tel.: 32-3156,

usidon*

aprovações.
onome.

URGENTE COMPRA AS UNHAS
28, 48, 34, 54 .
25, 45, 23, 43 .

Pago à vista

pelo tel

quer hora. Tsl. 36-6504

VENDE-SE — Mob. sala jacaran*
dá, colonial por 200,00. Dezemb.
Izidro n. 29;304. Atende-se das
8 às 11 horas.
VENDO urgente. Dormitório ca-
ial luxo e de bebê, sata Jan-
tar, grupo estofado, 1 piano nc-
vo. Rua Barata Ribeiro 157 —
3.° Cooacâbsno. Por motivo de
viaqem.  

ViVV 'etfrermYrvc »À-IT-TtS—pitcdas 33 côr»s, preço 450 quilo
ALlA rlDELIDADt - Mod. 68, ti- Rll, s.,1:,j„. u.r„u;ir« „.o 203

Telefunken marfim, pe paiitc,

(X CABELO — Vendo com 60 em .m
"~ todas 33 côr»s, preço 450 quilo,

Rua !>»nador Vergueiro n.° 203,

P ^l1??-J"10.!? i-_J#Í!_15í?.31.- -
anuao, futomática para 12 dis-INÕIVAS DÊ MÁIÕ" - Vendeie
cos, custou NCrS 1 SCO urger.tís- vestidos de noiva, ziberline, veu,

simo 350,00 Rus Taylor 31 apto. grinalda e "bouquet manequim
624 (Glória). 142. 44. Tel: 52-1099.

ATENÇÃO - OINHEIRO - Em-i
prostamo*. dt 3 a 300 milhtitv
s:b bipcttcj ou retrovanda Ht
imóveis. As malliorts laxas. So-
lurão am 48 horas. Adiantamos

rtidôas • dínhairo. Irujur

cautela
«scritura. Rua Alcindo Guanaba-iLJ-jrjP^

Corr.pro, PAGO

LIWHA 26/46 — Compro urgente
:' intermediários — Marlene —
43-5933. .

i PERMUTA-SE i.telefone 32- por.30 
!-,ra;.r

DOMICILIO.!-- Trntar: 32-1279,. I
1 PHECISA-SE trocar, com urgenH —

. jc:,;._le:esfc.ne 
da estação £3 p^TÍTULOS - SOCIEDADES

leletona dr,í -síbcoss: 25 ou 4o. |
!Tr.»ir,r cnm o Dr, Julio pêlo le!-,^.,. ,-¦<,-.*- ...„ , ,„
fone 22-S293, rie ssgunda . n ls "'. Mív'-.''¦.--,.-:". ;-

I csxta*feira".
Ml

CADEIRAS E MESAS DE FORMIÇA ,Vendt-:e paro bar cu reslau-K
rente, na Rua da Assembléia, 81 APRENDA DIRIGIR VOLKS - Apa- Com e sem ba.p

Tel *2-533^. *rha-:e no dc-micH-ío - Prepara- ... _ ,
re dcc. se,n cobrar matrlc. Au-:* mlçtar. Restam poucas vaga».
Ias diurnos c noturna; incl. dom.!Aulas diurnas e noturnas, lio-
e feriados _-¦-Temos.também .Ins. ,'ávèl índice cie
trutora — irat. só-zlvl e 57*7845l'n r ¦

|_ Msuricio. Professores de
LETREIROS LUMINOSOS AcrílicoUpRENDA ¦ A - DIRIGIR' em.- Volks
plástico, Gds-nesn, 9»s flúores-,3em m3|ri;uis. Aulas diurnas, no-

NCrS 1 AWI?"'.*' . 
!um',"na- T^.cl" fJF0>* türnas, dem. 5 fer. Fazemos crí

K.r l o ^^''^'-'^-TX-J'''™ 
cl" "-Idiário e apanhamos a domicilio. FM ,,,. .,«

NCr$ 2 000 camento. Tel. 29-3512. Te| 37.4097. E™ UM "'"

em dinheiro. [MOINHO pora„moer.-,çafé.-i Vendi:. ARilGOÍW^-Siicretílãdr^Tãqü^ Cursos comuns' ráPicio

56-4290. ;s" de 
}';,*. 

' 
„HP- í?4i;;l?-;;-.- 

R-!tic-if'.-. e Dctiljqraf:.: - Aulas int- aperfeiçoamento. Diploma
?„e?5W ,Ca,'dye" n- m* leiafcne dando, ótimos professores poucas final do curso.
P-^-t>* . .,.-,.¦,.. Ri/a Cende de S.-,-ni:-n, 375
iViODELADORA, cilindro, molnliojí! 

'!;!,•>.

títviscrn e arnÊssádei

Datilografia

ie
3

ATÉ

ra n
Tel.

! Pagto. a vista. Rua do-Ouviclor,
ATENÇAO - DINHEIRO - !.,,,_„ t _nl T ,
vendeu se» imóv.l . as pf.sl.-'69 

_ 
?.•"/ »l 301 _ Tel- •••

AMPÉX 89(i nôvo. Vendo com fj.iNOIVA -"Vende-se um vestido
cilidades. Fene: 37-6459 com Sr.'"diorlssimo" completo eem vau

Nico Ia, ,e grinalda; Teli 37*9451.
PERUCAS "Soeslto"-. As min.y^íATENÇÃO — Comçro TV, pianot,

;- - „~-r*-——s— ,— .-lestéreos • geladeira» modernr.i,
VtNDE-SE - 2 guarda roupa Av.!T„, . 57.1596 _ Nogóclo rápida.
N- 5- .c.oP.a.c^°a"3_-6.ó',.204-¦  Hoje a dualque^hora. _ _(X
VENDEM-SE urq.nta mesa, 8 ci-|Sf-EfJcÃÔ - Televisões, tehios di-
deiras, bar • buffet om mogno,Imersas. Barato. Rua da Relação; 55
cama, nuarda-roupa, penteadeira •rr^T^r".-"-.—;"- *~ "_

eômoda .m marfim, cscr.vaninha.COMPRO -televisão maquinas
. estant. - Toneleros, 146, an.>ar e cosluia mesmo cem defel-

24, 7.0
32-9107.

andar, iala 714.|
cin gera

çóet são representada* por pro-
missórias vinculadas * escritura,
nós descontamos os dei primei*
ros títulos ou compramos todo o
crédito. Trazer escriture. Solução
nó ato. Rua Alcindo Guanabara
a. 24, 7.» andar, sala 714. T.l
32-9101.

43-5233 — Sr. René.

SOI. _
VENDO sala jantar marfim
ca 100.00. T. 38-4935.

ap.

bran.

VENDO 1 antigo contro de mesa
de mármore e prata, 3 antigos
relógios de parede, 1 quadros ej
plnt. a óleo, 5 quadros eom tela
japonesa e 1 radiovitrola Cata*
Ihia (GE). Tratar com Antônio à
noite, das 20 às 22 hs. pelo tele-
fon._ 34-7233.
VENDO dormitório rústico para
casal em estado muito perfeito,
150,00 e uma sala Chipendale,
70,00. Aristides Lobo n.o 128.

Cortinas
japonesas

PAPEL DE PAREDE
PORTAS PARA BOX

ARMÁRIOS EMBUTIDOS
MÓVEIS EM FÓRMICA

57-8583 E 56-8175

Facilila-se o pagamento.
Exposição e vendas, Run San-

ta Clara, 1151312. 
'

Nôvo
Super-Synteko

afnmadas de Mme. Lucia. As mais
vendidas em todo" b Bt tj"
ras, 'meias elc. Açoito encomen-
da, fnco com o ssu próprio c.
belo, !svo, pinta, c;rts e ref o
me cem garantia da fímr.sa Mrtie.
Uú-ls. Ta!^_37-947ó e 57-3375.

(vjPERÜCAS 
- Inteiras a pnrtir deij-.-..-

*;NCr$ 
100, facilito, cabelos natu.:onv;r)i,,,./è.

"'"rais selecionados, parn todos os;,jn)t ^' qL.,..
tipos e cores. Tipo Chanel, ve-|p0t aCiuj. F.ica uma visita a

BUENO MACHADO. Rua Barão de
Mesquita, 398-A. Te!. 340694 ani

Brilhantes - Jóias
Cautelas

BAR - Pretiso secio
no capital. Feria 6. rim da" [fiihalCí™ .
de ônibus Vils Kosmos Rua lts-,PARTÍCULAS

PF.RMUTO t.lefon. 44 por 25 ou cambira 94 - Esquina Vila Míriti!ninhss, 1
Sr. Jcaquim.

COMPRO -" Cad7 Maracanã.- irlbT
Jóquei, M. Líbano, Hipicn, lote,
Caiçaras. Av. Rio Bco., 15-6 si
2925. Tel. 32-B215, Juanila.

patísría; A prazo direta.nan-
Fiíbricíi Hrmütcn, Rüa Ge-

Cr.ldv/ell 217. 32-3156.

POR QUILATEI Jóias *5. somente ¦ particular. Tratar,com

Atendo a domiciliai "¦"¦t,P:?'M.f«.rld.fe8M895.
TELEFONES - V.ndo t.l. 52, c,
extensão, tomada etc. Por 2 000 •
naranto instalação no miximo até
20 dins. Tratar c. Sr. Paulo —
57-2710.

to. Toh^ 34.2855.

GRAVADOR rpíirco novo,
profissional, 4 faixas, 2 ilto-1
falantes, 2 microfones. NCrS.... Ljó- hen-S, rabos etc. Assistência
1 200,00: 42-1951 e 52-0929. -Lormàhs'nte. Tel. 32-6023. Mme.

Corre'fi- jKurcinii;. Reforma cj perfeição.
RÁDIO Vitrola Stereofonica, Stan-;
dard Electric, nova, com pcuco
uso, capacidade 10 disco», ótimo
com, 330,00 - 37-6778.

TELEFONES — Compro e vendo
todas as linhas. Paqo à viste
só recebo depois de transferido
para seu nome • endereço. Tre>
t.r.ic|: Sr._Jor<j. _- 52-2710.

,-•..,,...„ ,--„¦¦ „¦ ."¦ i il." 
"TEtÊrOKIí "nao 

e msis prcblem»
APLICAR pequenas ou grandes „ ^ 

' P"9 
u ~ "^ dfl «W"r,:V°\Nfii*r;

iconcinlâ em retrovenda ^ni.;-rtfc CTC,a "e90C,;° dí vulto.'tr.nsí-rir cu permutar seu «pare-
rica tranqüilidade. O emnréstimciAlendo a domicilio, Av. Rio '-'o- ]"*' uma c;nsu,ta sem «nv
só i fejíoVqüandp » gara.ilia it. Branco, 1G5, sala 1922. Telefo- 

~!~.^-- Promovemos 1ranf.sçc--

Ja uni imóvel: na GB cem escri- r
ra r-^sü^dâ e:rt nome cio A-PLI- .L~

são realnicr.tei
nifií: interci-j

:, vamos fiesr!

LANCHONETE ADEGA - Recém-
inaugurada, admite-se sócio, pon-
to muito bom. Motivo é o dono
ter outro negócio. Tratar na Rua
¦Profss.ior Lacei -41 — Ramos.

Vende 3 escriv?-
laver rcúpaj 1

bebsdõúrd pnra deiccüpar espa-
ço. Rua Nascimento Siiva, 364 -,™™c'
Ipanema. {X
VENDE-SE?:- Esbellex;; í nâvo -
37^950. _
VENDE-SE inEt^iações de um bar,
balcão frigorífico, balança, má-
quinas et:. Ver e tratar na Rua
Pascal n.° 740-D - Vila Jardim
da Penha.

Saivador / BA.

ESTUDANTE de engenharia lecld-
na matemática pard alunos do!
ginásio e cientifico, a NCrS 8,00 ?
a aula. Tntar Joaquim Nabuco,
98, ap. 20/. Copncsbana. _

INGLÊS para principiantes ou gi-
20,00 pl mes. Rua

Visc. de Santa Isabel, 192-fun-
dos, ap. 201. V. Isabel. Prof.
Rodrigues. _Jel. 38-0375.
INGLÊS e Português — Aulas
particulares, pira alunos do Gi-
násio, Admissão e Primário —
Tel. 47-01.13, Srta, _Shey!ô._
LEC ÍOM A-SE acrirdeãn qualquer
nivel. Piano. Teoria. Prepara-se p!
Cons._Bras. M>^lc£1£op.J7-0929.

PROFESSOR de Inglês. - Ensino-1"
í^.e inglês. Método prático. L?r, i
falar e escrevei*. Ginásio etc. —
TcW-n» 38-09Í1.

INSTITUTO COMERCIAL
BRASIL

30 anos de tradição
Uruguaiana, 1 Ml 16.

Português
O Centro Taquigrãfico Brasi-

leiro iniciará hoje, òs 20 horas,
turma especial — redação e

programa para concursos.
Praça Floriano, 55 — 12.»

andar (Cinelandia) — Teis. ...
52-2972 - 52-0618.

Para-psicdogia

taxas
e u

bsn

rabo:

RADIOVITROLA portátil - Pa-
nasonic, mod. SG 551, na emba-
lagem, funciona com pilha e cor-
rente comum, 3 velocidades, rá*
dio AM e FM. NCrS 230,00. Te-
lelone 25-8846. 
RÁDIO — Úrfiente, japonês de 3
faixa;, barato, pduco uso. Rua
Condessa Belmonte, 368, aparta-
menlo 101.

PERUCAS inteiras, 70 mil,
de 60 cm, 140 mil. .Preco p! re-
vendedores. Senador Vergueiro,
203, ap. 920. 45-8832. Bloco B.
PERUCAS glamour perucas, rabos,
meias, apliques e franjões para
uso natural, lecidas fio por fio
esterilizadas confecção própria —
Vendas a praio em 3, 5, 7 veies
R. Sen. Vergueiro, 203 ap. 920
bloco B. Tel. 45-8832.

42-9701 - Sr. Joaquim.

Cautelas
de jóias

I rápidas cem garantias leseis f
imadar, em tabelião, mediante p
: gárhento em din/ieirs a vista' ',rfin5Íer?nc:a imediata no nome
endereço de acordo com as r.-ir

i mas da CTB. Damcs referências
lidòneáai Sr. Machado — Rua Mi- .

w.A. saia é02 - Campo Grande n.
19 haras. E MERCADORIAS

ouei
Tèl;

Couto, 27-A,
2-3321.

CAPITALISTAS - Todos são. -I Compro da Caixa Econômico TRANSAÇÕES DO DIA: - Vendo
r\,,->„.;-,* „,,.—i- «.«<-.««». «3«' 49 com extemao. Compro: 26Quantias grande, pequenas, nao pf,go „ maximo, tm ouro ve- 40 - 32 - 42 - 52 - 25 -
devem ficar paradis, movimenta* ... ., ,
das c| segurança, podem render11'0' lolas an,|3as ou mocl«f-

nas e platina e pratas, brilhan-
tes de qualcjuer tamanho —

Av. 13 de Maio, 47, sala 610
- Tel. 22-0348 - Ed. ITU.

Firma conceituada, aceita representações p/
,* r.quela praça com forte influência no Centro Ihdal.

de Aratu — Correspond. para Valfredo Musse —
27, Salvador/BA.

(X

Os mistérios da para-pisicòlo-
SSOftA DE RECREAÇÃO À^* revelados em aulas teóricas

psra cc légio feminino s práticas. Somente para ac!;;!-
Jatnropa- |0S. vidúncia, clarivicléncia, psi-

ografia, mesas falantes, pre-

RADIOVITROLA - Nove, stereo
modelo nôvo. Custou l 300,00 ven-
do por 600. Urgente. Est. Afjual pairir ue NCrí 60,00. Preco ma
Grande l 525 - 9-A apto. 404 ximo NCrS 220,00. Rua Teodoro
(Vista -Alegre).: U, silva, 735, c. IS. Vila Isabel.
RADIOVITROIA e gravador no-j Tel. 58-2246.
vos cs 2 por 300,00 só um vale VENDE.SE - Uma estolíí,d« vi-
mais e 4 ciundros e espelho mt.|!of)i trator pelo tel: 36-3177.

segurança,
ranciuilidade, pois, são aplica-

ções principais de garantias reais,
hipoteca, retrovenda, lojas, «ps.,
casas, edifícios outras operações
p| indústriajeomércio. H. Silva.
R. Gonç. Dias, 89 si 405. Teis.:
53-3886 e 52-3840 - Creci 648.

„..,,  , . ,„ .. -, .—CÔMPRA-SE - PrornlssóYfaYr dà
PERUCAS - Inteiro, 80 mil. gtvci'v;n.<3 dc in,6veis , ca:,5 ccmer.
70. cm, 160 ml|, Cabelos naturais|cili.. Boas condições. Tel. 22-5231.
sedosos, fino acabamento, rabri*|y.ri:nfi/^y "?"""V -7"

Av. Gcrries Fro!re,lcPMPR? promissórias ou recibos
vmcu'ados a Venda dt imóveis

,,_.,,„-,, ,- na GB. Solução rípidn. Av. Rio
PERUCAS, rabos e. apliques a 6ranc=. ia3 S/;01 _ Passos.

cação própria* Av. Gemes
176, sala 401.- Tel. 52-2539.

viagem. R.
V. Isabel.

¦sa Fri
Um vestido de noiva,

1^ . p-,,„t,,-,.^t , f-.sêdá pura cl capa bordado, com-
RADIOVITROLA |apon8s», po; í. plemento; Est. Agua Grands 1 525
lil, m embalagem 145; gravador|Bloco 9-A apto. 203 Vista Alegre.
jnlni-cassete 280; lindo radio de-j
cdrátivo 120; Boris 37-6152. 1

iranco,

CAUTELAS DE JÓIAS X DINHEI-
RO - Acima de NCr$ 100,00,

jpreferência negócio de vulto. —
Dou direito de retrovenda. Rua
da Conceição, 105, sala 505, Te-
lelone 23-9071, _
COMPRO" NOTAS PROMISSÓRIAS
— Vinculados em venda de csses
e aps, (GB). Rua da Conceição
n.o 105, sola 505 - 23-9071.

TV Telefunken 23" ótima imacem,
, , ,320,00. Ver depois das 18 horas,'

Novo cm preço e beleza.iSua Edmundo Lins, n. 38, sp. 303.
Orçamento sem compromisso. TV.';Sony 9Í30Ú, còmi.baterlef"
Raspa-se pj cera, pinturas, re-'cera
formas, dedets. etc.
37-1547.

Tel.

Super-Synteko
57-8583

AOS DOMINGOS
57-5941

Raspa-se p| cera
Executa-se, sob garantia de

firma a aplicação do super-
synteko com 4 camadas.

Rua Santa Clara, 115, sala
312.

Super-Synteko
VITRIFICADORA ARCO-IRIS

ITOA. (APLICAOORES)
AUTORIZADOS)

FACILITAMOS
Fone: 29-6851

es-|
lojo, nova. Liga na corrente cc-,
muni, NCrS 550,00. Fone 25.8346
TV 17" cinema nos 5 canais; cen-
trc!es so lado, tubo novo, 139.00

Rua da Capeis, 554, «p. 101
Piedade.

TELEVISÃO Philco, 23 pois., 110 pWro;
cjraus, caviunü, de- mesa, boa nos
5 canais, NCrS 300,00. Av.
pacabana, 610-J.

Ternos usados
Tel. 22-5568

DINHEIRO' --_ Empresto seb ga-
rantia de imóveis, qualquer im-
portancia, Tel. 49-8186 e 52-4545.

ga-

COMPRO A DOMICÍLIO

Calças, camisas, sapatos
Pago melhor que qualquer

Dinheiro
Zona Su!

Emprestamos sob garantia
cie imóveis na Zona Sul. De 3
» 300 milhões. Solução em 2
dias. Adiantamos dinheiro.
trazer escritura. Av. Princcàa
Isabel n.° 323 - 4.° andar,
saja 410_-— lei.: _37-9619.

De 3 a 300
milhões

Emprestamos sob hipoteca
ou retrovenda de imóveis. So;

-ilurão em 4B horas. Adianta-
mos para certidões e dinheiro.

27 - 47 - 30 - 28 -
34 - 48 - 54 - 36 - 37 -
56 — 57 e qualquer aparelho
desligado ou com pedido de mu-
danca_._-_Sylvio_- 42-3613. _
TELEFONE XGÀRÃNTÍÃ - Temos'
já em nosso podar para instala-!
cão imediata e pagamento sqmèh-j
te ¦ depoie do telelone ínsta!adol__
na sua case e no seu neme, asi 

~~, "" ..._..._.,.«.

HnHás: 52. 31, £S por 1 500,00. MÁQUINAS 1NDUSTR
48, 26, 49 per 1 600. 57 * 30!  _k 
por 1 700, 45, 23 e 47 põr COMPRESSORES OE AR direto
2 000. Tratamos d» tudo e damos poHiteii e com tanque até 5 HP,
centenas de clientes atendidos co-|ristoIas psra pintura e pecas —
mo referência. México, 41, gru-Casa dos Compressores. Rua Be-

neditinos. 21, 1.° andar, Telefo*
ne 23-5274.

MÁQUINAS
- MATERIAIS

Pri-
— Rua Albano, 319
r-u.í - Te1. 97.0042.
PROFESSORES roniitrados de Por- , .
tuguês, Cbneias . Mm.mática. - munição, levitarao, visão no
Para o curso d., tarda. Tratar na cristal, aparições, tsleciuinezio,
Avnnida Ministro Edgard Romero,' e)c »| ç_ q," _ RUfl Uruguaic-
n. 889 — Var lobo. L ,,.¦•, , T t—ina, 114 — 1." and. — Tcl.:
PROFESSORES REGISTRADOS 4 25-6185'.
Pr"ecü»m*Sé de Portuçjuês, Inglês, " —-———

Orientador Educacional (turno dal PmârOAC
martha), Português, Inglês * Físi-i IxvIClljWVJ
ca {turno da noii»}. Rua Taborari,!
822 - Brés de Pina HüIflanaS

jSE VOCE qu*í;r ser motorista pro-
cure o Jcão aue êle ensina em

(Volkswagen. Atende a domicilie.
Téis. 46-6834 e 26-2859.

j MAQUINAS para lavanderia
(tinturaria, vendem-se diversnr.

dras, macj. lavar, turbinas,

1 402 e 1 404 - 22-9270 _
TELEFONE 28 - 48 - 34*- 54
compro urpsnte pagourpinte
Tratar c/ Sr. José.
TELEFONE

vista —
«l.y'46-2882;

Compro, 46 — 26

DINHEIRO - Empresto com
rantia de imóveis na GB. Soluc
rápida^. Tel. 32-4049.
DJNHEIRQ sobre" duplicatas' a:s
tas, promissórias vlncül-ada.
imóvel (GB) etc. Acima 3 C0O.0O As melhores taxas. Trazer es-
em dez meses. Tel. 45-4402. icritura. Rua Alcindo Guannba-

7.° andar — saln

n í_;i-, 
"t.iJ. 

°nan. Est. dos Bandeirantes, toD. Amei,.. Ttl» Torr(,è dal u is ,8 ho,r^

Telílonnr para 52-1787.
¦nbar

GERADOR - Vendo 5" KW, cl
motor gasolina, 4 cil., reforma-
do, c| garantia. Ver e trntnr na

« - 35 - *»'- Í8 - 4» -[Praia do Caiu, 227. Tel. 34-0326.
2» - 43 - 33 >- 5Í 3». Tratar Getúlio, das 8 às 18 h.
com 0. Amilia. Tel.: 23-8910. 
TELEFONE :^V.ndo,';<7:-.ií,- 1™*°, ««AJOR - Vendo 6 000

34 - 52 - 42 - 32 - 30 - 37lv-'!5' 6-3 ^.P^tat,! Wltlyí
- 36. Traflr
fona 23-8910
TELEFONO 26/46 

'-'"Favor 
irMed^-QUJ^-^dl^tóriéi 

pa^^lVENDEM-SE^FriZ^S;é Cal
»!hos pesedov e 

continua, 
dois 1 cos para Off-Set,

c,„.„, lones de garsr.íia, 2CO, 2<X), 4C0 e' r '522121:  t00 „_. força e |UZi , „,„, tj.iuso. Trata
JTE1.LFONE ^6/46 - Compro ur-,45003. ¦>¦*., Gérvasío Ferr-irj 7,'
pente si intermediários, Sr. Porto Antiga Rua 18 - IAPC. Irajá.

cadeiras e uma caldeira ATA

_20__IIP. Ay. Pedro II, 307.
PRENSAS manuais de 15 ton.~p|j
baquelile, nac. a 700 e alemães!
a 1 200. Frit-. Avenid» Presiden-!
te_Dutra, 590.
TALHA elétrica 10 ito. Vendo'-
DEMAG -¦¦O-KiJPres;.Dutra,,590.

VENDE-3'Ê um gerador di 25
KVA, V/illys, em estedo dé no-;

ejVIOLÃO, GUITARRA - Música
ca-jinvem. Método prático e moder-
:e.|no do Pref. Medeiros. Apenas c/
.1. hora marcada. Estacionamento.""próprio. 

Tel. 29-2759. (XI114 - 1." andar. Tol. 25-6185.

Vença seus complexos, \r\it-

gurança e desajustes no lar ou
na sociedade. Desenvolva tam-
bém seus podères latentes. Dê
um novo senliclo à aua vida.
' I. C. B." — Run Uruguaiana,

VENDO maquõna de cari
fas. Manual. MhicterM etc. — Tet.'
52-3-3à2.

trazer ;
última conta e identidade pago:.'ioje. 

Tel. marcando hora 43-5933'

714 - Tel.: 32-9102.

TELEVISÃO Philco, 21 pois. mar-
fim, de mesa, cinema nos 5 ca-
nais, 180,00. 37-6778.

JÓIAS - RELÓGIOS
JÓIAS Sra. 2 colares 4 voltas,
fecho platina e brilhantes, 4
brincos, 5 relógios, 1 anel, 2
pulseiras, tudo 1 3Ó0. Tel.: ..
58-3264.

etc.|""'--*"*-¦• """¦«'¦"¦¦'""" jeritura. Rua
DINHEIRO parado não rondo. Co- ra n< £4
locamos stu dinheiro seb garan-
tit d» promissórias vinculidts i
vend» dt imóvtis. O imóvel res
ponde ptlo stu capital. Renda
mtnsal. O maior rendimento a
total stgurançs. Aplicamos qual*
quer quantia t partir dt NCrS
1000,00, O mala antigo tscrití-
rio da Guanabara — Rua Alcindo
Guanabara n.* 24 — 7.° tndar
- Sala 710 - Ttl.: 32-1981.

TELEVISÃO — Só o Ponto Sonoro
tem as melhores marcas dt 17 a
23 ool., a partir dt NCrS 120,00., ,
Rua Mayrink Veiqa, 11, s, 302/ ÓTICAS — FOTOGRAFIA
Centro.

TELEVISAO;í-Admlra|..23'.'v-'NCr$ F.ILMADOR 16 m;m cinclox, supor
310. Emerson 23" NCr$ 280. Ze- le elétrico, 4 lâmpadas Vendo -
nith 17" portátil NCrS 180. Gra- Tel. -23-3987 - Sr. Domingos;
vador Sony corrente 170. Grav»- MAQUINA FOTOGRÁFICA- RÕl.'DINHEIItO - Emprestamos dt
dor ¦ pilha-, 150. Jel. 57-0222. lèl-maglc; aúfòmíticoi ótimo èi-|« 3°° milhões sob hipottea
TV 21 p.( ótima em todos ca-jtado, cem estôjo origina!, bom¦¦"«¦trevtnda ^dt imóvtis. Guanaba-i..

urgente, m. viagem. 195Ípreco. Ver Ótica Lux. Av. Rlòra • adjacênciac. Solurão rápida. í£- ¦ Av. 13 dt Maio

sem j
r à Av. Rio i

Branco, 110, 1.° andar, i
— ;com o Sr. Gilberto.43-5933

TELEFONEív-VCopacabanMVendolMÀQUINAS - Solda elétrica,!
e garanto instalação em poucos: qrande promoção - £0 - ICO -; VENDO maquinaria completa la-
dias iá em seu nome. NCr$ 2 0M,í 200 - 250 - 300 e 400 amoeresj oncacâo rie fios TV. Servindo ps-

— Desde 65,00 temos solda àjra outros tipos de fios. Acom-
ponto, 5 anos de garantia, na Rua|P*nha grande estoque de mate-

TELEFONES

João 
—-Tel. 23-911

ITELEFÕNÈ -"-"Vendo, compro

DINHEIRO X AUTOMÓVEL - Não
venda seu carro. Adianto hoje
mínimo NCrS 1 000 sob garantia
seu carro. 49-99S4, Sr. Ângelo —,
Também compr-, vefldo e trcco.Iaí.

A PRAZO ou à vista, temos para
rápida instalação as linhas 22 —
32-31 - 46 - 23 - 34 -
29 - 56 - 57 - 30 - 25 -
43 e 27 desde 1 £00 à visla ou
200 mensais. Pagamento só de-
pois de transferido. Pça. Floria-
no, 19, s. 55, 5.0 and. Cineliin-
dii. Tel. 32-5530.

troco qualquer linha, mesmo des-|J„?»e. d« Queirós, 195
igado. Negócio rápido e honento

com reais garantias. Referências
de clientes |á atendidos, Sr. João,
Tel. 23-9135 - Rua Miguel Couto,
105 sala 222.

Ribeiro.
Bento ria-prima. Tratar pésioálmenti'Pracs 11 de Junho, 19-A, loia.

Super-Synteko
RASPAGEM P| CERA

PINTURAS

DDT-Fafal
LIMPEZAS

TEIS. 45-4546 - 25-0766
38-7973 — 30-7834

mil. R. Chaves Faria, 220, ap.
301. 2° Bloco. São Cristóvão.

TELEVISÃO wirninnva, só preço
de ocasião, GE, Philco, 

" 
PKfíTps,

Standard Electric, Invictus, Emer-
son e outras, 2]" e 23". Todas
funcionando muito bem nos 5
canais. Run da Conceição, 111.
Loja.
TELEVISÃO a parlir de NCr$...
150, 180, 200, até 300,' Philips,
Philco, Invictus, Zenith e outras,
iodas funcionando muilo bem
nos 5 canais. Rua da Conceição,
145, sob"., ao Iodo do Coléqio
Pedro 11.

Super-Synteko
52-7312

Garantia de 5 anos "de fir-
ma" sólidas referências. Orça-
mentot grátis. Preços módicos
— Pça. Floriano, 19, tala 66 —

(início imediato).

Super-Synteko

TELEVISÃO 23" -
tric, cinema nos
280,00. Ocasião.
Ferreira, 137, ap.
Copa.

- Standard Elec-
5 canais. NCr$

Rua Domingos
37, 4.o andar.

Garantia de 5 anos
ma'
módicos.

TELEVISÃO Zenith 21". VerdaT
de!ro cinema nos 5 canais. NCr$
240,00, ocasião. Rua Domingo:
Ferreira, 

J87, ap. 37, 4.0.
TELEVISÃO PHTÍCÕ^ÍF^Tí,
iacarandá, um cinema todos <a
nais. Vendo urgente NCrS 300,00.
Xavier dl Silv.in, 210 401.

TELEVISÃO A partir 150 
'cruzs.

novas, as melhores marcas te-
mos: Philco, GE, Semp, Emerson,
Philips, SE e outras portáteis e
de mesas, 17, 19, 21, 23 pol.
modelos seminovos, aproveitem,
vendo baratíssimo vejr na TE-"de 

fir-jGELAR Rua Mavrink Veiga 11,

Branco, 173, com Sr. Walter.

TELEFONE - Vendo linha 52 ins
talado na R. México — Tratar!
0. Marlene, 43-5933 — qualquer;
hora.- .

ITELEFONE 27 - Vendo e garanti I
instalação em poucos dias }á em

LINHAS 32, 42, 52, 22,-34, seu nome. NCrS 2 500, Sr. João.'

J0j54, 
28, 46, 37. 47, -25 e 45. Tel. 23-9135.

•pátio na hora em dinheiro. Tel. TELEFONE .-- Particular, comprei
32-5530. Pço. Floriano, 19, salaum telefone linha 43, pagamento'

i. Çin.alflndiá; jj vista. Tratar ho{e/na Av. Maré-

Matrizes para Linotipo
Vendem-se fonles completas e incompletas.

110 -
23. 15."> in.lÂDOUlRA TELEFONES LINHAS Z'<:h'1L,:|Griiln0-_n-J67 iall_30,-_

PROJETOR d- cin-nn""ir"mm" sô"ld-r'—"'" '-i'5, T,l> *2*V?* i2" 
- 32 - 42 - 52 - 23 - 43 TELEFONE - 56-3129 - p'ôsío

noro Aiüpro mod. Stylltt perfei"- DINHEIRO - CAPITALISTA - Co.b " - «.- 2* - 46 - 27 - 47- ,y«n'de-se 
ou troca-se por ri

to, rlportíti.!., leve,_ americano -!lo»ntot s.u capital; sob .hipoteca ~. M 7. 4« T. 5' - 4' - 30 -|m«» M; 54, 28 48, diretamentel

Ver e tratar na Av. Rio Branco n.
anclp.r, com Sr. Gilberto.

Cândido Mendes
FACULDADE DE CIÊNCIAS POLÍTICAS

E ECONÔMICAS

1.9. CONCURSO DE HABILITAÇÃO DO
CURSO DE ADMINISTRAÇÃO

DE EMPRESAS

Acham-se abertas até 25 dêste mês,
com documentação completa, as inscrições
para 200 vagas aos cursos matinal e no-
turno. As provas serão realizadas às 19
horas, de Conhecimento Geral (História do
Brasil e Geografia Econômica) e Português,
no dia 26, sexta-feira, e Matemática, em
29, segunda-feira.

Praça 15 de Novembro, 101 — Das
<p9 às 21 horas.

NCrí 430." Tei;"ST0222.~
VENDO - Lente Nikkor têlephõtô
Zoom 85mm!250mm F4 NCr$ ..
1 000,00 e anel adaptação Leica-
f ex 14127F NCrí 100,00 Fernan-
do teh 26-7704.

DIVERSOS

r«!f evtnda-tí#--4m»v.»isr-Bo!iç
juro*, descontados antecipada'
mante. Temoi negócios imediato!
do 3 a 300 milhões — Rua Alcin-
do Guanabara n. 24, 7.° andar,
sala 710. Tal. 92-1911.

31 — _36_ —¦ 37 — S4_— 57 — 38Íccni o 'proprietáHcÜ
MT frãnsfõrídÕtPãTndr: h*ÕÍÕ7pã-
• Mu nom* • anderèco, da

•cõrdo com e D.cr.to Estadual

AUTORAMA - Particular rebobina
! envenena motoros, nacionais
mportedos. Aumento de rpm,

torque, aceitando-se motores __
rotores usados, em funcionamento
ou não, na base de troca. Oh-
poníveis, R-T-R, alguns 13D, 16D
e 360. Telefonar diariamente, en-
tre 14 e lò, 18 e 19 horas -
Tel: 37-8438.

DINHEIRO X CARRO - Não ven-
da seu carro sem nos consultar.
Juros de 10% ao més. Av. Pres.
Vargas, 1414 - Dr. Mario, Tel.
23-41 IS.

_ ÒINHEJRO - Centros - Petrópo
ou!Hs* Teresópolis. Empréstimos sob

682 da 28-9-66, a • só raiebo da-
pnis doi documentos raconhacidos
• aceitos paio Daparlamonto Co.
marcial da C.T.B. - PROF. RA.
MOS - Tal. 34-9433.

ANTIGÜIDADES - Compram-s.
lustres, moedas, objetos do pra-
ta, biscuits, tapitas, bromas
porcelanas. Tal. 46-4309.

hipoteca, retrovenda, prédios,
api., casas, lojas. Tragam escr:
turas, plantas. H, Silva, R. Gene.
Dias, 89 s| 405, Tels. 52-3686 e
52-3840 - Creci 648,

ATENÇÃO - Tenho 57 ligado,
27/47, troco ou compro, entre
assinantes, urgente. Tratar 43-9086;
43-3090; 23-5655, atíJ7 hs
ADQUIRA OU VENDA TELEFONES

TELTFoKtfc - Comprime"
ga-ce.
- Sr.

Av. Rio
Fernandes.

Branco,
ou aro*]
1831616

TELEFONE — Grande organiza.!
çêo compra urgente, pagamento i
a vista 1 550 linhas 28, 48, 34,!
54 e desligado. Telefone 52-9297;
Sr. Pereira. j
TELEFONE 49 - Vende-se pela;
melhor oforta ou troca-se por 2B.i
Tratar__58-9956.
TEÜÊFOK" y. Compro 22-8606.

do 
"todas" 

ãToifaVõVs, 
'.íãfoiTmY.|XE,N'D? 

CETEL - Comercial e re

DINHEIRO - 1, 3, 5, 10, 30, 50
mil NCr$. Empréstimos sob hipo-"itsca, retrovenda, lojas, aps. ca-'isas. Leblon—M. Hermes. Tragam

ANTiAiimÀntc~""L- . "j -'.docu. Operações rápidas. H. Sil-
ANTIGÜIDADES, obietos do arta,|va, R. Gonç. Dias, 89 s 405. -
prataria, porcelana, cristal», mi- Teis. 52-3886 a 52-3840 - Crecivou, tapetas, moadas, quadras a'648.<<££rjJfc»!!-_ _...„ díKíheTrõ—
aiénçaO - Compro TV, ptanol, Icarai, S«sléraDS a galad.iras modem». 10b I

H.il f7-.?,'ií„~ í1*0"1'* 
r<P',1,-'»PS-, loias etc. Tragam plantas,!pagaremos em dinheiro o iusloMola a,qualquar hora.  escrituras. H. Silva. R. Gonç. Ivalor. Na'o dependemos de com-

COMPRO tudo móveis TV. t,ela-'Dias. 89 s| 405. Tels. 52-3886 ei pradores. Basta V. tra2er a últi-
deira, racliolas, aparelhos de Tel. 152-3840. ina conta. Cart. Id. e receber,

de escrever, costura, calafate.JDINHEIRO - Centris.~Novã lgua-'c~,"í);"'1,,::I qualquer linha (Inçlü.

Ihoras .ijr«:os da GB, transferidos »W»!Íel«l para qualquer estação,
imediatamente nara l| nema • IJr£,6r ."?' ? Sr- San,0! _ Tel*'
anderêjo, de a:i-do com a lái, jfone-43-593.ivSr_a. Elia -_ £4^987. ;VE1\90 linha 30, compro e ven-
A PRAZO -"Oportunidade 

"única?!0. 
16&!. Mh,s„ mMlí° d"'iç,!,do'

de V. obter seu telefone: Php« Tal.-.23-5526.', Pago; bem.
desde 200,00 mensais. Não race-i
bainos dinheiro adiantado. V. sói
faz o primeiro pagamento depeisi
do telefene instalado na sua casa!

ie no seu neme, México, 410 404
- Tel. 22-9270.

- Centros, Niterói, ATENÇÃO - Se V. vai vender!
Gonçalo. Empréstimos seu telefone, não perca tempo1

jsob hipoteca, retrovenda, prédios, jccm procuras inúteis. Nós lhe

Compro
telefone
PAGO HOJE

34J54'28Í48 - 23|43 - 32!42'
52 - 27|47 - 36'37j57i56 e

2SÍ45

Vendas de máquinas
usadas

Vende-se pela melhor oferta: uma ofi-
cina completa para cromagem, niquelagem
e etc, com as respectivas poli trizes; má-

quinas diversas — para mecânica, serralhe-
ria e carpintaria. Tudo em perfeito estado
de conservação.

Ver e trator à Rua dos Arcos, 28 a 42.

LIVROS - ARTES
COLEÇÕES

COMPRO piano,
Negocio rápido
52-3497.

ATENÇÃO — A firma G. lamego
Moedas compro •- vendo moo-
d.is antigas. Rua da Alfândega,
lll-A, sl 202. Tal.: 43-1945.

qualquer marca,
i vista. Tel. ...

GUITARRA Supor Sonic no esto-
jo, amplificador 25 w. tudo cem
per cento, urgentíssimo, 6C0. R.
Tgylor, 31, ap. 624!_{GJórÍa).
HÃRMONIÕ (órnão) completa-
mente nova e dois violino? anti-

QUADP.OS - Compro quadros dejsos, serão vendidos em leilão,

pintor.s modernos brasileiros -lentamente com todos os movais
Sr. N-rberle. Tal. 52-9552 -W« esti.o, praiana tapetes lu-.-
S7-9S3A três, porcelanas, cri^t^is, geladei-" " ""'*' irn, 

etetVòla stereo, TV etc. pfilo'Ciannini, 
dias 22, 23, 24 e 25,

ü5 20.30 hor*3, na Rua Genera'
Roca, S2Ó. Praça Saenr Pena. —
Exposição 5.Jil)--.>-lo e domínejo, dias
20 e_2U as 15 horas.
PIANO francês — Vende-se, cor-

de metal. In-

INSTRUMENTOS
MUSICAIS

A CASA MILIAN Pianos na-
eionais, estrangeiros, cauda, apartas cruzadas, cepo
tamento • armário, a longo praio fg™£S£f! 5Í-3011.

MAQUINAS -

Dfí

sólidas referências. Preços!!-701- P" M3uS' aber,o• até 20 COMPRO
i noras.

Orçamento grátis —U-e,--„^'_' .'*¦¦'.
Pagamento facilitado. Inicio' ',05
imediato.

TEI. 52-7241

GELADEIRAS -
AR CONDICIONADO
ATENÇÃO - 60 geladeiras serão
liquidadas desda 120,00. As me
mores da cidade. Muito gelo. R.
da Relação, 55.

TELEVISORES liquido psra 
""entre-

ga das chaves grande estoque a
preço que ninguém pode fazer de
17' a 23" seminovas todas es
marcas cine nos 5 canais. Ver
para crer. Exposição na Av. Pas.

CONSERTOS e, pinturas de qe-ladeiras e bebedouros, colocamos
ges a domicílio com garantia,lal: 48-0602 Sr. Ferreira.
GELADEIRAS - Temos véTiaTT--
Gelomatic, Clímax, Frigidaire
Braitemp, GE, et:., todas funcio-
nando muito bem. Av. Ma!. Fio
riano, 21, sl 4. Aberta até 20
horas, também -temas -televisões.

GELADEIRA AdmlrarTÓ~pés",~rê.
tilinea de luxo (novinha) 290,00.
Mot. viagem. R. Gustavo Lacerda,
36, junto à Praça Tiradentes.

dc pagar,
escolha.

pelo preço

r;pütrÓ5<Tel:-58-326fe.|cu. Nilópolis, Caxias etc. Emires-
proietor cinema, disccs'^'nios srb hipoteca, retrcveriBa

33 RT. TV qualquer estado, má.'dc casas, aps. Tragam doeis; —

que vrcê',r'uina escrever, calcular, etc. J H. Silva. R. Gonç. Dias, 89
você po-i™12'. 

a dcm!cilio._jel. 57;0222. _"" 
""

são 140 peças a sua DORMITÓRIO;'da casal* p., p|
partir de NCr$ 120 marfim, sofi-cama da casal, gala.funcionando como novas Av. Ma-ldelra Crcsly 9 p„ rádio • vitro-

rechal Floriano 176 s!33 Junto'Ia Standard tlatrlc, super auditó-
i-'gnt.' rio, forjão Cosmopolita 4 b„ 2 hu.

TV.
que

de 14" a 23
das a: marcas
canais est. de novas não compre
quem não quissr 63 peças
colher (iua rio oenatJo 322
Ay^_Mem Sa._
TELEVISÕES -
cns e tamanho,

isive desligado e com p<*uco tem*'po em ceu nome). México, 41,
lors. 1 402 e 1404 - 52-9270.
Ã j VISTA COMPRO TEIEFONCS -

405. Tels. 52-3886 e 52-3840 — Pano na hora em dinliero o
Creci 6^3. mtlor preco da praça, cobrindo
EMPRESTO' até NCr$ 400.' Contra-^'\ *™\'*UV. "f"'* ~ 

?f?f-
nota promissória. Só aos ™rr.n.iaAMpS.vTal. ,34.9433-
tistas do cheque verde BEG. -iCOMPRO - Te!.: 45 - 25 - 23
Cart. c| telf. p. p. dêste Jornal}- 43 - 28 - 48 - 34 - 54 -
para 35 466. 90 — 92 e outros, "mesmos dss-
EMPRESTO dinheiro_¦ alif-.«.md "aados. 54-2658-
iec,( «m suaves juros, «ob a ga-; COMPRO, pago na hora em dt<
rantla dt seu carro. Rua Franclico nhairo. Urgente as Unhai: 30, 36,
Real, 1 933, Bangu. 137, 56, 57 • um 32. Pça. Floria-
EMPRESTO e aplico diíheTro em "»•.."' V- "' '•* •nd'r: 

«£'"•-•hipoteca de imóveis. Antônio Jm*['»"«"'• t«l. 32-5530 ou 45-0055.
CETEL - Compro Tel. da CÊTEL,

urqente p! meu uso, residencial
1 300; comercial 1 500. Pago a
dinheiro - Tel. 90-14<I8.

sam iuros, 10 anos da garantia —.PIANO ESSENFELDES 88 notas, 3
Ouvidor, 130, 2.° andar, loja 218. psdais; cordas çruzadai, cepo me-
A.. CASA- MOTTA, Pianos Essèn- lal. Como novo. Part. vende me-

j f-lcler, Welmar. Longo prazõ;|Hior:bfer>a.^Tel. ;57-9657.
MAQUINAS de Contabilidade -¦ Atende também sábado e domtn- PIANO de apto. marca G»hr Per*

d , u „ ,':„!.¦*.¦¦¦*. « .._...._ _. -•«_._^_.^:A'.-riit., Olivetti, Nr.tional 31 e'go. 2 de Denembro 112 — Ca- sina am astado de novo, também
Pago hoie em dinheiro, o £QU|p _ QE ESCRITÓRIOÍ3 0M. Burroughs, Remington eliete. .1 Pleyel am jacarandi maravi-

r.-.elhor preço da GB. Liquido lRU/ vá,ics mr,delos, um ano de ATENÇÃO - Compro piano. Não íh?!''- Ocasiio, i Rua das Larsn-
o ascunlo em 15 minutos sem ALUGUEL e ver.da ae miqulnaslgorantia: 22-3793. Também cem- tJça questão da marca a preço. ii'l'"> '43. loia M. Facilita-sa •

muilo proto-clo. Contador Ro-'de e;:rever a calcular, modemas.jprâmòs e financiamos. pa', na h;ra em dinheiro. Tal.; HÍ»*H- ..  . 
rtOVOS e reconstruídas. - Grande;r,TX,rjN. ¦ -, 

0,. 
-..., ....;. 26-S652, á qualquar hora. PIANO alemío, vends-se 3 pe-

fscilidode de pagamento. Ico. Inv. -, „,', %,„:.H, ,Vm.M«' 9°nnní --.--- „-*.**.. in .lidais, 88 notas, cl crúiadas NOS
eçrtajão^ Hua Rrdri.o Silva, ^™^^Y^'h 

7-°fi°± 
%^*í"ck" &«*&{****&¦****

- •.-ní-j"-? ._  ¦ "tVende 
fin-anclsdõs sem |uros. RuajPIANO alemão moderno còr mar-

COFaHS — D* pare;!e, de ms se;} VENDEU-SE 1 estanlt • 1 •$crI-;Sahtá S-íla, 54 - £a?ns Per.?.. j rão. Bonito p. pianista e pratica

lando, 54-3658.

lões. Vando tudo junto ou tep
Rua da Rela:ão n.° 1, sob. Dan
Diva.
FAMÍLIA; ESTRANGEIRAR deixando
Pali vanda urganta: movais, an.

,,_ -.„-- ¦¦- _. (iguidadas, quadros, gravuras, gasos 115 sala 605 esq. Asai. Fio-^aeelra. ap. •latrodomáslicos,
rl,n°- '¦ ;;ulensllio«, típâtas, lustres «lc. -
TFIfuiçA.o :_ .-^  j >*. IR"5 ' às 20 horas, na Rua Ro.TELEVISÕES ao =;cance de todos:do!fo Dantas, 26, ap. 502 - Co.desde 100,00 to-;Paci.bana.

cinema nos 5 Ln.TAni * -.¦—r»"—~~ .J1 PRATARIA inglesa e portuguesa,
s_jtapetesi persas, móveis de estilo'
^Je iesuítices, pinturas a óleo, por-^'icclanas, 

críttais, órrjão, vioÜn-s,
elotrola, TV. qeiadaira otc. Se-

, . 
¦--.-•-.- irão vendidos em leilão dias 22.

150 mil Av 
'rZ;: 

b 
P- 

iÍÍ 23' 7i ' 25* ás 20,30 horas, na;
sal. 902 Pca T&TntJ iRu" Gene"1 Ro"' 826 (p"!«!
rii^h.J;'_.!! Jí 

Saenz Pena) pelo leiloeiro GIAN.1, .. ... ,televisões phiico - abc, te. nini, para entrega do prédio, on-deve expandir-se. Emprestamos o capital de queLEFUNKEN, GE, ADMIRAI . 53" '-' ' - *-'----¦' • - - . . ^

Cepeda, fundador do Sindicato dos
Corretores de Imóveis. Av. Graça
Aranha, n. 174 sela 807 — Tel
42-0789.

Compro e vendo
telefones

Pago hoje em dinheiro os
melhores preços da praça por
qualquer linha ela Guanabara.
Também faço trocas e transfe-
rências. Negócio rápido <
nesto. Santos — 58-1109

pirtamento. • Cc-mãçclals, &'• vaninhj moderna, 1 máquina de
quívea etc. Fir.E-nciadcs oté em Sescrevar ."íeminoTon, 2 cadeiras • ATENÇÃO — A dinheiro compr |m
pasímentòs iguais na Rua Reo«n>|l noltrona. Tratar pelo tel.: .. uryent» um piano, pagamento rá-lrt
te Feijó 26. Cor. suite-nos ou p*'i 43-8335, das 12 às 14 horas — pido. Chamar qualquer hora, tet.

visita d* nosso representante'ferreira, Rua dos Andradas n.°45-lS81.
96 - sala 1 201. " 

""„... —— —

A VISTA — Compro piano da
. ..tiiiiii •»>. **Í±*.tmmw* qualquer tipo. Negócio holo ri-

MATERIAL DE CONSTR, pido? Tal.fone S7-1596. Qualquar

pelo tel. 22-8950.
DEPOSITO DE MAQUINAS'.;- De
escrever, somar, calcular, mimeo-
grafoa e contabilidade, preço «
partir de NCrS 100.CÓ — Rua!
Rischuelo 373, Gr. £05. jAUEIA

estudo e ap. 600 mil urgente
viagem. Rua D. Claudina 470
XI- Méier. _______

VENDEM-SE guitarras 
'* 

e contra-
baixo:, elétricos, prancha de iurf
amplificadores, tremelétrico,
gão, microfone. Tratar tel. 27-8580
Av. Delfim Moreira, n. I 130,
ip. 301.

Tenho várias mer-l
Empréstimo sem fiador

Sua indústria precisa crescer. Seu negócio

GELADEIRAS - Consertos • pin.«ura. Atenda.» a domicilio. Tal.
52-3691.

i6". is-,'iV, «.d; 
'«--«IçrB^rten^^J^i^^ssita, sob garantia de imóvel. Rapidez e

•mb. Aceito troca pagando ati .
NCr? 300 psr sau TV usado. —
Tal. 4Í-510J, .tá 12 heras.

_ posiçãodomingo (2i|4), às i5hs. segurança.(20|_4)
Anúncio detalhado no "Jornal do
Comercio" de 21|4. 32-1937.

Rua AAéxico, 41, grupo -506. Tel,raqsu°alc)UEr cfBrta
IMOS - Tel. 34-9433.

NCrS S,C0 m3 - Pedra,]
u-.lMAQUINAS cie escrevãr e somsri 14,00 ir^3 - Tijolo 80,00 mYSi\.\

*.i partir de 80000. Preco especial]"*>. Po.tc na cbra qua.quer perte;
|p| revenda Avr-iida Río Branco,'-* Guinísarã e Estado óo Rio.;
>9, sais 317. |Pt-*iier.!o centra entrega cj ir,a-|'MAGUINAS 

de centabilidade Na- tÇM^Í^HtV ^í«i° 
B,llc~'\

licitai, Burrcuuhs. Oüv-tti. Ruf. '¦» ¦»¦'-¦¦¦«"lt 0r_..'-!4- .. .
Rsmingicp. Wcdslcs aíuaÜrr.de:. A FÃA20 — C'.risr.tr, Terrs, ?:•
Vendemos esm çarsntia de nc-ÍNo* telha, parira, ar*!a. >mb-=ç3,
vis e financiames. Rodolfo Mon;it*&ro, t::.--adj. Fcnes -43-3267 e
telro - Maquinai; - 23-4830. J38-1633. Sr; A'.at;s. ______
MÁQUINA SOMAR PRECISA - QIMENTO - itaú, Perõiío ou Bar

Procure PROF. RAMOS, paga V«nifa-s«, NCrS 350,00. Ttlafonairos;. Tei. 34-0650 - Abrsr.tes.
na hora om dinheiro o maior!ííí5?A- CIMENTO MAÜA' e Paraíso, Tl-.^-

da Prar», cobrindo toda MAQUINA de escraver portátil iolos primeira, ptdra, areia, wl- t-A-iAKiub

oonc pa HfiHTis» Bsby, cerfeite, suíça, te-lbro, tsbuas e verg. ferro, postomu,. >>«• rij,i., „.,,,.„,.;, |.vb«lm>. NCr$ na cbra — 34-7990 — Siivio Wil-
Mítm,

Quer vender
seu telefone?

ANIMAIS-
AGRICULTURA

ANIMAIS - AVES

dado português, levíesima.
120. Tal. 57-0222.

ABELHAS ITALIANAS - Vendem-
se colniéias, preco 20,CO. Rua 2<

i^ÉS,TRÃ~src'"ãTs'~rd7miií!]S~:'! 
ds Mr'io .AU 5! 3 .Riachuelo.

itel.s 49-9171. 5. Martins. (XXCDORNAS E OVOS - Estrada
Roller - 

'Vende-séi^o 
Jeá, 2 904 - Barra da Tijuc».

na Avenida Pedro II, 307. Tele-' PCCDLE, car champanha, ¦ com 1
fone 54-1700. (Ver na parte dalano. Vendo urgente. NCrS 100,00
manhã). iRca Barata Ribtiro, 232-701.
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ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS REUNIDOS S/A
Reg. C.G.C. - MF. n.° 33.140.377/1

RELATÓRIO DA DIRETORIA
EXERCÍCIO DE 1967

Senhawo* Acionistas: . ,
Encaminhamos à apreciação da V. Sas. o Balanço, a Conta de Lucros e Perdas e o Parecer do Conselho fiscal, relativos no exercício encerrado om 31 de dszombro dc 1967, documentos ossos elaborados com a máxima precisão.
Mesmo assim, colocamo-nos com prazer h disposição de V. Sos. parn quaisquer esclarecimentos.

a) TOM WILLMOTT SLOPER - Diretor-Presidente
Rio de Janeiro, 15 de fevereiro de 1963.

BALANÇO GERAL EM 30 DE DEZEMBRO DE 1967
a) OLIVAR FONTENELLE DE ARAUJO - Diretor-Superintendente

ATIVO

IMOBILIZADO

FcrramEnlas

Imóveis . . 
Móveis e Utensílios .
Máquinas, Accessórios
Veículos 
Instalações
Dccoríiçõ..5 
Benfeitorias em Prédios Arrendados
Cauções de Luz, etc

.637.506,G3

.197.560,09
572.823,8.1
126.622,29
512.800,75
110.636,90
92.057,22

78,28

DISPONÍVEL •.

Caix.» c Bancos  3.2.13.437,29

REALIZÁVEL 
• curto praio  3.6.-1.-177,87

Títulos e. Apólices 219.792,6-1
Contas a Receber 2' -917,45
Mercadorias Inventariadas  3. «WJ2.767,73

_ praio 
Clientes 
Contiu Correntes 
Contribuições Antecipadas, etc.
Material de Expediente, etc. ,.

339.316,12
il.C',5,42
10.177,48
79.314,17

a longo prazo

432.353,19

543.158,20

Depósitos Oficiais 
Empréstimos Públicos Compulsórios 
Aplicações Reflorestamento — Lei 5106 66

9.444,48
483.017,72
55.696,00

SOMA DO ATIVO

COMPENSAÇÃO 
Depositários de Títulos e Valores
Ações Caucionadas • ¦ — .
8ancos cj Fugnts 

1.052,00
140,00

183.673,49

TOTAL

4 .249.793,00

3.243.437,29

4.672.469,26

12.165.719,55

184.865,49

12.350.585,04,

PASSIVO

INEXIGÍVEL 

Capital 

Fundos dc Reserva 
Fundo dc Reserva Lotjal ....
Fundo de Reserva Geral . . .
Fundo de Manuicncüo Capi; 'I
Saldo Correrão Monetária,

Provisões

Fundo dc Depreciação do Ativo Imobilizado

.i prazo

Dividendos 
Títulos a Paçpr ....
Credores Imobiliários

RESULTADO PENDENTE

Lucros e Perdas- 

SOMA DO PASSIVO

COMPENSAÇÃO 
Títulos e Valores D^;;ositado.í
Caução da Dirc.oria 
Depósilob Fugnts 

TOTAL

240.000,00

505.117,43
293.242,00

1.000.000,00
134.254,08
77.621,35

603.398,19

603.398,19

EXIGÍVEL
a curto prazo >

Contas a Pacjnr '_'_ l'.066.588,04
Fornecedores ¦¦ 3.456.339,46
Coniribuições Previdência o outros a Recolher 34 146 80
Credores Diversos 14 332 14

571.406/

519.213,53

413.313,53
99.000,00
6.900,00

1.726.583,96

5.348,515,62

5.090.619,97

1.726.583,96

12.165.719,55

1.052.00
140,00

183.673,49

184.865,49

12.350.585,04

T. W. Slopcr
D. Presidente

Olívar Fontenelle de Araujo
D. Superintendente

Henry H. Slopcr de Araujo
D. Administrativo

Rio dc Janeiro, 30 cie ctc
A. A. Sá
D. Técnico

r.emhro de 1967
H. E. Mourato Vermelho

D. Comercia!
S. R. Ferreira"'D. 

Secretário
D. G. Teixeira
D. Tesoureiro

Eduardo M. Martins
Contador Reg. CRC-GB 26.244

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA LUCROS E PERDAS
Período de 2 de janeiro a 30 de dezembro de 1967

DEBITO CREDITO

Despesas Gerais, Ordenados, Comissões, Percentagens, Prêmios, de Seguros, etc. 
Impostos e Taxas  2.134.112,98
Assistência Empregados 136.076,3*1
Previdência Social 328.797,10

Fundos de Depreciação do Ativo Imobilizado 
Fundos de Reserva ,,  

Dividendos 

Dividendos n.° 19 — 1966 194.400,00
Dividendos n.° 20 — 1967 383.800,00

Saldo à Disposição da Assembléia Geral

5.039.165,76

2.658.986,42

313.182,20
714.549,61

' 
583.200,00

I.726.5B3.96

11.035.667,95

Saldo do Ano Anterior
Mercadorias 
Juros e Desconto."/ de Títulos, etc. . • ¦
Renda de Imóveis 
Receitas Eventualí. e Rossard:,.entoa D

1.943.933,68
8.839.939,32

243.433,89
6.000,00
2.311,06

^"" **'—*J^""1*'

11.035.667,95

T. W. Sloper
D. Presidente

Olivar Fontenelle dc Araujo
D. Superintendente.

Henry E. Sloper dc Araujo
D. Administrativo

Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 1967
A. A. Sá H. E. Mourato Vermelho
D. Técnico D. Comercial

PARECER DO CONSELHO FISCAL

S. R. Ferreira
D. Secretário

D. G. Teixeira
D. Tesoureiro

Eduardo M. Martins
Contador Reg. CRC-GB 26.244

Senhores Acionistas: "Nós, abaixo assinados, membros em exercício do Conselho Fiscal de Estabelecimentos Comerciais Reunidos S/A., tendo examinado nesta dais todos os livros, papéis, documentos, Baiano Geral, Relatório e Contas da Diretoria, relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembrooe tyo/, somos de parecer unanime que todas os operações merecem a aprovação da Assembléia Geral de Acionistas, visto estarem os documentos examinados na mais perfeito ordem e exatidão".

ass.) Ângelo Mario Cerne
Rio de Janeiro, 15 de fevereiro de 1968.

ass.) Oscar dt Oliveira iss.) Júlio Veras

DIVERSOS
DECLARAÇÕES E EDITAIS m

Condomínio do edifício
'Rio Azul"ll\

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convidados os Srs. condôminos

para a Assembléia Geral Extraordinária, a
realizar-se dia 24 de abril de 1968, quar-ta-feira próxima, na área interna do nosso
edifício (Rua São Salvador, 24), às 20 ho-
ras ern 1.° convocação e às 20h30m em
2.° e última, a fim de tratar de assuntos
referentes a exame de contas do 2.° se-
mestre de 1967 e 1.° trimestre de 1968;

Rio de Janeiro, GB, 17 de abril de
1968.

eleição de síndico e assuntos gerais.
(a.) Moacyr B. de Lacerda - Síndico

GA. DE CIGARROS SOUZA CRUZ
: ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os Senhores Acionisias para se reunirem
em Assembléia Geral Extraordinária na sede da Companhia,

já Ruo Candelairia n,° 66, às 15 horas, do dia 29 de abril
ipróximo, a fim de;

1 I. Deliberar sóbre umo proposta da Diretoria e respectivo
parecer do Conselho Fiscal relativos ao aumento do capital

¦social de NCrS 100.000.000,00 para NCr$ 140.000.000,00,
jsendo a parcela de NCrS 18.012.404,76 mediante a correção
jmonetárií) cie bens do seu ativo imobilizado, nos lermos do
iarl. 3.° e seu § 4.° da Lei n.° 4.357, de 16.7.64, e a
parcelo de NCr$ 21.987.595,24 mediante o incorporação de

'reservas de manutenção de capital de giro próprio constituídas
jnos termos cio art. 27 daquela Lei ri.0 4.357, de 16.7.64, c
;Íá tributadas,

j II. Deliberar sobre uma proposta ds Diretoria referente
jà alteração dos Estatutos Sociais, inclusive para a criação de
lum Conselho Consultivo, e providências conseqüentes.

Para tomar parle- na Assembléia os Senhores Acionisias
deverão:

m EMPREGOS
Aviso

r>i « P..I- fir. a »»i>»^.,x #.*>.¦¦-»• «¦'....-• I B«niairiin Ferreira da Cunha AMAS —

CIA. DE CIGARROS SOUZA CRUZ Jú,iior' <°™_!" ° «»-™í° "oIar-ru-madeiras'" de 1967 de £eu ftCOPEIRAS

SERVIÇOS DOMÉSTICOS

a) — No caso de possuidores de acàes nominativas, apresentar
prova de identidade e, quando representados por pro-
curador, o respectivo instrumento de mandato.

b) — No caso de possuidores de ações ao portador, apresen-
lar as cautelas de ações ou documentos comprobatórios
de seu depósito em estabelecimento bancário ou no cs-
ritório da Companhia.

Rio de Janeiro, 17 de abril de 1968.

H. M. Mili — Presidente

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
I Ficam convocados os Senhores Acionistas para se reunirem
ém Assembléia Geral Ordinária na sede da Companhia,
!ã Rua Candelária n.° 66, às 14 horas do dia 29 de abril
próximo, a fim de:

I. Deliberar sóbre o relatório da Diretoria, balanço geral
e demonstração da conta de Lucros e Perdas e parecer do
Conselho Fiscal relativos ao exercício encerrado em 31 de
[dezembro de 19ó7.

II. Eleger a Diretoria paia o triênio de 1968 a 1970, com
imandalo até a Assembléia Geral Ordinária que julgar as con-
Ias cia Diretoria relativas ao exercício de 1970.

III. Eleger o Conselho Fiscal para o exercício de 1968. I
IV. Fixar os honorários da Diretoria e do Conselho Fiscal'

ipara o exercício de 1968, observando, quanto àqueles, o dis-
posto no art, 17 dos Estatutos.

Para tomar parle na Assembléia os Senhores Acionistas
deverão:

a) — No caso de possuidores de oçóes nominativas, apresentar
prova de identidade e, quando representados por pro-
curador o respectivo instrumento de mandato.

b) — No caso do possuidores de ações ao portador, apresen-
lar as cautelas de ações ou documentos comprobatórios
de seu depósito em estabelecimento bancário ou no es-
critorio da Companhia.

exercício
;vro de Registro de Emprega-
(dos. Caso o tenham encontra- 1BABÁ
Ido favor comunicar-se com

[COZINHEIRA 
- Precisa-se senhe-

ra iá de id.H» qut dê referência
último emprego para todo servi.
ço. — Tratar Rua Inhangá, 33, ap.

!fàOJ_— Copacabana,

lei. 23-8788 — Cavalcanti

PreCÍSa-Se COm .COZINHEIRA - Trivial fino -
_ . . 3 Precisa-se Ruo Barão de Jagua-

pratica. Ord. de aCOrCIO j''^ n. 232. Tel. 27-9647. Paga

Brasília Obras
Públicas S.A.

Asembléia Geral Ordinária

com a competência. Exi-
gem-se referências. Au-
mentos periódicos. Moça
de boa aparência. Tra-
tar Rua Barão de Mes-
quita, 136, apto. 303 -
Tijuca. Pede-se que dur-
ma no emprego.

se betn. Pedcm-se referências,
COZINHEIRA - Precisa-se de uma
para o trivial fino. Exígem-Se re.
fe,'ências. Tratar na Run Cuperli
no Durão n.° 48 — Leblon.
COZINHEIRA - Precisa-ie na R.
Conde de Bonfim, -40, ap. 701
— Pnga-se bem.
COZINHEIRAS - Preciso três
parn bons empregos. Uma de
forno, unia do trivial e uma de

| tudo. Ordenados alé 200 mil.
, Av._ Copacabana, 534, ap. -402.

jBABÁ - Preciso pura uma crian-; COZINHEIRA -~>ríciscT 
"d"'™

tça recém-nascida e outra de 1
¦ ano. Exigem-.c referencins e ii50 00
prática — Pago bem. Telsíoníir cac'
para_37-6794. 

iPRECISA-SE^.de boV empregada'.COZINHEIRA

fogão, peço referências. Pago
Av. Copacabana, 613,

Precisa-se pnra
_. pnra todo serviço. Exlgem-se re-i família de trato, dormindo em-boo convidados os senhores,ferencias. Tratar na Av. Barto- j prego. Fclça a combinar. Sala

Ric de Janoiro, 17 de abril dc 1968.

H. M. MUI — Diretor-Presidente.

acionistas a se reunirem em
Assembléia Geríil Ordinária a
realizar-se em 30 de abril de
19Ó8, às 16 horas na sede so-
ciai, na Avenido Rio Branco,
311, 2.° andar, a fim de to-
marem conhecimento e delibe-
rarem sobre:

a) Relatório da Diretoria, Ba-
lanço Geral, Conta de Lucros
e Perdas e Parecer do Conse-
lho Fiscal referentes ao exer-
cício de 1967;

cmeu Mitre, 647,
.17-9615.

ap. 205 — |NCr$ 90,00. Exige-se referencias.
!Av. Rui Barbosa, 664 ep. 301.

PRECISA-SE para arrumar _ tomar lPo7iNHtii>A D,-.-,.. ,. »„„,conta menina 3 anos, com refe- F°fIN.HEI*A.. ~ °'-'Stf"*_ "_
rwicia e carteira. Atende-se de- ¦»¦"'¦"'• P""<«. • «fici.ntia, .xi
pois das ÍOh. Av. Prado Júnior, S-""" "'•'•""" <_ «•"•"« 7__- 302. Na© se fax questão d* pagar. -

Combina.]» conforme ai qualidaPRECISO de empregada para todo
serviço de um casal. Peço ref*-
rências, pago 100,00. Av. Copa-
«bana, 613, sl 805.

des o salário. Tratar na Rua Ota*
vio Correia n. 174 — Urca —
T.l.fon. 26-8487.

COZINHEIRA - 80 mil • outros
serviços em casa üe família. Tra-
tar Rua Sous* Lima, 176, ap. 802

Pôslo 6.
COZINHEIRA 

"tTíÍíÍI 
fino vi.

riütío. Não paisa. ordenado NCrS
120,00. Tratar Joaquim Nabuco,
258^ ap. 102;
EMPREGADA que saiba cozinhar

Precisa-se na Av. N. S. de
Copacabana n. 312. ap. 202.
EMPREGADA - Precisa-se p\~cõz\.
nhar variado, lavar peças miúdas
etc. Dormo na emprèrjo. Volun-
láric-3 cia Pátria, 429 ep. 401 -
Tel. 46-7498. Nno trabalha do.
mingos.
EMPREGADA — Dormir no emprè-
go, boa aparência, trivial simples
avflr na maquine. Duas pessoas,

Ord. 100,00. Av. Rui Barbosa,
460-701.
OFEREÇO OTIMA cozinheira do
trivial fino ou dt todo serviço,
ótimas referencias. Agência Olga

37-7191.
OFEREÇO cozinheiras forno, fo-
gão, trivial e todo serviço, tam-
bém copeiraE e babás, bem ea-
colhidas e selecionadas por D,
Olria. — AgE-ncia Alemã, 37-7191.
OFERECEMOS ótimas cozinheiras
de todas as categorias^ com dc-
cumentos e boas referências. —
Telefene 52-4604.
OFEREÇO 2 cozinheiras, trivial,
forno, fegão, semos pernambues-
nas, 30 e 34 anos. Ref. 6 anos.
Telefónéft22-0576.
PRECISA-SE cozinheira de trivial
fino. Rua Leopoldo Míguei, 76,
9.Q andar.
PRECISA-SE de copelro-arrumadei-
ra. NCrS 80,00. Exigem-se refe-
rencias. Rja Genernl Glicerio n,
335, np. 1 104 — laranjeiras.

Declaração

Declaração
Tapeçaria A Nacional Ltda., estabelecida nes-ta cidade a Rua do Catete, n. 135, loja, declara

pela presenle, para fins de direito, que no tra-
|eto da Rua Buenos Aires até à Rua do Catetenum taxt, perdeu os seguintes livros e documen-
tos: Dois livros Diário ns. 6 e 7; dois livros Ra-zao, 1 livro Registro de compras, modelo anti-
go, regis. no D.N.R.C. e 1 livro de entrada demercadorias n. 38 de consumo, bem como, du-
plicatas pagas, e diversas notas fiscais e diver-sas faturas. Gratifica-se bem a quem entregar àRua do Catete n. 135, fazendo-se um apelo aoChaufeur do táxi, onde foram perdidos Telefo-
nes: 25-1693 e 25-7458.

SALOMÃO ROSENCVAIG
Sócio gerente

CASAS GUANABARA - COMESTÍVEIS ITDA., firma esta-
belecida neste Estaclo na Rua Adriano n.° 86, inscrita no Ca-
destro GB. sob o número 109 121-01 e Cadastro Geral de
.Contribuintes do Ministério da Fazenda 33 130 543-01, na qua-•lidade de adquirenle do Estabelecimento localizado na Rua
Maranhão, n.° 610, do qual era proprietária a firma Mercea-
rias Maranhão Ltda., declara encontrarem-se extraviados os ta-Hoes de notas de venda de n.° 77 501 a 93 000, que deveriam

(ser utilizados no Estabelecimento supra referido. Os talõescitados ficam assim som utilidade na forma da Legislação emvigor.

Estado da Guanabara, 18 de abril de 1963
») Ilegível

União de Bancos
Brasileiros S/A.

Avisamos aos senhores acionistas que, nos
termos do parágrafo 1.° do artigo 10, dos Es-
tatutos Sociais, ficam suspensas as transferências
de ações dêste Banco, do dia 17 (inclusive) até
o dia 27 do corrente mês.

Rio de Janeiro, 15 de abril de 1968
UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.

Pedro di Perna
Presidente em exercício •

PRECISA-SE DE EMPREGADA _ de
cozinheira para família grande —
Tratar Rua General Dionisio 57.
Fone_2617618J_ $
PRECISAM-SE DE BABÁS -COZI-

,.¦,.'. NHEIRAS ETC. - T»l. 36-5565.
b) eleiçoo dos membros do- Av. Copacabana n. 605 -

í^iConselho Fiscal para o corren-;) ?W-
—!te exercício, com fixação de PRECISA-SE cie uma moca com ^COZINHEIRA

seus honorários; ;b?n ¦¦,Pí™"cia. d" 20 » .? . onosp| casa de 3 pessons, salário ini-
c) assuntos gerais. ici;l1 de, Nc„> J'0'00- T-.a,aift?A„i - .. . - i <partir das 12,00 horas. Rua AI-Acham-se a disposição dos £|ndo Guanabar0, 2i - 6.° and.,

Isenhores acionistas, na sedelsl 608 - Cinelandia. .
social, os documentos a que se|]j^.~. _,_._"
refere o art. 99 do Decreto-lei (COZINHEIRAS

COZINHEIRA — Precisa-se para o
trivial fino e arrumar. Não lava
nem passa. Tel. 37-4f)94 ou Av.
Copacabana, 126_ap. 101.
COZINHEIRA -r. i Precisa-se ótima
que durma no emprego, NCrS
100,00 referencias. Rua Clemente
Falcão, 53, Tijuca. Folna aos do-,
minoos; | PRECISO

Precisa-se, paga

PRECISA-SE arrumadíira que sai.
ba costurar. Paga-ie muito bem.
Copacabana, 1 319:601. lnf. tel.
27-4357.
PRECISA-SE co7Ínheira. Exige-
se carteira. Dorme no emprêqo-
Ord. 120 cruzeiros novos. Rua
Japeri, 102, ap. 6 - Rlo Com-
pridi, oertj Matoso.

.O-tnheira cop..arruma-
I deira com documentos • rtf. Sar.UiHweiKfl - Precisa-se paga-d ,„ ,J0 .- _ „„, Joiquime bem, mas cjue de referencias,!?., ,„ i'__

!ua das Laranieiras, 206, apar. 2!_!f_ ,23_~.-l"P.":_-—_—-Rua
tamenlo 503. SENHORA precisa d; cozinhei;

forno e la. cepeíra (imoles. U0
II. R. Carioca, 55, anto. 401.

IAVADEIRAS -
PASSADEIRAS

COZINHAR E LAVAR (Ramos) i
trivial variado, lava na máqui-
no. Exijo carteira profissional e
que durma no emprego. Ordena-
do 70,00. Cardoso de Morais n.

n. 2 627, de 26 de setembro!^XGÍNCÍÃ~RIÃCHÜ£Í'Ô tam ^.|â!°Í2™____ _ AUXILIAR DE - LAVANDERIA -
dc 1940. linhaitai, cop..arrumad.iras, tom COZINHEIRA — Precisa-se, orde-; Precisa-se com pratlca sabendo

-. , , . ,, , , .,:docs. • rafarências. Talt. 32-5556 nado NCrS 70,00. Exigem-se car-l pa5!ar s ferro. RUB Ferreira Via-
Rio cie Janeiro, 17 de abril', 33.0584 - Dona Concaição. teirayju referencias, e que dur- n, 81 _ Flamengo,

de 1968. Pela Diretoriai D,. AOBlqA., «LEMXft--CtónWr.*,H % LT.Í^S' 
S"b0ia ** 

OFERECE-SE^ paisadèlrftpor. 
¦ hora

Paulo Osório Jordão de Brito,|babás . copeiras, com n-uito boas ''"'_'• ¦_;"' ,NCrS 
8,00. Tel. 45.2777.

Diretor-Presidente fa£.#oÍ^^
<P Copacabana, â% ap 402. trivial 

'fino 
só aninhar.' Dorme «.ria Flor da Gávea. Ru. Jardim

At nnM_.-.DFrrASA-a,DA-'.TIJUCAP° . e ,em referências. Recados Botânico aos.
AS DO.vAS Dc CAiaa UA I IJULm , Ludlil _ Te,_ 23-4517. i DIVERSOS

Declaração
PIRELLI S.A. - CIA. INDUSTRIAL BRA-

SILEIRA, estabelecida na Rua Frei Jaboa-
tão n.° 100 - Est. Guanabara (inscrição
FRRI - 264.665-01), declara, para os de-
vidos fins, que foi extraviado o seu AL-
VARA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO,
inscrição n.° 110 831.

Rio de Janeiro, 18 de abril de 1968.
PIRELLI S.A. - Cia. Industria! Brasileira

CONTADOR AMAURY PESSOA MAIA
Solicitamos devolver urgentemente os seguintes livros:

CAIXA N." 8
DIÁRIO N.° 6
RAZÃO (Nôvo)

Bem como o Contrato Social original, 4 alterações e Registro
da Firma, que se encontram em seu poder desde 25 de setembro
de 1967. .

AA. E. GRAND & CIA. LTDA.
Rua Souza Franco, 386 — Sobrado (Vila Isabel)

RIO DE JANEIRO - Tel. 38-0596

Tomos empregadas domesticas
com doe, reis. e asseadas. Pro-
curem-nos. Tel. 43-9753.
ATENÇÃO — Cozinheiras, preci-j);1
sam-se ótimos, ordenados. — Rua ~
S=nadar Dantas, 39, 2.» andar,
sala 206.

COZINHEIRA - Trivial fino, quei - , ,
durma emprego - NCrS 100,C0,I ADMINISTRADOR - Car.al tom I

referências recentes, saiba lêrl'i»'<> d. 16 anoi para tima, par»
escrever. Rua Aperana, 64 -itomar tonta de uma faienda, mas

Leblon - 27.3375. |1u" a_nh« rofaroncias da outra
faztndd, qua s«i» mineiro, bran-

COZINHEIRA d» forno • fogão -
Família d* tratamanio precisa
uma sá para coiinhar. Exigem*»*
referências • que durma no em-
prego. Bom ordonado. Av. AtUn-
titã, 2 572, 3.» andar.
COZINHEIRA - Forno e fogão,
preciso. Pa rio 200 e 1 babá ou
arrum. cj does. e
Cop.--C6b_na, 108:

refs. Av. N.
ap. .604.

COZINHEIRA - Senhora acima
de 35 anos, trivial variado, ap.
de casal, com filho, capacitada
para o serviço. NCrS 120,00. Tel.
57-6829.

COZINHEIRA.de forno e fogão _.
passar roupa — Precisa-se, Rua|

COZINHEIRA preciso trivial va-
riado^ c/ referências dormindo no
emprego. Av. Copacabana, 1380
- Telefone 27-3524.
COZÍNHEÍRÁ - 

"Preclsa-se. 
Ord.

NCrS 100,00. Tratar Av. N. S.
Copacabana, 1 319-801. Tel.

co ou português. Tratar pelo to-
l.fon. 27-5616.
CASAL — Precisa-se pora tomar
conta de um títio em Niterói —
Tralar na Av. Copacabana, 583,
sala 1 002.
CASAL de preferência português,
jerdineiro, cozinheira, com refe-
lêncías. Precis.vse em casa próxl-
ma do Alto da Boa Vista. — Tel.
£fc-369l, Dona Francês, depois das
14 h=r,is.

Francftco Sá n.
- Tel. 27-4986
I30,001
COZINHEIRA - Ccpacabana. Pa-
go NCrS 120,00 por muito boa co-
zinheira para ledo serviço: cozi-
nhar bem, fazer compras, lav_r
na máquina, passar, arrumar, en-
cerar. Família com 3 adultos. Exi-
{o referências e dormir no emprê

270468. Exigem-se referências. .,.,, ,..ia_-;C, ¦vMai^.^._,..Jiv.-: -„—: :~'(CASAL — Oferece-se para tomar
61, apto. 603. [COZINHEIRA - Precisa-jc. com,.on,a c|e ,.-,.„ em Jacarcpagui.

Ord. NCrS ..; P.ra"", J1' '!.nche- *"• _." Ç?ír' Telefonar até 10 horas 27.7604-•- '¦"• Campo d. Sao Cns-;ou depois da£ ,5 horM _ ._
22-5924 - Lara.

cite. 17-C.
to vã o.
COZINHEIRA" precha-âe - R
nelcros, 180. ap. 301 —
37-4373.

To-

tica para pequena famflia, folga
_ todo domingo, ord. NCr) 100,00

ao. Rua Paula Freitas, 45, ap. 901. — T.l. 474984.

MORDOMO - Precisa casal mor-
demo e cozinheira, pora residir

no local de trabalho. Salário ini-
COZINHEIRA - Pr.ciso tom_pri.|cial, NCr$ 400,00. Tratar com

Sr. Caldas na Avenida Presidente
Vargas n.° 509, 18.° «ndar. —
Não c agência.
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Militares
MARINHA
CABRAL — No próximo dia 22, será comemorado
o 5.° Centenário dc Pedro Alvares Cabral. As ,9
lioras daquele dia, será realizada uma cerimônia
civico-mllitar no monumento da Praia do Russel,
que está sendo coordenada pelo Comando do 1."
Distrito Naval.

CURSO — Encontram-se abertas no Clube Naval
as matrículas para o Curso de Administração de
Pessoal em convênio com a Fundação Getúlio
Vargas e o Ministério de Educação c Cultura, coni
aulas às segundas, quartas e sextas-feiras no lio-
rário de 18 ãs 20 horas, com duração de seis se-'
manas, inicio no próximo dia 22. Inscrições para
sócios e não sócios.

EXÉRCITO
FOGO — Na Cidade de Belém do Pará, foi ini-
ciada com solenidade a tradicional Corrida do
Fogo Simbólico, devendo chegar na Guanabara, a
26 de junho >do corrente ano. Um grande progra-
ma de recepção está sendo organizado pela Lig-a
de Defesa Nacional.

PÁSCOA —- Com grande afluência, tanto de mili-
tares como de familiares, realizou-se a Páscoa tio
Forte de Copacabana, dedicada ao contingente in-
corporado em 1967 e prestes a ser licenciado. A
missa campal, no tradicional local do Jardim dos
18 do Forte, foi oficiada pelo monsenhor Cel. Vai-
demar Resende, capelão-chefe das Forças Arma-
das, auxiliado pelo Capitão padre Noé Pereira,
capelão da Artilharia de Costa da 1."* RM. O his-
tórico Forte, abriu os seus portões para a visita-
ção pública.
POSSE — Nomeado pelo Presidente Costa e Sil-
va, por indicação <lo Ministro Lira Tavares, assu-
miu, ontem às 15 horas, o cargo de Diretor-
Geral da Fábrica Presidente Vargas o Ge-
neral-de-Brigada engenheiro militar José Alves
Martins, que até há pouco dirigiu a Fábrica do
Realengo. Transmitirá o cargo o.Teu.-Cel. Ornar
Vitor do Espirito Santo, que vinha exercendo o
mesmo em caráter interino. O ato contará com a.
presença das altas autoridades civis e militares,
amigos, colegas e camaradas.

ADMITEM-SE recepcionista., aux.
cie escritório, aux. de contabllida-
dti c! boa daMIonraUfi e boa apa-
iência. Sói. 200 a 4CO. Sal. Run
Fco. Serr«l_or,_ 90, grupo 1 502,

CONSULTOR TÉCNICO
rial S/A Serviço Autorizado doi--1

LANCHONETE ¦- PracU&ie do co. AÇOUGUEIROS - Precisam.sc pa.rinhoirn com prática de lancho.,, ira supor-mercados. Traiar nn Rua
Pun_ Mnrqut;a do_ Abrantes n.^38-*T. Hndtlock Lobo, 338-A, com Sr. Ar-
LANCHONETE - Proclio: do lie- í_!H__i .. P

zer entregas com prática. Rua nhoni, prática em snlgadlnhos - AJUDANTE portaria, faxineiros,!
Conda' da Bonfim n.o 71. Tel.i Rua Barava Ribeiro, 512-B -'. Co. c| pratica e imlrucüo primaria,

. 5_|28.617I. |pacabana. !<iuc apresentem ollmas rol.ienci.ip

PRECISA-SE caixeiro padaria, pri-
tico. Rua Haddock Lobo n.° 110.
PRECISA-SE de um caixeiro p.v
ra trnbnlhnr -em mercearia 0 fa-

VW precisa de consultor técnico
com o minimo de dois (2) enos
cie pratica na carteira profissio*
nal. Pedem-se referenciar.. Apro-
sentar-se com todos os documen
tos ná Av. Gomes Freire n. 367-A
— Trntnr_ com o Sr. Eduardo.

CAIXA — Precis ii-se de uma, com
bar,tante prálica, e bon aparún
cia. Apresentar-se com documen-
tos e referencias na Av. Min.
Edgard Romero, 528 — Madurei-

CAIXA para bar — Precisam-se 2
com prática: Tratar na Praia do
Flamengo, Í22-A com Sr. Lauren*
tino ou Antônio.

PESSOA RESPONSABILIDADE_ —|Oi:ER£CE-SE copeiro compelonlo,,. ..,,.,._   «d, apart, luxo, na Av. Vieira
Oíoroce-se pl ajudar sar&riclacom prática, boa aparência, óll-|?°uJ?<. 6'0'._d?po[s .das 13h. 
ele. Loja, mercado, escrit., Co» mns referencias. Favor telefonar AÇOUGUE ~ Preci!ü-su cortador
lòçiio etc. cj prát. t» refer., re-jpnrn 25-Í095. ¦ profisilonol com documentos —
caclciippl-'Dad-i<l7.291S, PRECISA-SE" coiInhalrõMarichelrò «•Ópntte rcf- f>0»-n bom -
PRECISA-SE de caixeiro de bal- para .) noite. Rua Riachuelo,[Hí. Calun-.bi, .16-A.
cão com prilica. Rua Sta. Clara,' 191.E. ;CASA DE SAÚDE NA IUUCA ¦
58.- Padaria. ii>Rr"CISA-SE copeiro" co*m 

"pritica, 
Precisa dé moça ciue saiba cui-

PADARIA - Precisa-se com prá- Tratar na Av. N. S. do Copaca- dar de doentes ciue durmo nc
tica uma caixa, uma moça paraibana, 791, boxe 7|8 ¦ Mercacli.ll*mp|'.'J°. Hua Conrie cie Bcnfim
balcão, um torneiro, um a|udan-|nltó Azul. |n. «197, depois cie 9 horas. 
te ícrnp e um ciclista -- Rua <>«''¦ ps^ciiA-lVái copeiro para"barjCABINEIRÒ - Precisa-se para edi-
Laranjeiras, 251. c0„ boa „-„r_nci... Av. Suburba' "do comercial no centro. Traiar
RECEPCIONISTAS - Moças, boa!,,:, n. 7 37.2.
tí* Pl «"'atos sociais - Ij.rIcisaVse dé 

'unia' 
cWnheiri.PRECISA-SE de uma

._ (com prática para trabalhar em
RECEPCIONISTA — Revendedor botequim, na Rua Barão do Me:
autorizado Volkswagen, precisa quita n.° 522.
de recepcionista ccn, prálica ppda 

PREC|SA.SE. e02inhelra com 
~p7a-

mecânica .Procurar o Sr Rocha . 
d rattaurllnte, Ru, S5o Fran

J.Rua Barão de Bom Ratlro, n-°ç;ppro Xavier, 463 -MaracanS. 
_—t: PRECISA-SE um copeiro, com -ir.

Rua Haddock lobo, 3B6-A.

FUNCIONARIA - Precisa-so, para
trabalhar sozinha, em escritório
de "Corretagens". Exige-se refe-
réncias. Tcl. 52-4760.
MOÇAS, ttboor-aparência;>.*folap- RECEPCIONISTA
do Inglês, espanhol ou francês - 

^ ^aon^^HnWlíí 5NCr$|PRECISA.SE garçonete, hem prá-* ..,.'r.l*  250,00 — Tratar na Rua Ministro tico desembaraçada. Travessa do
OFERECE-SE senhor bras. cl ins. Viveiros de Caslro 157 - Copa-pOuvidor. 4. :
trução, doe. ref. p| serv. Interno cnbana._ 'PASTEIEIRO - Aprendi: c| algu. ENCARREGADAe ext. atend. de clientes, co-! xjffsjTÜRÃRíA — Precisa-se caixei-'n1a prático. Preciso — R. Uru-l
bronca, flscaliz. Costa, _36-6460.| ros c_n, or_;tica de rt;a. Pacía-selsúalàha, 200-A

Precisa-se dejL
ótima aparência e edu¦j,1C"¦

inicial

com o Er. Esteves, Rua Bcnedi-
linos, 10 — 5.° and. Trazer Car*
telr«_ de habilitação e referências,
CONFEITEIRA -"" Procisa-so" com
prática de bolos, doces finos c
ea Igíiclf nhos". Rua das Laranjeiras
n. 251.
COBRADORES PARA ÔNIBUS, c|
conclusão do curso primário —
Piecisa*_t, Rui Migolhõss Castro

135 — Jacaré._
FAXINEIRO nara edifício, preci- j
«»¦„• com.iitonte • referências. R. 

'

Sousa Límn, 366.
* Casa de saúdej

ría Tijuca, precisa de senhora atéj
135 anos, competent», bca aparen*

que durma no emprego eiPRECISA-SE caixeiro balcão dejsalárlo e comissão; Rua M5ria,pRECISA-SE de garçonete e umi _
paaarin e Torneiro, Rua Bollvmi Amátta, 29-B -- Tijuca. Tel.: ..[copeiro c| prática, dòcumèritbawgí rÓTerôricIaa de onde trabalhou
n. '50. 38-7427. em dir, .Rua Teófilo Oloni, I37-A.p_. r__ Ccncle de Bonfim, 497,

'PRECISA-SE dc moça com pr_'.cleptiis_cle 9 horat:*
llica para café. Rüa Riachuelo,jrÀXINÉKOS - Precisa-se de faxi-

P40S-A — Centro. r.eircs no Itajubá Hotel, na Rua
iPINTORES — Preciso dois compe- jiREC.sA~.S_ de um"rapaz pl tra-; Álvaro Alvim, 15'23, c ttue tenha
itentes para começar hoje, no fTnal balhar em lanchonete; só com*CírfeÍra de trabalho, carteiras dej
[do Leblon. Av. Delfim Moreir.. Drit;c1 %uy Sintana 156 Mdcntidsde e rcssrvista e que pos--
jn. I 114.  
[PEDREIROS - Preclsam-se com

_ ,_ ._ Rua Benedi-
Rua do Resende n.°[t0 Oloni, 82 - 'São 

Cristóvão -
'Procurar o Sr. Alberlb Lopes. |PRECISA-SE empregada para barJratr., ident. p! vida artist. Bons

ASSISTENTE DE DIRETORIA PARA
ASSUNTOS DE IMPORTAÇÃO
Companhia de consultoria econômica com sede no Rio de

Janeiro admite elemento com iniciativa própria e sólida expe-
riência em importação, classificação tarifária, emissão de licen-
ças de importação e acompanhamento de processos na CACEX
e outros órgãos. Necessário conhecimento de inglês. Semana
de cinco dias.

Pretensões e "Curriculum Vitae" para o número P-39 302,
na portaria dêste Jornal. (p

PROFISSIONAIS DE INDUSTRIA
CARPINTEIROS -
MARCENEIROS
CARPINTEIROS.-:v>. Preelsanue yí
prática. Paga-se bem^ Fábrica deibnstante prática
qeladeira.
8_4j86._
LUSTRADOR com prática de con-ipRECISÀ-SE 

~pe~d"r»Íro~"cõm~~cón~"'í

certos de móveis usados, pedem- cimento do estrutura • qua sai-
se referências. Presidente Vargasibi marcar uma obra. Paga-se bom

2 963-A. _ Estrada Velha da Pavuna, 1 411
— Inhaúma.MARCENEIRO - Precisa-se compe-

lente para armários com ferra-
montas; Salário a partir de 12,00
por dia — Carmela Dutra, 9 —
Sr. Oswaldo.

... apresentar carta de recemen-j
PRECISA-SE de um aiudonle pa.:t-,lcS- dc onde tenha trabalhado. |
ra cozlnna c=m orotica, Av. Bel.;procurar o Sr. Osmar, ou Campos.
ra Mar n. 386. _ MOÇAS E~ RAPAZES - BoV~ap.,'j¦a bíir,

com prática e todos os documen-[snl. o hor. Rua Carioca 53203,
tos em ordem, na Rua Conde de\i_ 10 horas, diàríam.
Bonfim, 1132.

MOÇA — Precisa-se p. trabalhar!
CHOFERES ern coleçiío. Tomar conta e cuidar

de crianças que more Zona Sul..
PEDREIROS — Precisam-se vários
para trabalhar por dia • por •¦»!¦¦¦ ¦ «- „ „:„,__. '«,,» *«,

fitada. 
Tratar na Rua Ibl. 34,K||^^fej^

MARCENEIRO PARA MOVEIS DE:.------'-'^' ¦ .-—-.-....  -—.MOTORISTA -~ Precísa-se" pf t"rí
JACARANDA' -. Pracisa-se na R. "D"EI«OS- " 

fl"'^," 
"."fi" balhar em Alfa Romeu. Paga-se

Barão de Mesquita n. 118, fun:[J«t« "« J?"'.''»..*™1 n*° ,0-lbe,n. Tratar na Rua Feliciano de
Aguiar, 427. Maria da Graça.

MOTORISTA para ônibus. com;-rrat3r r; Nascimento Silva, 45
prática ou_ 2 anos comprovados Ipanema.

MODELOS;: FEMININOS:;- Selecio;
na-mos para propaganda filma-1
da. Tel. 42-2191.

Tijuca, com Sr. Ezequial

Bons .oflcláisílPINTORES — Pracisam-s*. Tratar
Rua Barão da: na Rua Ibiá 341, TuriajU.

- Padre Mi-1 PRECISA

MENINO — Precisa-se para lim-
peia, em casa de família. Rua
Moreira Sampaio, 15 — Méier —
Tel. 29-5468.

dos
MARCENEIROS' -
Pana-se bem, na
Piraquará n. 31
guel._
MARCENEIRO""- Precisa-se.'.com-1Rua Carlos Vasccncalos n.o 89.

.petente para moveis de estilo. _,_ íw-«-
jTralar na Av. Itaóca, 1939. -! GRÁFICOS
Galpão G,

E de pintor e pedr-ei-
ro que trabalhe em maça branca.

MOÇAS, Senhoras claras pi clfnl-
cas: 4 domésticas, duas serventes
e 2 meninos p| limpeza. Rua José
Bonifácio, 143 - Méier. (X
OFEREÇO sovernante - Tel.: ..
36-5565.
PRECISA-SE de casal (estrangeiro)
eia cozinheira — êle mordomo e
arrumador — Tel.: 36-5565.

PRECISO DE GAROTOS de 13 e
14 anos, para serviços de rua,
em r-tn de família. Dormir nc
ei". i'-i -jo. Favor vir acompanhado
do responsável. Rua Barão de
Mesquita, 692-A.

-'COMPOSITORES Precisa-s« da
-doi. para trabalhar na Ilha do Go-

PROCURA-SE para Teresópolis, pa-i MAQUINISTA - Fabrica de mo
ra caseiros, casal de lardmeiro e vei_ moderni. pr3cis8 mat|uinis-|--rn^;r- „r"i7 .;,»,._„ „ oboa coz,nhe,ra, sem f,lhes ou 

çom ,,. TravesH penciolibn 28 (CaJíVís A %,__'«. L.mP 0„ib_.filho pequeno. Casa própria, luz, chambi) Te|. 29.79o8 Sr. Luis. :13-5*A ~ Pj5'*s« bam- °",bu5
gas pagos e bom ordenado. Zon"
Central, Podem ser portugueses.
Pedem-se boas referencias. Tele-
fonar Sr, José de dia, 50-5057 de
noite 26.9304^ _té 22_ horas.
PRECISA-SE casal português ou
italiano para tratar de jardim,
horta etc, em fazenda no Est.
do Rio a 2 e meia horas do Ri d*.
- Detalhes pelo telef. 25-0861.
SENHORA de razoável aparência
e educação, de 3SJ-40 anos, loura,
ccm referên;ias, prccura-se para
trabalhar em apartamento de se-
nhor idoso a de respeito, car-
tas com informações _ ordenado
pretendido para esta redação sob
o n.o 290599. Telefone se tiver.

PROFISSIONAIS DE ESCRITÓRIO
E COMÉRCIO

AUX. PE ESCRITÓRIO .DACTILÓGRÀFAS -
AUX1ÜAR ESCRITÓRIO -"Prêcisa-I ESTENÓGRAFAS —
se ccm referencias para trribah.-; ...... £ „.- -,
em Belford Roxo. Marcar hora! SECRETARIAS
lel. 46-6837.

PRECISA-SE de um carpinteiro pi
trabalhar em empresa de trans-
porte. Rua Professora Ester de
Melo, 51 — Benfica.

U328

PRECISA-SE da aiudante d. ma-
sa, para padaria. Rua 1.° da Mar-
ço n. 24. Confeitaria Ritt.
PRECISA-SE bom-lavador, tratar
na Rua Haddock Lobo, 373-A.

MOTORISTA - Precisa-se com
prática de entregas, conhecendo
bem as ruas da Guanabara e ad-i~-r_y,ya ... . -. ¦
iacências. ExIgém-se 5 anos de PRECISA.SE de um confeite.ro.
carteira. Apresentar referências
Rua Liei nío Cardoso, 276.

Rua Conde de Bonfim n. 769
Tijuca.

ELETRICISTAS -
RADIOTÉCNICOS

COMPOSITOR GRAFICO - Pre-|
císa-st. Rua dos Inválidos, 90-B

Can tro. -iMadureira
GRÁFICOS - Ajudantes de Offset,

MOTORISTA - Precisa-se de um,
com bas ton te prática com mini-
mo de 5 anos de carteira. Tratar
ha Rua Benedito Oloni, 82 -
Sao Cristóvão. Sr. Silvio.
MOTORISTA — Precisase para

IVolkswagen, preferencia que re-
sí:!a na Zona Sul. Av. Min. Ed-
gard Romero, 96, loja — Lnrgo de

cortadores p| guilhotina. Precisa- PRECISA-SE motorista cj prática

ra livros cartonados e costureiras
para ma a. Bhremen. Rua Frei Ca«
neca,_224.

TORNEIROS - FRESAD.
- AJUSTADORES

AUTO-RÁDIO - Precisa-se instala-
dor, com experiência na linha de
acessórios em geral. Salário base
inicial NCrS 10,00. Apresentar-se
em Madureira na Av. Edgar Ro-
mero, 612 ou em Vila Isabel, no
Rua Hipólito_de Costa, 37.
EUTRICÍSTA ENROLADÒR - Pra.
cisu>sa profissional competanta pa-
ra motoras, geradoras, diríamos «
instalaçõas d» veículos. Tratar na
Rua México, 168, 4.° pavimento
— Sacio Pessoal
MONTADORESíDE RÁDIOS - Pra.
cisam-sa para fábrica. Rua Matino- x\t\sr.nc_r\c.
xi, 113. Jacarazinho, próxima da , DIVERSOS

,c*ry*ly'«,"! "'*"¦»»'"»¦  BOMBEIRO - -Preciso,-, comissão
RADIOTECNICO - Para conser-.ou diária. Apresentar-se na Rua
tos — Precisa-se com referências. 
Casa Burros. Siqueira Campos, 7 |ja D

s"e"''com'"p"ráiica."Rua"24"'de'Maio",|P| ST\m''^C.mânho^Sr'
859 - Engenho Nôvo - Tratar11". Cardoso, 424 - Campinho, Sr.

das_8,30 às_ l_l_horas.
PRECISA-SE de encadernadores pa-

Almaida.
PRÉCiSÃ-SE

TORNEIRO E MECÂNICO - Pre-
cisa-se na Rua Pedro Alves, 319.

de motorista para
carreta com prática, Rua Diogo
do Vasconcelos, 98, ponlo íinal
do ônibus 900, Manguinhos.

mecânicos; e^iãnt^
ELETRICISTAS - Pr.eisam.s» com"-
patentes para linha Willys. Paga-
st b.m - AUTO ROMEL ITDA.-
Rua Marialva, 165, esquina dc
Avenida Itaóca.

TORNEIRO MEC. - Precisa-se com
bastante prática. Rua José Félix,
n. 27 — Rocha.

AUXILIAR Dep. Pessoal - NCrS
230/300, 2 moças, 3 rap., prá-
lica, I.N.P.S., F. Garantia, b.
datil., 25-30 anos. Sen. Dantas,
117, sala 813.
ÂUXILIARES moças datilógra.as
c| prática, 180 toques ãVó 300,00
menol 150Í200.00, Sul, Centro e
Norte, solitriras, Av. Rio Branco,
151. siloja, s| 09 .
AUXILIAR DE CONTABILIDADE
— Precisa-se ns Av. Teixeira de
Castro, 266 — Bonsucesso. Apre
sentar-se no horário" de 10 ài
12 horas, munidos de documen-
tos. Falar com Aníbal.
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO ^
Precisa-s» de iovem com algu-
ma prática de serviços gerais —
Tratar na Rua do Catele, 137,
ADMITE-SE estudante de Conta"
bilidade. Tratar cl D. Modesta -
Rua Ouvidor, 169, s|_l 013.
ADMITE-SE Rap/Aux. D; Pess.
-(00/Contab. Prat. S/F. Feed.
300-500/Assist. Custo. Ind. 450/
Corresp. Rap. Moç. 250/Dat/AS/
Prat. F. Pgto/Auxs. Serv. Gerais
/Esteno. Ingl. 700. Av. P. Var-
sas, 435, sl 605.

ADMITE-SE (1) Esteno-Port. Inglês ¦-;ri — Copacabana

ELETRICISTA - Precisa-se de pro
fissional competente. Empresa de
ônibus ~ Rua Verna de Maga
Ihães, 227, fundos (Lins dc Vas-
concelos).
ELETRICISTA DÉ AUTOMÓVEIS
DKW E VOLKS - Precisa-se, Rua

-ICÂLÃFATE - Precisa-se' na Ruõ|y 
C""

800, (1) Esteno-Port. Inqlès-Fran.
cês 1 200, (I) Aux. Auditor 500,
(3) Caixas rapaies 200, (3) Caixas
moças 200, (4) Aux. Escritório

1200, (1) Arouivisla moça 200, (2)
Faturislas 200, (1) Aux. Tesoura-
rln 250. Av. Almirante Barroso,
97 s/707.

ADMITIMOS (4) datilócjrafos(as)
môça/rapaz. Salár. 200/280, (3)
boys maiores c menores e (1)
Aux. Contaij. c/ ,prát. ICM e
API. Av. Rio Branco,, 185, 10."
andar. Sala 1021.

TÉCNICO dt ridios «ransistorlia-1 Haddock Lobo, 87, sobrado. Pro
dos, competanta. Ordenado ou co-icurar Sr. Fernando. 
missão. Ru. Silva Oom.s 2. Cas- ESTOFADOR"-' Precisa-iep na• Prai
cadura. El.tromci Sonistor. „ Edmund- RJgo, 8, tobrado -
TÉCNICO - Precisa-se para TV elGrajaú.
rádios. P.ua João Lira, 159 - FOGUISTA E MECÂNICO DE RE'-
Leblon.:-.-;. __!fRIGERACÃO - Precisa-se na R.

Pedro Alves, 319.CONSTRUÇÃO CIVIL
BOMBEIRO - Precisa-se de oficial
— Tratnr na Rua Anfilófio de Car-
valho, 29, s| 614. (Castelo). Das
16 às 18 horas
BOMBEIRO

PRECISA-SE oficial de serralheiro
meio oficial de serralheiro e meio
oficial de ajustador. Tratar Av.
Mam de Sá n. 295-A, das 8h 30m
as 9h 30m.__

dePrecisa-se de ofi-SERRALHEIRO - Precisa-se
cíal para trabalhar em obra na;serrnlheiro. Apresentar-se na Rua" 

rra da Tiiuca; Tratar na Rua Eng. Alberto- Hass n.° 130 — JaDATILOGRAFA c/ prárica, esta-

ESS Tp^?0M&Tx^1S'!ai^^,f €^:"&;\ íUP -tsl. 703. esq. Rosário. - KÇ!i!2]Spp^l°H_JA-^iiÍ5J'?la.?.-'SERRADOR d* «nganho d.
DÃÔ"lIÕ_rR"ÃFÃ~"~~n7.r..-.»» -.iLADRILHEIRÒS - Precisam-se, na!» serra circular, qu. tambem en.

ovper ência.Trata7 Rdòioari. Tli' Rua c°"de tle Bonfim* ' °33 ~, ,,i,d¦ d» ,p*rolho .* *"" p'"
rar? - Td 32 4814 

Hospital da Penitência. Tratar clcisi-s. com urgência apresentar.
I2_ t°l. -4.4ai^. .i 

Sf_ G(.ra|do enearréaaa0 das s. à Ru. B.nedilo Oloni, 82 ao
DATILOGRAFAS (OS) - NCrS 25Ó|,| obrai Sr.-Albortovloj»»» - S. Cristóvão.
350, 3 moças, 1 c| inglês, 2 rap.
prática, aumento trimestral — Sen.
Dantas, 117. s| 813.

LANTERNEIRO - Prccisii-se de
um bom lanterneiro a diária ou a
empreitada. Tratnr na Rua Dr,
Otávio, 2 — Inhaúma.
LANÍÉrNeIRO""- Pr«císa"-s« EstrpT.
da Intendente Magalhães, 75, fun-
dos, Sr. Manoel - Campinho.

LANTERNEIRO ,- 
"oficina 

de
Volks precisa de 2 bons nrofis-
sionais e com referencias. Rua
JuruparL n. 27 — Esquina di
Rua Conde Bonfim 2o3__—_Ti|uca
lANTERNEIROS bons profissionai

Precisam-se e pago-se bem. na
Rua Souia Franco, 422 — Vila
Isabe^
LANTERNEIROS - Precisam

fltiíPfàticos em automóveis. Aprer-en-

AUXILIAR CE SECRETARIA - Mô.
fa, com experiência. Paga muito
bem — Paulino Fernandes, 90 —
Botafogo.
CHEFE CRÉD-CÕ"brXn~ÇA~^~NCÍ$
¦450-550, prática 3 anos, em Cia.
Créd-Financiamento, 28-35 anos.
Sen. Danlas, 117, sala 813.
FATURISTAS - NCrS 2401280, 4
mocas p| Z. Sul, 2 rap. p! 2.
Nortei prática, b. datil., 24130
anos — Sen. Dsnlas, 117, sl 813.

DATILOGRAFAS 1 oliv. eletr.,
300, cl prática escrit., 180 to-
ques, 250:300, 3 auxs. escrit.,
centro Botafogo e Z. Norte, sol-
feiras. Av. R. Branco, 151, a|
loia, s| 09.

MOCA — Pracisa-sa d* boa dae-

!!_x''wT;::_?" i* w<?'"" p"mi» «¦• p^-sao.lidade. TraTar com o Sr. Martins.r.;..,. .» .o ..j..
na Ru» da Quitanda n. 65, 3.» 

C1,l°"'- *"''¦"'" '*na*r*
andar. .COSTUREIRA — Precisa-se confec-

MOÇA de boa aparen-
cia, idade de 17 a 25
anos. NCr$ 150,00 p|
início. REY STUDIOS. -
Av. N. Sra. de Copaca-
bana, 647, s| 603, das
9 às 12 e das 14 às 19
horas.
MOÇAS — Precisam-se moças c]
prática contabilidade, apresentar-
se Largo São Francisco n. 34 sf
loja.

OFÍCIOS e serviços
ALFAIATES - COST. •PRECISA-SE de oficiais cortado-

Ires para calçados de senhoras.
ALFAIATE — Precisa-se de um Semana de cinco dias, anotação
bom buteiro para efetivo - Rua em carteira profissional, repouso
Delgado de Carvalho, 87, ap. 402kemunerado c Iodos os demais
— Largo da Segunda Feira.
COSTUREIRAS EXTERNAS - Pr.ci
sarn-sa c/ muita prática «m con-
faccõas da Senhoras. Paga-ta bam
• prêmio da produção. — Rua da

SECRETARIA EXECUTI-
VA — Para trabalhar em
agência'de propaganda.
Exigem-se datilografia e
conhecimento de arqui-
vos e experiência de 2
anos no ramo. — Salário
NCr$ 200,00. Tratar com
a D. Andréa à Rua Mé-
xico, 148, Grupo 603.

cão infantil. Trazer amostra -
Rua l.o de Março, 22, 2.° an
dar sala 7.
COSTUREIRA — Precisa-se apren

SERVIÇOS DACTILOGRAFICOS EM:
GERAL, quadros, súmulas, enca
domarão e alceamento. Cópias mi-

 meográficas a NCr$ 8 000 o mi-,
PRECISA-SE rapaz cl boa caligra-Hheiro. Executamos com rapidez ei
fia p| tirar N. F. e que saiba!ps'<eicão. Tcl. 91-1739 - 32-8055
datilografia. Rua Graubem Barbo-!- r. 240, de 7 às 13 horas
sa, 17-D, Méier.

PRECISA-SE de Datiló-
grafa, prática comprova-
da. Apresentar-se à Rua
Buenos Aires, 90, sala
604.

PERES.

VENDEDORES -
CORRETORES

direitos exigidos por lei. Apre
sentar-se na Rua Dom Pedro dc
Mascarenhas, 17, sobreloja, em
Catumbi.
PRECISA-SE do oficial monfãdoi
sapateiro — Av. Pras. Vargas n.
1 «M.
PRECISA-SE d» cortadores" obra
•sporta homam. Trav, Carlos Xa*
viar, 304-312 — Madureira.

PRECISA-SE de ciclista com prá-
tica de triciclo, pede-se carta de
referência. Apresentar-se depois,
dns 10 horns na Rua Pereira dej
Almeida, 21 - Praça da Ban-1
deira.
PESSOAS de ambos os sexos pn-
ra* trabalhar em filmes brasiléi-
ros como coadjuvantes. Terão que
fazer testes. R, Senador Dantas,
117, 16.° Drp. 1 618.
PRECISA-SE de moças com boa
aparência para trabalhar em casa
de parucas, salário a combinar,
Av. Copacabana, 1 003, sj 204, das
18 às 19 horas. (X
PADARIA — Precisa-se de ajudan-
le de forno. Rua Leopoldo, 775-A
— Andaraí. _______

MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO
A Cia. Cervejaria Brahma — Filial Rio — oferece oportuni-

dade para mecânicos de manutenção, até 35 anos de idade.
EXIGE-SE:

Boa referência
Curso primário completo
Quitação do serviço militar
OFERECE-SE:
Refeitório no local de trabalho
Assistência médica e hospitalar completa
Plano de aposentadoria
Boa remuneração

Apresentar-se munidos de documentos na Rua Marquês de
Sapucaí, 200, no horário das 8 às 17 horas, diariamente, exceto
aos sábados.

PRECISA-SE rapaz para serviço de
impeza e entrega. Trazer retrato e
¦breugrafia. Tratar Rua Conde de

Bonfim,--303. 
PRECÍSA-SE de uma senhora de
boa aparência de 35 a 40 anos
para casa de senhor só — Tel.:
25-9533. __ 
PORTEIRO 

"EDIFÍCIO 
- Preciso'

da maia idade, boa aparancia —

qua dirija a não mora com filhos
-Tel. 22-6463 , das 3 às. 5. \

aSé-fdé 
'iorn^LZ "5!Ü'i 

admitindo VENDEDORES, fi».
AnáSNér*-,: 2104;-.Riachuelo. . ma comi3s_0 e ambiente de
PRECISA-SE ascensorista para' -,,,_.,. „-
oaragem automática, ótimo or; trabalho. Damos Curso de Ven-.EXIGIMOS:
denado. Rua Ministro Viveiros de' ,,-„„. a„
Cast_ro,_157 -_Copacabana_ a« P"" os nm°"- ~ Av

RAPAZ 
"- 

Precisa

AUXILIAR DE CONTABILIDADEVendedores
Firm, comercial em expàn-l , C^Sfi 

,G^,S0N PreC'Sa de elemento c°m Ótima formação "Técnico
. •¦- ... .em Contabilidade para ocupar cargo em seu escritório central.

sao de vendas • credito, esta AccncrcuArOFERECEMOS:
Bom salário, ambiente sadio de trabalho, serviço médico, e outras

vantagens.

de -faxina em agencia de automo-
veís, com pratica e referencias
Av. Ataulfo de Paiva, 983-B.

para os novos. — av. Ótimo datilografo, caligrafia perfeita, experiência na função de
pira serviço^presidente Vargas, 583, s| nb mínimo 2 (dois) anos comprovada, idade de 25 a 30 anos e que

RAPAZ - Precisa-se para entre-
gas e pequenos serviços de labo-
ratório. Av. Erasmo Braga, 227,
sl 713.

1318.

tar-se com documentos Sr. Laçar-
ra. Mecânica RIo-Londres Ltda
Rua Assunção n.n 326 galp. 8 —
Botafogo.
MECÂNICO 

"ELETRICISTA 
para au-

tomóveis, precisa-se na Rua Pe-
dro Alves,_319.
MECÂNICO VOLKS - Preciso un:
pa*íi motores e câmbio e que te-
nha iniciativa de administração
pa».a funções futuras de gerente
interno — Tenho também duas ya-
gas para meios oficiais ci práli-
ca. Tratar Av. Brás de Pina n.o
2 155 - lrajá. _.
MECÂNICO p| Volkswagen, com
pratica comprovada TIANÁ". Av.
3B Setembro, 86 - Milton - D,
Passoal.

MECÂNICOS - Ag. Hugo
de Automóveis, precisa

Corretores (as)
e chefe de equipe
Estamos admitindo com bastante prá-

Tradicional indústria de bai-jticà em Consórcio de Automóvel. Garan-
sas em fase de «^^^ timos retirada acima de hum milhão de

Cortadores
de couro

PLÁSTICOS E GRAMPEADORES

admite: Cortadores
Plástico e Grampeadores. jCrUZeÍI'OS.

ídeve^p-sáSS Entrevista: Rua do Passeio, 90, dià-;
cia anterior. iriamente, com Sr. Antenor

Apresentarem-se munidos de
documentos, à Rua Coronel Ca-
brita, 57 — São Cristóvão —

Sr. Oliveira. .'P

possua todos os documentos. Tratar diariamente de 9 às 11 horas d-a
manhã, à Rua da Alfândega, 118, sobrado, D.P.

Torneiro mecânico
Para ferramentas de estamparia. Pre-

cisamos com prática comprovada.
Sábados livres.
FAET - Rua Barão de Petrópolis, 347

- RIO COMPRIDO. (P

iSAPATEIRO - Precisa-se oesnon-lde 4 COIT1 Conhecimentos
l.uaiUKClK« — t-recisa-se apren- \?-f- .'-',¦, , rí"-us" " pespon v-= -» xw... —^

diz de costureira para artigos del,'ld°'' ?.ue 
tenha bancada obra es. jnhg W yS. O ima

lona, tratar na Rua do Catete,|'J0"e ,na Pa„ra b°a p'Sd'J5i,0*MPa* - L„„- +,=.36 'iga-se bem.__Rua Dom Pedro Mas.|remuneraçao. Favor tra-
zer referencias. Rua Ma-
ris e Barros, 774, Sr.
Paulo.

36.
COSTUREIRAS PARA MALHARIA'.

Precisamos do singoristts • cor*
tadtiras • overloquistas cj mui-
ta prática — Rue Taylor n. 90

Lapa. %_

CÂSÈÂDÊIRÂ à mão, precisa-se —
Rua l.o de marco, 22 - 2.0 an-
dar, sala 2. ______
MEIER — Costureiro — Roupas de
senhoras sob medida. Rua Cônego
Tobias, 26, fundos.
PRECISA-SE de moça menor aju
dante de cortina. Rua Santa Cia
.?:. 115;;«p.V706.
PRÉCISA-SÉ de duas costureiras
com bastante prálica de costura
fina. Tratar na Rua Bolivar, 124,
ap. 703.

carenhas, 17;: sobreloja; a Catumbl

ENFERMEIRAS -
IABORATORISTAS

CASA DE SAÚDE NA TIJUCA -
Precisa de moça que saiba cuidar
de doentes, que durma no em-
prego. Rua Conde de Bonfim, n.
497, depois^de 9 horas.
ENCARREGADA^:CASA>DE, SAU.
DE NA TIJUCA, precisa de
nhora até 35 anos, competente,
boa aparência, que durma nc
emprego e dõ referências de on
de trabalhou. Rua Conde de Bon-
fíní, 497, depois de 9 horas.

PRECISA-SE - Lubrificador para
trabalhar à noite - Tratar: Av.
Suburbana, 9991 A e B.__

PINTOR p| Volkswagen, cl pra
lica comprovada. TIANA". Av. 28
Setembro, 86 - Milton - Dep.
Pc

RAPAZ ató 21 anos - Prtcisa.se
para auxiliar da escritório, servi*
<os intarno a axterno, da alemen-
Io ativo, com boa apresentação,
desembaraçado, firmo *m cilculos
bem dactilógrafo, solteiro, rasar-
vista • quo moro próximo ao
Centro. Ordenado a combinar —
Apresantar-sa sómanta das 15 às
18 horas com carta da próprio
punho, na Av. Beira-Mar, 454,
11.° andar, conjunto 111.
RIOBRAS — Precisam-se aux. es-
critório, dat. prática 2 anos, 150/
200. Faturista, 200. Aux. Contab.
ICM-IPI 2S0/35O. Aux. Dep. Pes-
soai. Secretária esteno português,
450 - Av. Pres. Vargas, 52» _
s/410.

BALCONISTAS
BALCONISTA - Precisa-se, com
prática de mercearia fina. Aveni
da Ataulfo de Paiva, 558-B.
BALCONISTA - Precisa-se mòcE
e| pritica em roupas feitas. Exi-
io referências, loia, Av. Min. Ed-
gard Romero, 96 — Largo de Ma-
dureira.

i PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS
!— Precisa-se com boa aparência,
desumbaraço e experiência em
trabalho de rua. Boas perspecti-
vas de remuneração. Procurar Sr.
Robson, todos os dias. Rua Her-
mn!:garda,_ 487 _— Méier.

PRECISA-SE vendedores ambulan.
tes para carrinhos de sorvetes.
Rua Álvaro do Cabo, 83-A -
Bonsucesso.
'AUXILlARESvii.bom, 

daí.. p| es-
tenc. e mimiografos, 250,00 2 p]
cont. c| právica até balancete,
sendo 1 téc, 300,00, 1 dat. c
inglês, 250,00, 2 op. ruf., 350,00— Av. R. Branco, 151, siloia
09.

PRECISA-SE acabadeira com prá*
tica. Tratar Largo do Machado,
29 sobrejoia 2041205. _
PRECÍSA-SE de aiudante com prá".
tica de ves-tídçs particular, Tra*
tar Rua Lec-poldo Migues, 101.
apto. 101. Copacabana.

PRECISA-SE de lanterneiro profis-
sional, na Rua da Regeneração n.
65 — Bonsucesso, falar com Sr.
Martins. ' 

ENFERMEIRA com experiência da PINTOR — Oficina de Volks pre-
saia operações. Paga muito bem c;sa de 2 com> bastante pratica— Paulino Fernandes, 90 — Bo- e com referencias. Rua Jurupari
tafogo. | n_ 27 com esquina Rua Conde
PRECISA-SE de enfermeiras para
Correias'.* TelL_34.J_253.

GARÇONS - COZINH"
E GARÇONETES

PESPONTADOR - Dá-se pesponto
para fora. Rua São Clemente, 17

Botafogo. ______

BARBEIROS - MANIC.
BARBEIRO primeira cadeira, Rua
Visconde Sta. Isabel, 293-A.

COZINHEIRA - Precisa-se na Rua
Alcântara Machado, 33, sobrado,
com muita prática de pensão. -
Horário comercial. Paga-se bem.
Só se aceita com boas referên-
cias. Tratar no local com' o Sr.
Abilio.

BARBEIRO - Para os sábados -
Precisa-se. Rua do Bispo, 25.
CABELEIREIRA — C| freguesia ou]
sem, mas que seja ótima pro-
fissional. Dou garantia estudo
proposta. Rua Barata Ribeiro, 87,
sobreoja, 201, c| TÂNIA.
CÂBELÉIRÉÍRÃ - Precisa-se para
efetiva com prática em penteadoAv. dos Democráticos, 636-B

Bonsucesso.

COZINHEIRA para pensionato, ,
35 moças, preferência por quem
durma no emprego. Tratar na Rua
Artur Bernardes, 53, de 10
22 horas.

de Bonfini, n. 263 - Tijuca

PRECISÃ-SE de um mecânico de
carros nacionais e estrangeiros.
Av. Ministra Edgar.*Ròtnero/-1446,
PRECÍSA-SE de 

"um 
lubrificador

com prálica. Rua Galileu, 54
Maria da Graça. ^^ 
RUA REAL GRANDEZA, 366
Precisa-se de lanterneiro para
Volks. Paga-se bem, com Samuel

DIVERSOS

Sábados até às 13 horas.

Vendedor
Precisa-se de vendedor com conhecimento

/p|em estaleiros navais, para vender condutores elé-

Encarregada
Clinica de Repouso, precisa;

de senhora até 35 anos, boa;
aparência, competente, dormir;
no emprego e dê referências
do trabalho anterior.

Tratar L. Carioca, 5, 2.°, sa-
la 210, de 14 às 18 hs. j

Motorista
Firmo Comercial precisa de

motorista solteiro, prática mi-
nima de dois anos. Tratar Ru»
Sargento Silva Nunes, 419 —

Pede-se referências.

Pintores
Precisa-se para admissão

imediata. Apresentar-se com
documentos à Av. Brás de Pi-
na, n. 201 —. Penha, a partir
das 7,00 horas, ao Sr. Firmino.

Engenheiro Civil
ENGENHARIA MELMAN OSÓRIO S/A,

admite ENGENHEIRO CIVIl, para condução
de obras de edifícios de apartamentos no
Estado da Guanabara. Exige-se experiência

comprovada neste ramo de atividade e

idade máxima de 30 anos. Oferece-se,
bom ambiente de trabalho, salário com-

pensador e mais perspectivas de progresso.
Entrevistas deverão ser marcadas com

o Sr. MARCOS BARRETO, pelo tel.: 23-9744

no horário comercial.
Pede-se vir munidos de curriculum

vitae. GUARDA-SE SIGILO. (P

tricôs diretamente de fábrica.
Tratar Rua'Teixeira Júnior, 427

ilO horas.
Das 8 às

Vendedores
AGÊNCIA HUGO DE

AUTOMÓVEIS

Revendedor Willys, necessita de 5
bons vendedores com prática de ven-
das externas. Ajuda de custo e ótimas
comissões.

Tratar Sr. Valadão — Rua Mariz e
Barros, 774/776. (P

COZINHEIRO — Precisa-se com
prática comprovada e referências
— Favor apresentar-se na Av.
Copacabana, 647-A c| Sr. Álvaro.
COPEIRO GARÇOM p_ra~~T«sta~lT-
rant», cafi • bar — Precisa-se
D.C.T. l.o andar, Praça IS do
Novembro.

AMBULANTES - Precisam-se para
venda de guaraná caçula em can
rocinhas, na Praia de Copacaba-
na. Rua Ministro Alfredo Vala- ,
dão, 35-0, esq. Siq. Campos 215. ban» 25, s| 1204, após as
Copacabana. 14 hs.

Pesquisadores
Moças e rapazes para com-

pletar o nosso departamento
de pesquisas, com cursos se-
cundários ou superior, que se-

Ía dssembíiraçado e com von-!
tade de progredir.

Apresentar-se h Rua Treze de«
Maio, at, sala i5i3. para indústria metalúrgica. Precisa-se

Vendedores com Prática comprovada.
Para máquinas e materiais de FAET - Rua Barão de PetrÓpOÜS, 347

construção civil. |_ R|Q COMPRIDO. (P

Ferramenteiro

Tratar: Rua Alcindo Guana-i-

Faturista
BATATA FRITA - Vendedores -
Para trabalhar Junto a bares, con-
íeitarías, cantinas, mercearias etc.
Embalagem tipo americana. Sendo
necessário ter prática do ramo e MANICURA — Precisa-se - Só „. .
freguesia. Rua Cardeal Arcoverde,'p aceito competente. R. Washington CA,Ff - Precisa-se copeiro çom130 - Duque de Caxias, BairroILuís, 111 ap. 108. pratica. Rua Conde de Bonfim,

H_v-'. fwr'ii-Un,.° 
>01 k-m 2 dí Roi PRECISA-SE 

"M_.Í.i'rei.í~Rua~gr- 
£—"'—¦ s~T~dovia Washington luis - Entre-j ner0| Glicério, 445. Te!.: 25.5934ICOZINHEIRO - Precsa-se com

DROGARIA 2 balconistas que sal
bam aplicar injeções. Rua Volun-
tários da Pátria, 451.
MOÇA — Precisa-s* (maior), boa
aparência, para ser balconista —
Tratar Rua das Inválidos, 90-1
Cenlro, Sr. Nilson.
PRECISA-SE de balconista com ex*
periêncií, r3mo á_ tintas. Rua
Buenos Aires, 122.
PADARIA - Botafogo - Precisa-
se de um empregado para o bal-
cão, aó serve com prática. Rua
Humaitá n.° 34.
PRECISA-SE ' 

para padaria dois
balconistas com prática do*
cumentacão em dia. Rua da lapa
ns. 37Í41.

CONTADORES
AUXILIAR CONTABILIDADE. NCrS
260*350, 3 moças c\ prático, 2 rap.
cursando Técnico, p| Cia. Aviação,
2S28' anos — Sen. Dantas, 117,
sala 813.

*L Lamnieíras.gastem' Kombi e automáti

CORRETOR DE IMÓVEIS - Pre.|PRÊCISÃ-SE de~uma manicura pa-
cisdinos de dez mesmo sem prá-ira homem, Rua Irapuá, 123-A —
tic.i, alta comissão — Rua da-Brás de Pina. .___
Qultanda.-Pllj.sala 80112. PRECISA-SE de boa cabeleireira.
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - Fá-|P.ua Cardoso de Morais, 468-B -
brica abrindo novas zonas, pro-jP-Emos. _ cura vendedores com freguesia _ PRECISA-SE de cabeleireiro ccmmuita pratica. Trata na Rua Car. prática de peruca. Salário a com-
cleal Arcoverde, 130 — Duque cie
Caxias, Bairro Beira Mar, juntoao kpn 2 da Rodovia Y\*asliing!on
Luis..
REVENDEDORES - VocT~c«mt«
10 pessoas? Quer ganhar 50.00
por dia? Então venha hoje a R.
do Carmo, 6, sala 609.

VENDEDORES (AS) - Precisa-s. do
I, boa aparincia, damos assistên-
cia técnica • .raínamanto, boa ra*
tirada. Apraitntarem-sa na Rua Si*
queira Campos n.° ll-A, Copaca-
bana, com o Sr. Viana.
VENDEDOR CEREAIS - Pr«i_T-
se. Rua Acre, 51, sala 9.

PRECISA-SE, urgente, ajudante ca-
belelreira com experiência. Tratar
Av. N. S. Copacabana n. 420,
ap. 413;

VENDEDOR - P| Editora, pl tra-
balhar iunto as Livrarias, não ser-'
ve como bico, comissão 5%
Av. Alm. Barroso) 97 s/707.

AUXILIAR contabilidade operador DIVERSOS— C/ prática p/ Tijuca, Urgente.
J/f. Rua Conde Bonfim, 375. s/loja.

CONTADOR E ESCRITURÁRIO -
Prec. com prática cl técnico. Sal.
4001900 mil. Av. 13 de Maio,
47. sala 1206.

binar. Av. Copacabana, 1 003,
204, das 18 às 19 horas.
PRECISA-SE de ajudanle de cabe-
leiretro ccm prática, rapaz. Rua
Gomes Carneiro n. 130 loja H.

Sr. José

PRECISA-SE manicura que traba
lhe bem. .Rua General Venancio
Flores, 481-B, leblon.
PRECISA-SE de manicura na Rua
Silva RBbêlo n. 10 - Loia E -
Méier.

prática em lanches
Acre. n. 6.

Rua do

COZINHEIRA - Precisa-se para
restaurante. Paga-se bem — Rua
São Clementeí_174_— Botafogo.
COZÍNHÉÍRA com pratica de Res-
taurante. Preciso. Rua Cachambi,
126-D.
CÕZÍNHÊÍRÒ'"-"Precisa-se, que
entenda de lanches. Rua Monte-
negro, 49-A,— Ipanema. 
COPEIRO, preciso de dois com
bastante prática. Bom ordena-
do. Tratar na Rua Ipiranga n.
54 - C| Sr. Abílio.
COPEIRO — Pracisa-s* com práti*
ca para lanchonata. (tua Almiran*
ta Gonçalves n.° 29-A. Posto 5.
Copacabana.
COZINHEIRA para restaurante,
precisa-so com prática do forno •
fogio. Rua Álvaro do Miranda n.°
lt - Pilares.
GARÇOM - Precisa-se, Praia de
Botafogo, 340, loja M.

Bombeiros, estucadores,
carpinteiros e serventes

Precisa-se de oficiais competentes.
Exige-se documentos em ordem.

Trajar na Rua Alcindo Guanabara,
17/21 - sala 1 609. (P

Bom dactilógrafo, idade máxima 25
anos, de boa aparência e que dê referên-
icias. Ordenado NCr$ 200,00.

Rua das Marrecas, 40, loja. — Cine-
ândia.

Motorista

Vendedores (as)
RETIRADAS MENSAIS NCr$ 600,00

Firma comercial tradicional no ramo
que opera ampliando seu quadro de ven-
das está admitindo pessoas dinâmicas pa-
ra venda de artig-js de grande procura.

Ensinamos o trabalho aos novos no
ramo. Registramos na Carteira de Traba-
lho, 13.° salário e férias.

Apresentar-se na Rua da Assembléia,
93, sala 303.

SERVIÇOS
PROFISSIONAIS

PROFISSIONAIS
LIBERAIS

DIVERSOS
APINADOR - Quer afinar seu
plano — Chame afinador Fer-

Métodos nando de Gliom.ni — Tel.:DETETIVE FERNANDES  „.,--,modernos, máximo sigilo e am- ;"^.i°P:
r'as_ referencias. — Atendo a do-|piNTAMOS casa
picflio. Tel. 45-3141. | cutnmos faixas
DENTISTA .— Precisa-se. Rua Spa-jAAai. Floriano

a aps. — Exe-
cartazes. Av.

5, sl. 5. Bene- ,1
dito ou Geraldo pelo teleíone

„ ESCRITÓRIO CONTÁBIL VAN1- :^!fiV".i S^Si.-?- —e!COS _ Escritas avulsas: ora fir-jPINTURAS MODERNAS . refor-
mas, contratos. Imposto Randap""*,. " "?* a™ -gorai. Preços
clc. Rua Conde Bonfini. 369. 

* ** ' T**' '" "" '*"~: -

U09. Tel. 34.il21.
módicos. Tal.\48-4423 —Firmino.
IMPRESSOS - Aceitam-se" ã"ba-

Cia. Ad. Emp. Promoções
Ainda tem 3 vagas para sua Carteira de au-

tomóveis "Consórcio" — Exige-se boa presença e
competência.

Rua São Luiz Gonzaga, 1835-A.

Precisa-se, de preferencia com praticalrano, 453. coelho da Rocha.
de viagens interestaduais, para ônibus d
iturismo. Exigem-se referências.

1 .MOV. Tel. 34.1121. IMFRESS05 - Aceitam-se a
Apresentar-se ao berviço cio Kessosl reguíarizacso ;de tírüíõs, es. s= de comissão - «igiio

do Touring Club do Brasil (Estação Maríti-;£S tiS^èíiw^SSS^i;¦ * 011Ó54.
PROPRIETÁRIOS p-¦.-Veículos -^
Transferência — Vistoria — Com-
pra o venda d» veículos, trato
dentro d* 24 horas. Tol. 22-5300,
João.

Contador
AGENCIA NOVO RIO - Ofere-l|eiras
cemos boya, serventes, âuxiliares
de escritório, datilógrafos. Av.
Copacabana 605 >| 1 203. Telefo-
ne: 36-5565. fogo.

i IAVAR pratos • ajudar cozinheiro
SAPATEIROS t— Precisa-se moço com pratica

ramo e boa disposição trabalho,
para rest. noturno. Exige-se te-

^^^ÍÍ_íi^Í»^|3SlwSí AprreÒsn=n?ár.s.ef-d=pdoi;l Empresa agfe-industrial precisa de contador,
senhora. Rua Alice, 9 - Uran- íOnvaRuaí Santa';ciara,-'292. com experiência mínima de cinco anos, para tra-

LANCHEIRA - Precisa-se. Rua da , i. ... ... i r- _ i i ...Rsiacão, 55-a. :* .balhar e residir no interior do Estado do Rio.
LANCHEIRA, precisa-se, com pra-

Tratar _» Rua Ipiranga, 54,

ma de Passageiros), Praça Mauá s/n.0, no|S.frTei, rbb^T.0TÍ_

horário de 9 às 17 horas. (P

Motorista
Precisa-se com prática em mudanças.
Apresentar-se com doementos no Ga-

to Preto, Rua Honório, 419. (P

11 lioras.

DESENHISTAS
DESENHISTA de topografia, pre-
cisa-se para tempo integral —
Telefone 52-9654.

VIAGENS, passeios, peq. entregas
c] Vemaguet - 23-3987 - Sr. Do-
mingos.

Odontur - dia e noite

PRECISA-SE de um psspontador j
e um cortador. Tratar na Rua Mar-
ques de Abrantes, 162 - Bota-ltica.

Emergências Odontológicas, 24 horas por dia
— Tratamentos normais especializados. Dentadu-
ras. Consertos na hora. Dentaduras implantadas.
Coroas de jaquetas porcelana e acrílica. Partes

Precisa de rapazes, com instrução secunda- de rouch. Encaixes, cirurgia.
Apresentar-se à Rua Arlindo Janot, n. 284 Avenida Copacabana, 1085, ap. 302. Tel.

Resposta com detalhes indispensáveis para Bonsucesso, das 8 às 16 horas com D. ZULMA. 27-5802 — Guanabara. — Edifício Helena Passig,

Mercearias Phenix

lc] Sr. Abilio. ;a portaria dêste Jornal número 011 157. (PJ0.0 andar. Tel. 2-8315. Belo Horizonte.

¦¦¦¦Ç^*?_iVWMíf-OT?»W^ ^^Tff^.^^fAlíV^&^í»^-':



«VEÍCULOS - EMBARCAÇÕES - ESPORTES
¦ VVÍCIHQS W.

EMBARCAÇÕES
- ESPORTES

ClASSiriCAOOS - Jornal do Brasil, 6-°-fnira, 19-4-6S

AUTOMÓVEIS -
VEÍCULOS DE CARGA

Na Texas seu
maia. Volkswaçien

AERO — Compro urgen-
to, pago imediatamente

.à vista. 65, 7 600; 64,
5 800; 63, 4 700. Cia.
necessita vários. — Tel-s.
22-4229 e 32-5397 D.
•SANDRA.
AERO WIUYS 67_e 66 - Tenho
vários e váriss cóics a escolher,
lodo; revisados para pronta en-
Ireçja. Faço troca e facilito. Rua
do Bispo, Al

AERO 60, 61. 62, 63, 64, 65,
66 — Equipados, impecável es-
lado eonisryíiçJioi Vendo, iroco,
financio, fí. Lino Teixeira, 97>A]'
- Tcl, 28-8974,
ÃEliÒ W|LL"(S. 62, 63, 65 - lm-
pecável eslado geral. Vendo Iro*
co financio. Rua Paim Pamplona,
700 - Tcl. 49-7852 - Jacaré,
AERO 64 -- Todo revisado na
nossa oficina — Entrada 2 500,00
e soldo em 24 meses com parce*
las intermediárias pelo Crédito
Direto ao Consumidor. DELSUL,
Revendedor Willys, General Poli-
doro, 81. Tel. 46-0831 ou Francis.
co Otaviano, 41-A. Tel. 27-6340.

AERO WILLYS 66 - Anil « pero
Ki, inliirlor branco, r.idic, pouco
rodado. Ttoco e facilito. Rua Pro
Icssor Gabizo, 86.8 - Sr. Bahia

AUTOMÓVEIS.
dinheiro vale
59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66,
67 - DKW Vernag 64, 65, 66 e
67. Dauphine 62. Gordini 63, 64
e 65, Simca 62, Vemaguet 64 e 65

- Aero Willys 64 e outros com
entradas deide 600,00. Trocainoí
c financiamos o saldo pl créd. di
roto. Menores iuros. Rua Conde
do Bonfim, 40-A - Larp. dn 2a.-
Feira e Rua Mariz e Barros, 72 -
Pca. dn Bandeira.

AERO WILLYS 64 - Es-
lado de 0 km. Entrada
850,00 resto 24 meses.
Av. Prado Júnior, 290-A
Carro de trato. (B

AERO WILLYS 64

AERO 62 i uperequip. e mais no-
vo do Rio c| suspensão do J.
Ferreira a toda prova à vista, tro-
co e fac. ci I 800 ent. saldo
21 in. Run S. Fco. Xavier, 342,

1 .A|Miir.icanã tel. 28,6839.

d, 
. AERO 62 supereciuip. o mais no-

ono, pequena entrada Ivo do Rio com impam, do j.
"•"...¦-» iMiiivrií IT—*~c 'o calrlr* Innnn nr-i-_/r» 'Ferreira a toda prova a vista 1ro-AtRO WILLYS 6, e 66 ¦ - Supere-,e SalCIO longo praZO, „ |ac ¦ 2m0 R. s FcDi
?í «aflVnito r1.cHr__fddÒ£kS0L6br Av. Princesa Isabel, 481 !_<»yj»..3«-._M».'íí»ns:
335,_ité 2o'horai. [\- Tel. 57-0113.' De 8 à~*'ZÍK0 65.sup°!>«* "rro P-Li5»»"
AERÓ WIUYS 65 c"'63 - Equipar
óz% em ótimo estado de conser
wçao. Faço troca e facilito par

fino gosto. Lie. seg. 68 tudo
jpagõí Vendo, troco, facilito22h._de 2a. a 6a. m .,, .

AERO WILLYS.vE ITAMaWV • Ó8|sitímbri, 
*25° 

TeV 
"34.4W6. -. ^

CAMINHÃO CHEVROLET Ano 59
— A toda prova, vendo c| I 500,
saldo 250 p| im's. Tralar Av.
Brás do_ Fina, 5173_- Sr._Jorge.
CAMINHÃO"F-B vendo" 

"baralo""-

Praça Progresso 10 - Armazém
~_Onlbus_ 48-1 _— Olorin,
CÀMÃRÕ iBiZztta?km ir cõndr
Cadillac 59, 4 p. ar cond. Gnl.-i.
xie 67 superoquip. Mercedes 5f),
220S, olimo eslado, como novo.
Troca-se e facilita-se. Rua Bara-
1.1 Ribeiro, 323-A,
CHE.YROLET 54 - 4. portas,-,v|.
dros rav-bon, todo original ds fá-
lírica. Vendo > facililo. Rua do
Bispo, 47.
CITROEN: 1951 - Excelente , d»
mecânica, bom de estof. c pint.
pneus. Base 920. Rua Sâo Francis.
co_Xavisr,JI5._
CHEVROLET 

"5-1 
vendo" completa"

mente reformado, pintura nova,
em otímo estudo e Iodo equipa-
do. Tratar Rua Siqueira Campos,•' 

30. Tel. 37-8811. Sr. Ba-
tista.
CHEVY II - Nova 62-6 cf-
lindros mecânica vendo * troco
carro nacional. Rua Conde de
Bonfim/ esn._da _Rua _ Agular,
CAMINHÃO F-8, 5") - Venclo i
vista ou financiado. Rua S. Cata-
fina 378 — Mesquita, E. do Rio.
CAMINHÃO CHEVROIET. 65,-NS.
vo, vendo, facilito, troco por car-
ro monor valor. Rua Cândido Be.
nlcio 1 219. Prara Seca.

Rua do Bispo, 47. - Zero km'. Planos espetaculares;
. ,._'", _; lEntrada 20% e o saldo até 24

AERO! Firma Compra a lmeses pelo Crédilo Direto ao Con-
.,l,t, „-, -, >_._-_ - sumldor, DELSUL - RevendedorVISta na hora. — 60 a Willys. General Polidoro n. 81.
3 200, 61 a 3 400, 62 aiT?!- J6;?M' °li , f"™£°n 0,a-

y.^no, 4t 1-A —_ Tel. 27-6340.
AERO WILLYS 65, cinza claro,
c/ rádio, protetores de paracho-
que, tranca, calhas etc. Sem um
arranhão, 5 marchas, muito bom.
Troco e- facilito alé 24 meses.

200, 63 a 4 600, 64 a
700, 65 a 7 500, 66 a

8 500. Rua 24 Maio, n.
¦332._Tel. 49-6976. (B
IAERO 64; lindo carro, equip.,
¦facilito c/ 2 200. Trcco Rua 24
de Maio. 19, lel. 28-7512. São
Francisco Xavier.

Rua Camerino, 81, 43-8393.

AERO 63 equip. gelo ótimo es-
tado. Facilito com 2 000. Troco
Ilua 2-1 de Maio, 19. Telefone:
28_-75J£.
A ÍRO" WÍLLYS -Ano 1963, em
psrfeilo eslede de conservação,

(ver a Rua Paula Barreto n. 16,
durante os dias 18 e 19: Propôs-
tas no local.

AERO 63 — Todo revisado, em
nossa oficina. Vendemos cl I 700
de entreda e o saldo até 2A me
ses pelo Crédito Diretc ac Con
sumidor. DELSUL - Revendedor
Willys. Rua General Polidoro n,
81, tcl. 46-0831 ou Rua Francis-
co Otaviano. 41. Tel. 27-6340,

AERO 63. Entrada 590,
resfo 24 prestações com
seguro total e garantiu
ni revisão. EMA AUTO-
MOVEIS. Av. Mem de
Sá, 14-A. Junto R. Pas-
seio.

AERO WILLYS 66, exce-
lente estado. Vendo com
pequena enlrada e sal--ido a combinar. Tratar c1
Nelson. Rua Professor
Gabizo, 250.

AERO 63 est. espetacular supereq.
carro de medico com I carbura-
dor. Todo 1001Ó. Vendo, troco,
facilito com 2 000. Av. 28 de Se-
bro, 25. Tel.: 34-4876.
ATENÇÃO — Faça-nos uma visita
e saia bem servido... Bombas
originalíssimas e por preços que
só nós podemos oferecer, não
demore pois é só esta semana.
Eis algumas ^e nessas Jóias: Mer-
cury 51, tomot duas NCrCS 500,00
eni. Chevrolet 46 c 40 tromeh-
das NCrS 700,00 e NCrS 350,00:|doro da Silva, 419

k 50, cenv. e mec. N"* *

DKW, fodmi, nâvo, «quinado. 43
míl km reais. NCrS 4 200. - Av,
Suburbana, 9 415.
DÃÜPHINE 

" 
1960,-.,|>l»rl« Impocá.

vol, niocânicji 100%. NCrS 600,00
entrada, saldo a combinar. Av.
Suburbana, 10 033.D -Cascadura.

DKW 65, Reicjr, motor na ga-
rantia, c/ rídio, azul, muito bom,
Troco o facililo alé 24 meses.
Ilua Cannfr.no; 8J_, loi. 43-8393.
DKW 

' 
VEMAOUET. 63, eciuip.; tu.

iiutnovo. Financio 24 maios p/
Crédito Direto. Ronl Grarídóxa;
193, l. I e 2. Aberto ató 51b.
DAUPHINE'úQ~à villa ou. .Iln.111.
ciado. Tratar c/ Renato ou Gui-
lherme, na Rua Vilor Braçio, 222,
Nitópojh. _
DAÜPHYne'62 - Prejo .""550 fac!
ov Iroco, ót. cst. geral) qua Iti.
prova. Rua Taborari, 687 -- Bra;:
de Pina.
DAUPHINE. ,1963 - Greni.'," oqui".
pado. Vendo à visla ou facilito.
Rua do Russel, 32 - L. Glória.
DKW VEMAGUET 1966 - Verde,
eítado de novn, eciuipado, fac.
c/ 2 200, prest. de 330,00. C. de
Bonfim, 577-A - 58-3822.
DKW Vemaguet 1961, ejrcná, ex-
celente cie tudo, troco, fac cem
1 200, presi. de 165,00. C de
Eonfim,_577_-A •- 58-3822.
DKW Vemaguet 6411001 ¦-- Oti.
mo estado geral, rádio etc. Tro.
co e facililo. Rua Professor Ga-
blzo, 86-B - Sr. Bahia.CADIllAC 54, Fl.etwo.'d,-.qüÍp;:lDK,jVsEDA,, 

65 e63,vidros R.iy-Baii. Vendo
cio. Real Grandeza, 193, l. 1
2. Aberto até ?| horas.
CAMINHAOí FORD ,67 - Vende-
so F-600, Diesel, c| truck, 7m
da carroçaria; Tratar na Av. Brás
de Pina, 2 293-A - Vista Aligre.

Ikii.

CALHAMBEQUE FIAT - 192» -
Doscaputaval — Fon» 48*7983. —
t.00,00^
CHEVROLET 57 - Venclo, em ex-
celente estado, maquinai pini.,
Iant. totalmente nova. — Entrada
2 500, presi. de 260 - Rua Tco-

Troco.

, íôminovoj,
sados. Vendo, troco e faci-

lite, lon^o prazb; R*ja do RúVsel,
32-A;'.-'Glorl«'i
DKW 58, Belcsr, superequipado.
Em excelente cst. a todo leste.
A vista, troco e fac. c/ 1 100
ent., salde. 21 meses. R. S. Fran-
cisco Xavier, 342, Maracanã. Tel.
28-6839.

600,00. Dauphine 60 MCrS 800,00.
Taxi Ford 51 precisando fa:er
máq. Auslin A-40 o A-70. Hil-
Imann 51. DKW 39 - Aceitemos
trocas e facilitamos o restante.
Riviera S, Francisco Xavier, 628.
AERO WÍLLYS 61, 637*4 - Revi-"
saciot. Vendo, troco e facilito,
lonoo prazo. Rua Riachuelo, 48-A.
—_ Lá pa^
AERO WILLYS 63;eJ64; íl00%;
equipados, troco e facilito, len-
ç,o prazo. Rua do Russel, 32-A.

! Lqo. da Glória.

jAERO 65, ruperequipôdo, em est.
AERO WILLYS 1965 - Vendo 5|de zerc, _c/ supens. do J. Fer-
marchas, ói'Írno estado; Rua Ma-jrelrá, à toda prova, à vista, tro-
ri? o Barros, 470, ap. 615, ver|ÇO e l\>c. çl 3 500 enl., saldo
nã garagem.
AERO WILLYS 1966, cinza ma-
drogada. Int. preto, cstr,do de
nôvo. Vendo, troco; facililo -até
20 meses. R. S. Francisco Xavior,

21 meses. R. S. Franciico Xa-
vier, 342,_MsríC,-,nã. Te!._28-.'.339.
AERÓ T9Í5 (5 marcliasl, eouim-
do, excflente de tude, fac. 2,500,

AERO WILLYS E RURAL - Com.;211 mèiti. R. S. Francisco Xavier, l-i"1- de .41.'..00. C. rie Bcnfim,
pro mesmo procisando consertos. ?.9S- _AArLracçnã.   

577-A,-. 58-3822, 
Vou «m sua casa. Parto em di. AERO 62 - Todo"bom, jüieito a AER0 WILLYS 1962 - Grenat
nheiro, Tel. 29-1738 de dia ou qualquer prova. A vista ou cljfadio, Ir-^nca, capas. B.B. Prcco
34j.0468_à_ne]te._  2 200 do ent., rest. a combinar. 3.750. Urqente. R. Inhangá, 7 -

Troco. R
48-1801.

CAMIONETA Fordson fechada bom
estado vendo barato. Ver e tra
tãr R. Francisco Euqênic. 393 -
Siío Cristóvão — Na oficina;

DAUPHINE 1961, bom mecânica,
capa napa. Var Rue Prddo Júnior,
120 ap. 202.
DAUPHINE 1963 - Azul, equipa-
do, rara conserv., trcco, fac. c!
1.000, prost. de 118,00 - C.
de Bonfim, 577-A - 58-3822.
DKW 59 Belcar - Rodas; croma.
rias, volante formula 1, cnixn sin-

_ crÔnlzada 1od,i 100°í. Vendo I
CAMINHÕES — NOVOS \f<<°-,<*¦ 

Cerqueira Dallro, 82

E USADOS, de qualquer
marca. Financiamento a
longo prazo. Prestações
a partir de NCr$ 60,00
mensais. Não é Consór-
cio. Rua Atalaia, 133. —
Eng. Dentro. Rua Sena-
dor Dantas, 117 s| 1709.
Em Niterói: Av Amaral
Peixoto, 300 sj 505 e R.

Cas cad ur
DKW 63 — Todo equipado como
novo 3.700 oc?ito oferta ou tro
co por Ford 51 de preferencia
corwersivel o resto a vista Rua
Frei Caneca, 313. 22-8301
DODGE 52 Jardineira olimo esta-
do. NCrS 1 600,00. A vista ou
troco. Uroente. Rua 19 rie Feve-
raro_49. Tel. 46-7605. Sérgio.
DE A MENOR ENÍRADÃ"'--Peiõ
financiamento dir?to. Volks 59,
60, 61. 62, 63, 64, 65, 66, 67 ei
63. DKW Vemag, sedan e Vema- .„„„,„,¦,.
rjuete 63 a 67. Simca 62. Gordi-!GORDINI 65

GORDINl 63 em excepcional «st.
a Ioda prova bordeaux a vista,
Iroco e fac. cl 1 500 cnt. saldo
16 in, R. 5. Fco. Xavier 342. -

ITAMARATY 68, Okm. -ÍI;CMBI I9Ó6, Slandard, última ló-
^opoftunldado.^ Vendo por .,,

Gcncr.il Ej.
Maracanã', f.l. 2B.6839. jprèlo. Pequena «ptr»Hq-f'^!;s'A'lò'«rj"l'í';3M-''Til1"";
GORDINItó -Vendo'esíadõ "dê 

e saldo cl longo p/aZO. Wá, nrolaf ^ínínclo ZuccÔ' 
'

^fflf'..^^-'^^ Praia do Flamengo, n.«- *Sií »^"*«-V^É.;
54-3872. hQnn T»l m: nn., j. |"uu"-

iam

iJ:3872- 1180-B. Tel. 45-2044;
GORDINI 65 - Caslor, único do-' ¦
no, ólimo estado. NCrS 3 400,001 IMPORT ANTE! 11 N,

Rua Frei Solano, 2?. — Lagoa.|o, dinheiro! Em autor, uiad
COIIÜINI 63 a 65 - Os melhorcr,,
conservarlos etc. Desdo 700 ile
entrada c laldo até 30 meses

juros p/ cród, direto, Pu» Con-
da de Bonfim, 40-A — Larqo da
2a.-Feira e Rua Aflari,* o Barroí,
72 - Pca. do Bandeira - Iroca.
mos — Taxa»,
G0RD|NI-.196ó - Equipado, 6l|.
mo estado. Vendo ou iroco. Fa-
cilito. Rua do Russel, 32 - L.
dn Glória,
GALAXIE..1967 — P4rola,:.ar 'conT
dicionado, vidros rayban. Rua
São Francisco Xavier, -ICO — Ma-
racanã.

KOMBI 63 - Sld. venclo i vTs
perca',empo!:^2!™^i^'5Í3^,C;Sw

nln* 52.7937, '''
nuém lhe oferece mais que a TE-
JÍASI TÔdãí ar. marcas a anos n.vll^nAARlQ
cionais. Flnanclitmèntõi p! cré- ¦- -
ciiio direto (monorei jurou o me»|63
nores entrada»). A» maiores ava-
Ilações na troca. Run Mariz e
B.irrcs, 72 - P, Bandeira e Hua
Conde de Bonfim, 40 - Tijuca.
INTERLAGOS Cotivertlvol, ano 62-
63, ótimo estado. Posto
L'lur?_i__?i'rí'_.'_- Botafooo. Ula,
ITAMARATY - Vende-se" grêni'"nl". .Aceito troca • Fadlllo^Vali
67 2a. série superequipado, de 2o a,e l5 mosos. Av. Suburbana
particular p particular. NedÜclál' 

"'1-C/D — Cascadura.

67, 64, 65 e
Revisadas. Entra-

da desde 490,00. Resto
24 meses. Av. Prado Jú-
nior, 290-A. (B

Esso -IKOMBI FUROAO 59, lóda rav|sa':''" Pintura nova, mecânica exce.

Iralar leis. 32-7200urgente,
52-1678, _
ilAMARÃTI 66 - 

"Eslado 
cie" nô-

vo. Vendo, Iroco e financio. —
Conde de Bonlim, 66-A. Tel.

GORDINl 1965 - Equipado, 
~29

mil km reais. O mala nôvo do
Rio. Veja para crer. Troco ou
facililo c| peq. enlr. saldo alí!3J-9909.
M^waiiea.^Rua Uruaüal,::234.'^^ ÍTÃMÃRÃTYf67-,tenho- doi. ¦ bege'
GORDINl 66 — Muito bom, mec.je azul vendo um, faço Iroca porexcelente, à vista. 3 700 ou lac. corro de menor valor e facililo
parle. Araújo Lima,_47. ,porte ou vendo. Rua do Bispo,
GÕRDÍNl 63 --Acidente nõ~ma*in" 47^_
lor. Preço 1350,00. Ver Av. Sü- IMPALA 60 coisa: espetacular,rum
burbana, 82, Sr. Olton. Tratar noi verdadeiro palácio sobre rcd.is to-l
Tel. 36-7549, Elias. do original de fabrica, Facilit,
GORDINI 1963,""côr"gícni. Iludi.. Ruã dotBI»pò-47,;,
pneus b. branca, vistoriado, NCrS
1 000,00 enlrada. Av. Suburbana
n.° 10 033-D - Cascadura.

GORpiNI:;66;._éstádp'dè
nôvo. Pequena entrada,
saldo a prazo. Ver Prin-
cesa Isabel, 481. — Tel.
57-7787.
GALAXIE 67 — Vendo, pouco uso
r_Facilito 57-5425. _
GORDINI -"Firma" necessito-'.de

IMPALA 63 - Mecânico, 6 cil., 4
portas, c/ coluna, lodo original!49 5424d» fábrica, c| rádio orialnal, ca1
lotas de luxo. Facilito. Rua Had,
ciocl. Lobo, 335, até 20 horas.

KOMBI Í7 - Olimo eslado, 
"ca-s

pas, moe. excelente. 7 800 à visla.'
Rua Barão de Bom Reliro, 1 115, I
KOMBI 63 - Espetacular. 

~Vo;idc 
'

troco i facililo. Rua 24 d. Maio!
254_—_Tel. 18-0987.
KOMBIS — Alutjo com motorista,]
Faço pequenos fretes, entre £3,15,1viarjens • excursões. Tol. 53-6938.'
Ernesto.
KOMBI - Slandard 66, sagundai
sono, 7 milliões à visia, eventual*
monle financio, Run São Francisco'
Xavier, 158.
KOMBI eom motorista, carga •
passageiro, horn ou a tratar. —

ITAMARATI 66 - Esta-
do de nôvo. Pequena
entrada e saldo finan-
ciado. Rua São Francis-
co_Xavier, 189.
ÍNÍÊRLÀGOS - Firma-compra àvários pagamento a vista qual-tvista, pana na hora, só conver

quer ano. Rua Afonso Pena, 66-B'sivel. Rua 24 Maio, 332. Telefo.
r^l£L-_?M5__5_r_R_??_Í£io-_ _\n' 49.6976.
GORDINI 1964 - Aluguel; pron.liAlPALA^^rv^nTbrTõcírSriJi.'
Io para rodar, todo vistoriado. —,nal de fábrica, hidramático c sus-
Vendo ou troco e financio. Ver'pensno novos, direção hid; freio

tratar na Rua Frõnciico Real n. Coniugado; 4 port.:; sem coluna
angu — Tel. Bangu, 238!— Vendo com •! OCO de entrad.1955

ou CETEL 93-0238. foros!, cie 350. Rua Teodoro da

KOMBI 66, lôda om ótimo eslá-
do, único dono, pintura o ri {/mal.Aceito troca e facilito saldo ntei
15 meses. Av. Suburbana, 9 991-C]
• D — Cascadura.

KOMBI 68 - Furgão -i
pagamento facilitado até
24 meses. — Aceitamos!
troca. Tratar dias úteis.
Rua Peter Luncl, 30 (ant. I
Pref. Olímpio Melo) --'
Caiu.
KOMBI 65, nova, vendo, troco <
facilito. Rua 24 de Maio, 254 -
Tol.: 48.0987.-'.Crédito; Direto,
KOMBI 67 de luxe supereouiol

u troco. Av. Afranlc
INTERLAGOS CONVERSÍVEL 62 d= Me!° Franco 66/201 - Leblcr

GALAXIE 67, supernô-!^--^v^-í!^0-- -- '¦" :-'^"h- '-" "-"•¦ -
vo, o mais lindo do Rio,
teto de vinil,
grandemente facilitado.

\,„,_,j„ ilhor ofertaVendo, |60.

Vende-se molivo viagem, me-
Rua Tobias Moscoso,

Av. Princesa Isabel, 481* I ITA^ARATY 66, ótimo
Tel 57-7787 ;eslado, mecânica a toda
ídlnÍ'_ís^ iv..t^i «in Prova. Facilito pagamen-guore oj a o/, simca oi. oordi-i EL"NI 6:> — vendo c/ 1500,.' ~— _

nl 63, 64, e 65 Dauphine 62, 631o!' mcnos, o resto a perder dc^O. òr. NelSOn. Rua PrO-

Tel. 27-7830.

AurelinO Leal, 41 Sob 
'" °,J,r0!' desde-7C0,00, e o saldo íi5,!?; <?"> 

,° 
C£$*o Direto. Rua

-¦'--¦¦' °""!.p/ 
Créd. Direto cuase sem liimiiP* do¦ Maio, •2S4:.-rT»l.'v'.48.fl987i

CAMINHÃO International - Veri-IRua Ccnde de Bonlim, áO-A,Larg.|GORDINI 64 - 1093 -
; í!i"!,í?,. por NCrS soo-'dn Sejunda-Fclra e Rua Mariz eiVendo, troco, facilito.

¦ AUTOMÓVEL - Se o problema
dinheiro não venda seu carro,
adianto scb garantia do niesmc.
Ta1. 49-5344 - Jorge.
AERO WILLYS - Cia. compra
mesmo prec. rep. Pago hoj« di-' nheiro sua resid. 46.1259. Aten-
do do dia 0 à noite.

24 dè Maio, 325. Tel,

AERO 65 - Entrada de
1 090,00, resto 24 pres-
loções c| seguro total e
garantia n| revisão. EMA;CAR LTDA.

ALFA ROMEO - FNM -
2 000 - Zero km. En-
trega imediata. Finan-
ciamos em 24 meses. —

Copacabana.
ATRO 63 — Equíp. em excepcio-
hal est. a toda prova a vista tro-
co e fac. ci 1.9C0 enl. saldo
21 ní, R. S. Fco. Xavier, 342
Mára"can5:lH':Tel. ^26.6839. 

_
ÀERÕ 63 — Ótimo eslado, mec.
qualquer prova. Vendo à visTa ou
troco e fac. c/ 1 800,00 ent. Sal-

Aceitamos troca. Garan-li1.0.a,í 20 "'«"• Rua u <*»
.. . . -a . _, . Maio, 316. Tel .18-2701.
tia e Assistência Técnica aerõ^"- Equipado,-.cxccpcto.
Permanente da ALFA- n,"l estado, ciuaiciuer prova. Ven.' •'" ¦ ViStd ou íroco e fac. corn

Equipado.
Cer_iueiraiyi!C°nd

Pôsto etn Casca-Tel: 34.7543. IBarrcs, 72 - Praça da BandeW.|Dallro'n. 82
CAMINHÃO Ford V-7 52 o F-8 gôiTrccamoa - Texas.  dura.
- Empròsa renovando a frota vèri; DODGE-52- - 4:.'p„ ótimo estado, GÕRDÍNl 63 - Equipado.-"todaele pela melhor oferta. Ver e trai Mataria) forração, pinlura, mecani- priva geral, vendo, troco facili-
.,'. na ,R„"i? Baronesa do Engenhoca; Tudo 100%; Rua Uruguai, 248iio. Cerqueira Dallro n o 82 -
!í£v-D'__I??_^ - 38-5123, jPôsto cm ¦Cascadura.
CAMINHÃO 1957 F-600, em per- DAUPHINE 61 

~ 
Olin^ «ifad^ GAIlAXI|5 >A7>' arirlonl-a-feito estado de funcionamcnvo - lataria, forração, pintura, mecani. MAIC °'' dCIOenla-

Ver «'raiar na Rua Senador Na-ca. Tudo 100%. Rua Uruguai, 248 do. Apenas 6 mil km

Exposição,:2 cco.oo 
'•*.

Vendo, DKW VEMAGUET 66
Ministro iVendo. Troco. Facilito

Eciuipalta-;12000- T"tar Sr. Mel-

nt. Saldo até 24 ms-t .jy./..^!]'

In!ern..itionc_ D-30. Rua Senado
Alencar, 203. São Cri.tóvão,

AUTOMÓVEIS. Av. Mem j Vendas, Oficina, Peças. ;?^^> ^^^^^ÍcÍiewolet

prazo. Tel. 4S-4624. Av. 28 do S-:..'| • „ oen
tembro; 229-A, IDIZO, Í50

son. Rua Professor Ga-

ótimo estado

KOMBI STD 63 muito bom esta-
do geral único dono vende só à;
vista bom preço. BarSo ds Tòr-
re,---125,..ap. 201-F.V'.
KOMBI 61 - Impecável eslldãí
conservação; Vendo, iroco, finan-

leio. R. Lino Teixeira, 97.A - Tc-j
lefone 28-8974.

oi- r,rr. iSoMBI LUX019Ó6 -, Vendo -
tesSOr GabiZO, 250. puas cores equipada, com 10 000:
ITAMAOATv'--10*7 ú'"_j—?"":¦ "T a"tínlicos. Um só dono. RuaI.AMASATY 1967 - Vendo. Rua 24 de Maio. 29 (fundos) - Tr,.:da Gávea, 118 - Com har com o Sr. Isidro. |Sr. Pinlo.
IMPALA 

'1963 
-_V6.-cilindros,'.me,

cnnico, iem coluna, vidros ray-
han, equip. Vendo ou Iroco me-
nor valor. Barão dc Mesquita, 129.

ITAMARATY 66 "Chiar.-
te", impecável estado.
Facilito c1 pequena en-
trada, saldo a combinar.

Pago na1
Telefo-

KOMBI - Compro
liora cm iua residência
no 48-6268 - LUIZ
KÃRMAN.GHIA" ó"6. --Exctlente,
estado, equipado, vermelho, Ven-I
do, troco pj carro menor valor'  . 
e financio saido. Rua Conde de KOMBI ]967;ó8 -
Bonfim, 66-A. Tel.: 34-9909. km rodados faro

ANIVIüRSARiIOS — Fazem ane; hoje os Sr.s. Joa-
ciuini dp Brilo. Libero Osvaldo de Miranda, Luisa
de Almeida Corroía, Manuel do.s Santos Venc»,
Airton Jo.sé Miranda e o acadêmico Manuel Bnn-
deira.

CASA.MK.vro — Ca.sam-.ic dia 2tí, à._ 10 horas, na
Igreja de Nossa Senhora do Carmo, a Srta. Cláu-dia da Silva Fonseca, filha do Brigadeiro Hermes
Ernesto da Fonseca c Sra. vera Vieira da Silva
Fonseca, com o Sr. Rolando Albano Feitosa, íi-lho da viúva Lúcia Albano Fcilosa.

BODAS — Na. Igreja de Nossa Senhora da Con-ceição foram comemoradas cem missa, a.s borin.s
de prata, do casal Zélia-Otávio da Silva Gomes.

COMEMORAÇÕES — A Turma de Aspirantes dft1943 comemora, o 2õ.° aniversário de seu ingresso
na Escola Naval, no dia 24, às 19 horas, com missa
na Igreja de São José da Lagoa e um coquetel,
à.s 20 horas, no Plraquê. «** Começam dia 22 os
festejos do 5.° centenário de nascimento de Pedro
Alvares Cabral.

FESTAS — O Montanha Clube programou paraamanhã, às 23 horas, uma festa, comemorativa a
mais um aniversário de sua fundação. *<"' O Gré-
mio Recreativo Vera, Cruz festeja dia 23, o 2.° ani-•versário da gestão do Sr. Joel Floréncio dos San-
tos. """:' O Diretório Acadêmico Rui Barbosa, da
Faculdade de Direito- Cândido Mendes, promoveamanhã o seu Baile de Calouros, ma Sociedade
Hebraica, a partir das 23 horas.

SOLENIDADE — o Juiz de Menores em exerci-
cio, Sr. Alirio Cavalliére. presidirá a solenidade,
de entrega da Medalha Melo Matos no Desem-
bargador Aiuísio Maria Teixeira, Presidente do
Tribunal de Justiça do Estado da Guanabara c
ao Sr. Rafael Sajón. Diretor-Geral do Instituto
Interamericano da Criança. O ato, que será reali-
zado no auditório da ABI (9.° ondar), às 18 ho-
ras. significará, uma distinção pelos serviços relê-
vante.s prestados à infância e à. juventude, obje-
tivo da referida láurea, criada pelo Juizado de
Menores em homenagem á memória do saudoso
magistrado que foi o primeiro Juiz de Menores no
Brasil.

RECITAL — Dia 22, às 17 horas, a Sra. Maria
Germana Tanger, dará um recital sóbre A Moder-
na Poesia Portuguesa, na sede da Associação Bra-
sileira de Educação, na Av. Rio Branco, 91, 10.°
andar, sendo a entrada franqueada a todos os in-
teressados.

Notas sobre aniversários, casamentos, batiza-
dns, noivados, recepções e festas devem ser envia-
dos para a Seção Sociais — Redação do JORNAL
DO BRASIL, Avenida Rio Branco u.° 110 — 3.°
andar — Rio.

KOMBI 65CAMINHÃO FNM 57
troco, facilito. Av.
Edgar Romero 4*16.
CAMINHÕES - Vendo,.~clõ.._7~ím
bom eítado, un^Ford 42^ e úmjoKW VEMAGÜSTE 63 -~ Excüten" GORDINI 64""'te 

eilído, qualquer prova. Troco et|u'pa°0' ,,i0 ,n=n"Í5 con
e fac. c/'l 400,00 ent. Saldo ãtífa*',-.*; U M"io- 3" - Ti

í 20 meses. Ru.l 24 de Maio, 316. 4"ü?'0- ..... :M»io,_332. Jlcl. 49-6976.

,..,.,„, _ r. I.APEMAS NCrJ 1 30õ;õ0"de"SüüvlCHEVROIET 1963 - impila, iPAj—— -l?*lAXI.E 6S 
T,^,,,?í'í.i P»ra JEEP;;46; :51>'- 59; -..Todos

ds Sa, 1/J-A. Junto Rua Rua Figueira de Melo, Ide Vclkj 63, itípereqúlpadõ, todo 
"cilindros, 

mecânico, sem coluna/fENTRADAS DESDE 1260, Vol^;s,"s^'n"n,0 -NCrS 100,00, via.dos, pode trazer mec. Av.
p,rt..:- ... non Tol AP 1707 revisado c/ o saldo « lonqo iara- vidros rayban, equipado. Vendo!'.'M a '967 revis. e equip. Saldo 

'J,c"5 °u 
^u»!iu«r 

serviço do ra-Edgar Romero, 364 - Madureira. IKOMBI 1960,
.^ajSl-10- n- 

/;üJ- leL 48-.IV2/. ,-o. Av. Marechal Rondon, £39 - U'u troco menor valor. Sarão de denlio de s| òrramenlo nté 30 "'°. "'." '"• Nu""- r»' JEEP: -Candango 63, ótimo éstTdo «'"^a e *
ATENÇÃO - Coro.nro automóveis (B li____?_...Fc?_-.._í.avic__i__. _iMesqu_ta n. 129. j^ieses^ Jroca-se. por. qualquer' m«r-j_7f2í_!!t: .NCrS 3 COO. Rua Adoilo Bêma-iAy- São Fé

iodo toca-fita
nüdànça nn direção, fritos etc.

Entrada rlp|li;-.Ufuflual,; 226-B.  
A<ín r_n'n OA _-,_;___._íi-,-k_,_. KARMANN-GHIA 1966 - UltimaSÜU,. reStO ¦24, 

prestações ,4rIa GC,uiP3cto côr cinza vendo
otr troco. FacilHo, Rua do Russel,
32 — L. da Glória.

Dez. 67 5 400;MERCEDES 52 - 300 (6) ci.

Praia do Flamengo, n.° c| seguro total e garantia
^0-B;,Tel.:;45-2p44, 

¦ hjI-reylsSo, EMA AUTO- karmann-ghia 66 - uitima ,,
c ' i a /\ [«sv, lihuí! cõr. Todo origin.il.
oa, 14-A. Junlo Rua doílrcno, facililo a longo prazo. Ruo

Barão Ót Mc-sciuitíi, 17«1-C.e",'?a-| Passeio
min, ¦

nseionaií. Pago à vista oi melho-
res pre;os. Tal,: 49.1357, Jorge,
das 9 às 19Jioras, diàriamtnto.
ÃUTOMOVE!.-- N5o venda, seu
cirro p motivo dinheiro. Adian-
to hoje mínimo NCrS 1 ÍiQO tob
garantia seu carro. 49-9954, Sr.
Ãnfiolo, também compro, vendo
e tioec.
AIUGA.SE Volkswagen para você
mesmo dirigir. Rua Or. Satamini
n. 161-B - Tel. 48-3493 - Tiju.
cn. com o Sr. IYRA. _
AUTOMÓVEIS -t.;;.Compro -part.
part. preferência nacionais — Tc-
letone 38-8066 - Sr. Paranhos.

AERO 64 - Entrada 790,
resto 24 prestações ç| se-
guro total e garantia n|
revisão. EMA AUTOAAÕ-
VEIS - Rua Barata Ribei
ro, 99-B.

ca, tii-
dr- Di;
Absrlc

UlrAERO 64 - supereaunado-íâ" JBEr-jEFICIÊ"-SÉ - Pelo financia, CAMINHÃO CHEVROILET - Ven

rujaTra Daltro n Ro pa-í_^ «,„ C3 Ê0 a °4- vo'!;s 6J a 67. Vertia- caixas de mudanças. 2 dinsmcs,
Cascadura 

h"eí 
",• «. DKW, Vèni.8 sedan 2 motores de a'rrahque, tudo e-n ESPLANADA 67!63 a 67. Aero Willys 64 . 65. estado de novo. - Quatro rodas'

_=¦„, ,• ií' 
"""P- 

,í*"*'\DV^° ! 0CO'?° dc e""*ch ' exaladas completas e adaptadas naFinancio 24 meses p/ Cre-! saldo quase s iuros o,' Créd. Rua ra F-600 e 9 d»

i.mlica

AERO WILLYS 61
novo
dito Diroto. Real Grandeia.

Super-
Cré-
193,!',,.,.,, ,«,,,,. ¦i_r0"clíJdl ,B°nflm. -iO-A, Lartj. dai queno. Ver na Praça da:L. 1 . 2, Aberto até 21 horas, ISegunda-Feira e Rua A^ariz e Bar- n. 46 em Bonsucesso.

AERO 66 - Superequipado, nô-!l0:' 72 "7 Praça da Bandeira. Tfó- rA/wlnNPTi^ nnnri' ,i
vo, linde côr, vendo, troco, faci- c=m=s Z Texs!- K-, !Ü,Z ,, 1 . i
Illo. Cerqueira Daltro, 82 --Pâifo iãÍi:cAR'r.-l9_Mv.v«rderprlmelr^'M.''|9°i-''- -'* "* de 'ud
em Cascadura. , rie, ótimo estado com freio

:;:": GORDINI Ó3 - Éxcelen-&
_. íe estado. Pequena en-jtro«,

impeça-1irada, saldo longo pra- 
'n'"

.vel, único dono, equipa-^. Praia do F|ameng0(

Berga-

t«nacional _ne_-,da. Facilito c|
entrada, saldo

Nr.rôes pequena;iso.B -Tel. 45-2044 de
às 22 h de 2a. a 6a.2111

1962
.CO.•IP Rua Mari;

r.ndeirn.

«èses pelo cred. diretoj-|60RDTRn75T7T3^M_wp_^
1.200. Rua U.-ancs, 779 - Ranios, l>Ua Keal Orandeza, 74lr.,as cô.re:' «quips. Saldo-pl cré-

¦ --.. .. iCÓin o viofí ' Tí-iI _,!__£. íoo"7 c'"° direto (menores iuros) Tro-
AUSTIN A-40 - 51, • Peug.ot Sl I disco bom de maquine vendo P( Lüc.,d-a,;t , i ,„ ¦— lel. 46-6227. ' ""'
- Vendo, facilitado. Pra5» Olta.llQalhor oforla. Ver, Av. Cooa-!CHEVR,0lEy .? NP»'" *? -:,'f- i=0RD ,Ga|iv|.
d. Maio n.» 90. Rocha Miranda, "bana n. 1003 sl 310. com OJ|. BB™Vel 

eslado conservação. Ven- "^ '¦'"•-'-
-¦ - veira. ;do, troco, financio. R. Imo Tei-!,„„ j .-., :,-¦_.,..,,,

xeira, 97-T. - Tcl.: 28-8974. I' Sf Vl'1u«'i das 9 as 16 ho- pelho lateral, painel estofado c' 254-¦ - tralar na Ruai_Real|3 mil km c| todas as garantias,I

1099,
nacfof ." GB,
JEEP 63" -'.;. Pintura nova.
tado exesiente, financio com ..
NC-S 1 7CO.00. Rua Pereira Nun«

ilSa. Te!. £4-4094.

KARMANN-GHIA 66 - Ultima sé.
yends.se bem csn-Jrie vermelha, ótimo e-tado, tro-
preço de ocasião; co ou facilito. Rua Professor G.i-

10, loia F. Viilalblzo, 86-B - Tijuca.

indroâ. Estado de Nôvo. Troce,
base NCr$ A 500. Aceito oferta.
Rua Gen. Polidoro, n." 322. Tel.:
46-7607_e 46-3645.
MERCEDES-BENZ - Lotação 1957Í
24 pass. carroçp.ría Metropolita-
na, particular. Ventlt cm bon-»
estado, preço base NCrS 3 CCO.
Rua_ Maxwell 344. Viia Isabel.
MERCEDES; 1960, 220 S, estado de
nova. Pouco uso. Còr gelo, estof.
vermelho) bancos separados, rádio
Bscker, ar condicionado, pneur-
nevos, b/b. Vendo ou troco rre-
nor valer. Barão de Mesquita.
129.

^I42^--EnS,-de^entrõ.:i^^^j. 
». «unens, nora-, KARMANN-GHIA 6S OK - .OLDSMOBILE 60 - Excelente es-

60 - Bom estado, vendo; \'°. 
'm'""' i_. Verde-estofamento preto c todas 

\Mo- ar condicionado, sem colu-
facilito. Estrada da Cacuia, ÇPMBI 

66 nova, um dono so. garantias ae fabrica.-. Troco ,.f«i- nB, nlotor hidramático, direçãoCocotá - Ilha do Gevar-IT"1»-.--'"<"- Conde-Bonfim, 55-A.- Qto.^R-. Barão Mesquita,- 174-C ¦. k^i,,^ Ircio , vic'U0/ ,Jdo
KOMBI ¦ I9ó0, ótimo eslado dej^OMBI ó<l — Vondo a mais no- coni garantia integral, 46-3645 ^
conservação com 1800 na niõolva do fino, nunca bateu. 1 COOJ46-76Ó7.
o soldo â combinar. Rún Condeíde entrada e saido em dais anos.)
Bcnfim, 645-B. Tel. 38-1135. í^lj» Conde' Bonfim; ,569.
KCMBI l'959,iStandard, equipada KOMBI 65 - Vendo em estado ,
com rádio, pneus novot. Ve.ido;de 0 km, nunca bateu, 1 200 de,
ou troco. Financio. Berão cjel ont rada o saldo em dois unos,
Mesquita, 131. |Ròa Conde Bonfim, 569.

Es-

JEEP WILLYS 57 conversível. 
"Boni

estado, venda urgente, melhor
oferlo. Rua Dr. Noquche, 148,
Rcmos.^Sr. _Mannel
íl< 63"

ÔNIBUS VOLVO 195B - Vendo
5 unidades em psrfeito estedo ge-
ral, licenciado, particular. Preço
razoável* Rua Maxwell* 344, —
Vila Isabel.

com Floréncio.

AERO 65 - Entrada
950,00 saldo em 24 me-
ses. Lindo carro cl sequ- por '!ualti"er. i.ipo de

¦ r '¦'¦'-' 3r
ro, n| revisão e transfe-IÇiaima ulrich, no pôsió

Barro;, 72 — \tu /.¦> ¦ ,
V d 'i* bandeira ~ ° mais novo do Rio.

::>. 1C0- ..-in,,,;, i^ie poi ^j^LAXIE'67-^_d;ir68^on.-.^jo!;dS:f&^^
,, - --.era!, painel estofado c'|254 - í8-0«87 '

ffSSlP >«!".!;:»«" ?.»V,S ' >&" 
^l^kp; CANDANGO^':- Vendo

U° óu fco por Vofe B: ftou 
,mC'ÂO vOL«WAGEN 68 gz^ dock-Uobor--335.:.lé:-20 Ir,. o ieep mais lindo do Rio. Pin.

„„ oe cro el"»; Fone 45-7773. M Á^ra-es^,?' ^^±Z^%'¦')W 
"flGCDINI 64. átimo StSòTSS''"'« ,"=«-, 

f»rob de milha, ca-
Av Atlântica esq d; Rua ' I" 510. ';', ; tonelada, 2 volts, cre-conservação. Superequipado. Ven.' P" de vulcron, radio, p/ novos.

¦¦-••¦"' ' - '' '• "¦ ""' -duo direto consumidor. 24 me-|do C facll., lengo pr.To Rua ¦ v"e a Pen<1 ""¦ G"a Adolfo Ber-
gamlnlj 288. Eng. de Denlro,

BOA compra só na Texas. Volks
1963 a 1967, revis. e equip. dei-
do I 280,00. Saldo dentro s| or-
qamenlo, até 30 meses. Troca-se

n?MBi VXÍX": y.0JksWi,oe;n !968 KARMANN GHIA 66
— OPEL KADET 1968 - Importada

Vondo, .Ccupé, di luxo. Diversas eòres.
Molhor praco da praç». Inf. UL
43-6153 eu 23-3756.

T. -. ai..,, ,• • Tnít ,^ov> DKW 60, ótimo estado, fie. c/lies para pagar. Vcr Wilson KinnlBarão de M.' - ¦'•¦ '/.'.-•. -¦rencia. Pronta¦;'entrega;' ¦J^;^ ; 'lyr"-U^;iTrc^,;-^ u- á- Mt,l°' S'A- Run Ben,° üsb^ '06 - s? - "
... 3 (BELCAR 64 _ 10O1 - Faixa bran-;'9- "¦'¦ 26-/

__;AV. Almirante Barroso, ca rodas tala larocs rádio equt-JXavier.
AErRO 65 — Quase nôvo comjOl fa osdo. Vende-se. 56-0592. OÁÜ^HiNíE 61
300000 à vista saldo em 10, 

^^ 
_  -° BUICK'56 -Super-coüpê^, por-de entrada, ótimo 

' 
;^o'gerZ] Woíie 

*nm™ UU"" °'"' '* 
Saldo a Combinar. - Av15 20, 25.'OU a?_ meses. PronlaiAESO 1963 - Lindo, lodo 100% Ias s c, hidramálico nã Sirintli) Treeòi Rua Senador Bernardo Mon- fü,entrega, n, revisão, seguro e;a toda prova, emplacado c segu- 4 pneus novo;. Rua Gen Poli-I1^". 220 - Benfica

transferencia. Av Almirante Ba,-:.;ado Entrada desde NCrS idom, 322. 46-7607 e 46-3645. Í3XVF"lel; 'Jj-61Jn. |] 0C0.00, _prestação a partir de' 
"" "

OK, 2 150,00, Iodas as cores, |.fi,,0 lral0; ,rsco Volks - Rua
saldo pl credito direto (menores Almirante Tamandaré, 47 ap. 503.
lurosj. Troçamos pi qualquer mar- Tsl. 256856
ca, nacional ou estrangeiroi Rua
«Aariz c Barros, 72 — P. Bandeira
e Ru,i Conde de Bonfim, AO
Tijuca.
KOMBI 1959 -- Olimo estaáo. ii- ••.«., _,,., .-v,, ¦> •,,,-, ,,
vende na Rua Barbosa da süva, KA"MANN Gílu 19°6' 64 

f,™.09 prazo ci pequena entra-

_Tel:. '52-3057.
estodo. iv-ABMí

OLDSMOBILE 56, impe-
íino ?&H f*750'cáve\ estado, 88 hidra-riot, 150, Eitacto. , _. .

jmatteo. Financio a longo

KOMBI 63 — Novíssimaí pneus-"lótímo, carro de '' .->>-,*
~!tnll. 

Hua Sia Ca

'jequio. amarelinho e vermelliinhoi ^ t
__.todo revisado muito nôvo. VendojCia. Av. Princesa Isabel,

consumidor.
Ison Kinci! Baj^áo iíè-Me'ÍcjüÍla" 174-Á"^ B*'^*"-] 9árTitnl;V-2I  .. _  ._   ,

são Fránciscóiçamara - Catete;- _r' GORDINl"Ó^TevisacIcT [W* willys 60 NcrS^oo deS K°MBI! Firma compra afe^:'^'°chufj°' 3°°" 0—;481. Tel. 57-7787.

Vendoc, 60Oi^°C:^SVSSIÓHm° eS'ad°' M° 
'4^^^^^^^: 

S!FÃ ^^^^¦M^^^^S^t^S^.

ros.-,, 91-A
AOOUIRA hoje si VW 1963 a
1967 resiv. e equip. desde ...

.1 280,00. _ Saldo denlro de ss|
ppssih. até 30 meses. Troca-se por

. qusIquer marca ou ano. Ãv.
Atlântica, esq. de Dialma Ulrich.

, Nova Texas.-- Aberto até 22 hs.
ÃERO WILLYS 43/:eí.'64;--il«.29Ò,00

¦ equips., novíssimos; Saldo pl cré-
dito direto (menores juros). Troco
— Rua Mariz e Barros, 72 - P.

BOM ESTADO" -¦ Preços baixos! Vohdc
Belcar
6 £00mmMmmm^^rm^^'¦ ° m ^?-

a 65,
sald<

66 Sàcsomatic —
ò vista. Tel. 26-3067

{prova.Grajaú.

ATENÇÃO -- Venda seu carro a
prazo, e eu |ne pago à vista.

Rua n. s.~Lo".j.deí'73'~'"'n'iaior preço mesmo ore-ímís- Troco Voik!- Aero (q"«lq!.!10,5'..'"««"[««í « dis. sup^reco.
I ., «,.| i^. 

róva,ó,_ Mt). Rua TflborJri ó87 inomica, eslado de nova. Troso.
Princesa Isabel, 481. Tel. >^rv<mr~^^M^WPT^oíovtõtorü-, V T~ fell^A 

' -57-7787 de 2a. a 6a. de güft^.^ &^ fe£ ^'^^^ -«''} ê33{^í Ç^M^fS

mento de veiculos. Também ven-
do seu carro a prazo e lhe pago
à vista sem despesa p V.S. Rua
Almle. Art Parreira, 355 -
cha — Sr. Pereira,
AERÒ WIUYS 65ji; Vendo itiiiíõ

Bandeiraj [estado, eom rádio, capas, tranca,
I carro de trato. Bas» NCrS 7 600.

AERO WILLYS 66. Ven- Av- p"d" "•"'<". 2"> - R«t»u.
do c| 3 500, saldo longo 

'?r'Dn 
VA/M . vc., 

prazo. São Francisco xJ^° ^IL,LYSC65' 
e.xce"

18ç, ; lente estado. Financio a
longo prazo. Praia do
Flamengo, 180rB. — Tel
54-2044.

¦ KARMANN-GHIA 6S
faturar

e 2. Aberto até 21 horas.

fURGõES —, Temos diversos «m
psrfeito «itado, ótima de meca.
nica, International, Chavrolet, F«r-

,qor Renault. Aceito troca * faci-
— _ ,ito sa'do até 15 meses. — Av.í- ~.:.-~~'-" -< Smía« FifMit-i

ionlim, 40-A - [»,g. i „„il., T?,_,,, ,-, * 1 
'" ''Z' O avioiGORDMI 64 - Vendo, c/ 1 000j fac. c/ 4 000,CO ent. Saldo atá KARMANN-GHIA 6r:rv"e™eTh7, D'™--"'i

P?aRth^ ^^|5Ã^E:^GORPm,.-r^fe^^ p?,rc^o™^iro:"^^:!^-2^"- 
Rü3 2Í "' ^ ^mm ^, prádio, em SliÕMBÍ^

ataria,-ro. 46-1259. Atendo dia

Conde de
da 2a.-Feira
TO£,_72_-_

R°-iCHEVROLET 56 - 2 p„
ótimo estadp, mecânica,
íerração, cintura. Tudo 100"
Uruguai, 249 - 38.;128.

lito.

Coupe
bancej

.giratórios, toda original de fábri-
,.,,„ ,. .. :ca, supereconómtca, estado d»

es. KOMBI para particular. ComproInovarTrocd. Entr. 2500,00, preit.Rua de particular il a 61, so em.de 350,00. R. Teodoro da Silva,
bem estado geral. Te!. 45-1732 — }419-A.

dé zero km. Faço facilite

vier,
. 
"ÃTENÇÂOTlj 

^^^cõmpríT"o~sêü
carro usado em qualquer lugar!
A TEXAS, agora p\ crédito dire-
to (menores entradas e menores
Juros) lhe o*ferece o melhor ne-
gócio da Guanabara! Aero Willys

.63 e 64, Dauphine 61 e 62, Gor-
dlnl 63, 64 e 65, Volkswagen

.55, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66 e
67, DKW VEMAG 63, 64 e 65,'Simca Ciiambord 62, Simca Rallye
64, TJxis DKW VEMAG 65 e 66,
T.íxi VolksWagon 63, Táxi Simca
Chambord ol, Vclkswagen 63
OK. Kombi 68 OK, Oti
48

R.

CHEVROLET 53 - 4 pi; 
"ótimo" 

ec
tado, lataria, forração, pintura.
Tudo 100%. Rua Uruguai, 248
33-5128.
CITROEN 51-11 ligeiro olimo
estado seguro pago 750 urqente.
Rua Jui 81, ap. 101, Cascadura.
Entrar Av. Suburbana 9556.
CHEVROLET 1958 - Mec. 6 cib
eciuipado corro de diplomata —
Vendo urgenle. R. Mchal. Mas-AERO-WILLYS 62 - Vendo

gente cor gelo carro para
soa exigente. Rua General C3na.!n.;„,„ „,,- •„ o i . ai ,
barro, 38 - Tcl. 28-4560. ?'",° e,sI_ído- 

S"3 T<_nen"! A1"l
At=cn moáV-": Ti i 

; '-- C_u--ha' 149_T Higienópolis.

1 %A. r\, , 
C0 °u """CAMINHÃO

por Volks. Carro bem conservado 46 cabin(-com radio origina' - '

' ca**nh8$vde:vAAbraès_, 91 — Port,
-?"|CAMTnHãO MÈRCEDÊS"~1964

Vendo Chevrolet
americana. Impecável

Rua Adolfo BeVçjitmiíl1, ?88°S E^'lAv' 
E'n3^?i"^"'...«". «I '•

de Dentro.

e AEROVVILLYS 1961

CITROEN 1954 -" Vend.-st 
"todo

original de fábrica o mais boni-Uit.ma se-jio d> Guanabara pela melhie muitos ouvros e entradas a "o uainel de ecuro otimo esta. oferta ao nrim.iro «„. _•_,.„,.
parti, dc- 650,00. trocamos ptidr. 3.380.00, trocoo por carro d.jf^ .'.' íuTctol^d. JTm;
quo quer marca, naciopa cu es- ntenci valor. - Sua Garibaldi, |0, 811 - Ouln i™ Z.™.,tr.nç.eiro. Pua Mari, e Barros, 140-202. Comera. Cond» Bonfim ghw'n, „"?"'!"° ."'!""¦ *'*l*.
72 - ?. Bandeira ,¦ Rua Condoln_ S03. CHEVROLET 51 furgão. Vende-se

40dc Bonfim í i i u ca
AERO WILLYS 66, todo
revisado. Pequena en-

, r-n^. __ •- roca-se por caminhão.
AERO WILLYS 67, impe-ImiE - Çósta;

481. Tel. 57-0113.

cave! estado. Nôvo. Fa-ÍJJj?0^,.?9 -.«o,oo,"áíin,0 es,
.... ,'ado. Oldsmobile 48, sedànete,

, ._, , Cil ITO C pequena entrQ= belíssimo, Saldo a comb. Troco.tiacla, saldo a longo pra- .j, »;, b,;^_,„ i i i Ruã M,r:- * Barros, 72 - p
zo. Ver Av. Princesa Isa- 

da- Av-.Prmcesa lsabel- Bandei,,
bel, 481. Tel. 57-0113,
de 2a. a 6a., de 8 às 22h
AERÒ WILLYS 63 e 66 - E«7-
lentes — Equipados. Várias cô-
res. Vendo, troco e financio. Rua
Conda de Bonfim. 66-A Tel •
34-9909.

DKW SEDAN, FISSORE, VEMA.
GUET — Cia. compra mesmo prect
rep. Pag. à vista si resid. Hoje
46-1259. Atendo dia 

'¦«;;-iloll».:

DKV/E SIMCA - Compro mes.
mo precisando de consertos. Vou
em sua casa. Pago em dinheiro.
Tol. 29-1738, ds dia ou 34-0468
à noite.

,melho, 10 000 km rodados, no- -
noit.. vlsslmo - Tel. 57-9752. JGORDINI 66

3 frocà
KASMANN-GHÍÁ'67 

"-'¦ 
PoucoiroiiSü?_ Híódock_Lôbo, 335.

..ciado, verde pampo, Único 
"dono. 

I KÒMBI 63-- Zero km para pron-
Compro i; e£S?_v? v's,a °'J 'ro:o e tac- c'l!a en,re!ia. Concessionário Rio.

fino trato, vendo, |. ,mpn)0 AA /t onn :« 
5C°.00 ent. Sa,do aló 20 meses.iFaco iroca e facililo. Rua Had-Urgente. ÒO — 4 iOO. — .'R.u-I.A_Ld__e___.Maio. 316 - 48-2701 !dock L6bò,: 335,-até 20 lioras.

\e7~e Pago imediatamente alf -t Anos. 1905, 1962, ;i967; karmann.ghia 6b— - ZeroTíT.
tratar - Posto São Dominoos e ,,;c*a __, ,|;„i _¦ :, '• ~ 

f-"*0 e standard. Aceito Pronta enlrega. Várias cores a. . .- . «nu om rt,,-,_¦„__._-_, ,roa mais antiga. Facilito. Rua esc;!ii>r. Faço Iroca e facililo.
20

FORD 54 d
23-9624 - Waldyr _
FURGÃO - Vende-s"e

„ - i- , '95'- -
Pôsto Esso - Av. Brigadeiro" Li- VISta em dinheiro.
ma e Silva ns. 1078 

'e 
1000 - AGENCIA TOPATAI? Augusto Barbosa, 171. Junto

¦airo 25 de Ac.òsto -- D. Caxias, %T. _ p-nle iB^J^ Sanfes.
Rua Barala Ribeiro, n; kombi óí :-_..i.or-jincr,'.««r.-'i

. | PASSA-SE por motivo de viagem*
966 e 1963, Standard, Insc. n. 906 do Consórcio d»

Eslado de novas. Vendo, t-oco, | Veículos PROVENCO, prestaçõesfacliilo alé 30 meses. R. S. Fran- jem dia, plano B, GB, Volkswagen
?l-c°.m*'t"/...??.mM«l*:i!<™. -- Jel. 22-6496 _-_AnMo.
KOMBI ÍTD 67, supernova, 15 C0Ü PACKARD - Aho 52 - Vende-
km autênticos, c/ rádio, troco e!se bom eslado. Prcco NCrS 7C0.CO
taci.ito ale 24 meses. Rua Ca-!_ Ver na Av. Arapogi n. 625 -
merino, 81, lel. 43-8393. ;B. Pina.

FORD PREFECT A 52. todo ..
formado, à vista NCrS 900,00. —
Rua Amalia, II, Loja G. — Quin-
tino. Procurar Sr. Antônio.

DKW Belcar 1001 ano 64 compro
por NCrS 4 500,00 em ótimo es-
tado. Como entrada "transfiro con- ¦¦-
trato do Consórcio Cássio Muniz FORD GALAXIE 68 Zero
com NCrS 3 475,00 pagos e mais |,„ .,, _. ,, .
NCrS 525,00 em dinheiro. Após k™- Varias cores. Vendo

iiê^'êJ^z~yeíonyéo crédi,°direto-Tra-
DESDE 1 280. VoTks 1963 

"a 
19671^^ -fel. 37-3674.

í?f'n]_.e, ^AiPln'^lí0 
d°nT,rD delFÒRD Í9lT - Vendo,, mecânico,

JL ' ?."',.:Sí?; 
3?..'."esi5-. 

lroca'se'4 P°rla^ forrado em napa, rádio!
pneus novos, máquina retificadapor qualquer carro ou ano

Av. Atlântica, esq. de Djalma Ul-
rich. Nova Texas. Aberfo até 22
horas — Nova Texas.

AERO 64, golo, forração couro"
super novo. Vendo 4 600. Troc:

AERO WILLYS 65, carro inteiro
de tudo novinho. .Vendo, troco,
facilito. Av. Suburba
e B.

DAUPHINE 61, 62 e 63, 790,00,
várias cores, equipa. Saido a
comb. Troco. Rua Maríz e Bar-

, 72 --_B._Bandeira._

DKW VEMAG 637"64" ^"65 -
1 250,00, várias cores,- equips.
Saldo p! crédilo direlo (menores
juros). Troco. Rua Msriz e 5*r-
ros, 72 - P. Bandeira.

de
147-A. - Tel. 57-4325. jS, 2%p' '8'' Vend?'!i;- R~-

CHEVROLET DE" PRAÇA, 
"ano 

IT,
hidramático, perfeito eslado de
conservação, vendo, preço bom.

., goo, » Y,er na Ru= Barão de São Félix,' ,y"-";166, garagem Mesquita. Tratar na
ícorv .«/Tiivc _ti "t _-: ?' d° °uv'dor, 31, c| o Sr.AhRO WIlLYS 63_ em bom esta-Joaquim — Tel. 31-2343.

DKVV 60 - Transformado pj 62
— Equipado. Em muita bom esta
do. A vista ou c| 1600 ent., rest
a combinar. Troco R. 24 de Maio
325. Tel. 48-1801.

do dt conservação.. Vendo, Iro-
co, facilito. Av. Suburbana, 9991
A e B.
AERO 62, 63, 64, 65, 66 - lm-

Simca 64 ou 65. R~." ArisVid«s BtÜíySÍÍ- Ve.n.da ,m htMM' Ent-
ia.:.. 

a-*i2 000,00, saldo 114,00 mensaisCaire, 329_L_Lo|a_- Meie
AUSTIN A 40 - 51 - Precisan:
do rsparo no motor, restante bom
de tudo. R. Ari Parreiras, 355 -
Urgem? no primeiro que cheqar
--' 4S0,OO.

Só no Salão da Automóveis. Rua
Atmerinda Fraítas, 36, s 40). -
Madureira.

AERO — Compro urgen-
te. 64 - 5 900, 63 -

CADILLAC 57 - Sedan de víiíe,
4 portas s|c.v hidramático, na ga-
rantia, estado de nôvo. Rua Gal.
Polidoro, 322. Tel. 46-7607 -
•16-3645.

III - 67.- Veilde-s<
todo equipado, pneus novos, rá
dio, tòca-fitá stereo, forração nn
pa. NCrS ó 500,00 à vista - Tra
lar Sr. Gama - Tel. 23-0619 -
Rua_Acre, 90,_sl. 802.

GORDINI'65 -Ótimo
ísoo presiijestado, 1300, saldo lon-Teodoro dal ,, „„ _

_jgo prazo. Rua Sao Fran-
FORD Crown Vitória 56 - 

"Vendo 
CÍSCO Xavier 189coupe ci dir. hidráulica, em óti-l---- '¦'

mo estado. Troco. Entr. 2 000,00JG^RD1N' — Compro, pago
prest. de 260,00. R. Teodoro da"""0 "m »"a residência. Tet
Sllv«'p'419-A.-. ¦--¦ 148^288 - Luii.

GORDIN

Tcdos__os_Santos.
PALAX'Lé5 7 A,'nda;na garan-KOMBI 66 - Vendo.-• TrocouFadilia - ;000 km, azul claro -lito a longo prazo. Tel. 48-4624Esl__prel^TraJaj_fon? 30-9020. ¦Av. 28 de Setembro 

'

GORDÍN

Rua Haddock Lobo, 335,
horas,
KOMBI 62, luxo, diver cas cores,
superequipados, estado 100%. -
Vendo c/ financiamento a longe
prazo. R. Barão de Mesquita,
174-A c- B.

mecânica 100%, entr.
de 160,00. Trcco. R.
Silva, 419-A.

5J2^__ iKOMBI 64; Entrada 760,

KOMBI LUXO 1961 - Troco
cilito. Av. Mem de Sá, 48,

KOMBIS — Ag»neia alugi com
motorista para transportar pes-
soas ou cargas, temos furgão, lu
xo, sld. Tel. 32-4822, Sr. Guido

|;r,;POR MOTIVO DE VIAGEM vendo
barato, aparelhos de borracheiro
qüe vai fechar. Rua Barão de
Mesquita,_562 — Loja.
PEUGEOT em ótimo estado. Mar-
quês de Valença, 166 — Tijuca.
PICK-UP VOLKS 68 0 km entra-

KOMBI 63 - Verdadeira ióia -''a de NCrS 2 200,00 e o restante
Vendo ,i vista. Rua Campes dâ Pe!o crédito direto ao consumi--
Paz, 123. 

Idor. Av. Marechal Rondon, 539
- S. F. Xavier.KOMBIS Cl MOTORISTA - Dia r- • noile, entregas em peral, excur-lres'an'e financiado em |K0M8IS - Nc's '.°0 p/hora..

soes, coniuntos etc. à hora ou aj24 prestações iguais s 
c/ m°.""'51" P"" '""«-iPICK-UP 68, 0 km. Pe-

Revisado c| sequro En-i'*'"'" e!c'. A _j.a'0r f'ol> • ajquena entrada, saldogas, peq, mudanças, viagens, ass.!
»«i»uu L iCUUIU. Cll-i'"^" "'^ A 

„n)ai0r 
f'.0li .* fl - ',. ='""'-" ~ ¦ imolhor equipo. Dia e noite, • só !„„__ n_._a-_._-, D_-__,;= _-!_-,trega imediata. AGEN-1disca, - 26.9735. longo prazo. Prata do~ Flamengc ' "" "

54-2044.
Tel.

combinar. Tej^ 3q-8B7ó,_Sr. Silva,',C^?J;iANii;i'ÓHrÃ ,9(M eqüip.1doT
17 000 km. Vendo, Iroco, finan'
cl0-'-R"a Francisco Olaviano, 51
KARMANN-GfflA 1968' zeroükm.'

ecfu°ipadÔ 
eS!*dí;„.rraflt ral Urquiza, 117, Leblon l^rou" mensal. Entr.g.dora Ponl,

cio Rua Frinci'-o fli/u-, í. KÕMBI i ¦*•}' ~~. 
f 

' " "" 
. 

~ 
T" ,ual l,dj-.R"» ''•'Iro Alv.s, 241. PICK-UP CHEVROLET 1965 - Tra-

KOMBI sincronizada 60 de luxo " de conservação. Vendo, finan- p-v,„ 
¦-_.--.-¦.-- !* K.

,,,, vendo ou iroco por 62 ou 63 iC10 t,Q l5 me!e5- Rus ^"^ ' !K0MBI ou KARMANN.GHIÂ - co. K.
" ¦¦¦¦¦- • R-nfin), 55-A.

CIA ACÁCIA Rua Gene-!K0MBIS-"'*u'V«»s'..caminhões p/Flamengo, 180-B.
I ,, entregas, viagens etc., por hom, t

n." 13. Tel. j
FORD 55 - Vitória - Coupê, em
etsado de nôvo, c! direção hi-
dráulica. Troco. Enlr. 2 000,00.
Prest. de 220,00. Rua Teodoro da
Silva n. 419-A.
FORD 1954 - Vende-se cm 

"óli"™

estado de tudo. Ver e tratar em
Petrópolis. R. Teresa n. 1063 -
Fone 2667 — Somente de 13 ès
17 horas.

Rua Elvira Machado
46;4349._

65 em ótimo estado1 ^MBI J9ó3 — Vende-se umá to-
de conservação NCrS 960,00 de|da '00'° somente hoie por moti-
enlrada e o restante a combinar. J'.0 «• viagem das 9 ás 16 horas.
Av. Marechal Rondon, 539 - S.l Yer e u«^' na Rua Real Gran-
F. Xavier. jdeza, 238-B. Tel. 26-9992

IKOMBI OU KARMANN.GHIA
Cia, compra mesmo prec,

GORDINI 63166 - Impecável es-
tado conservação. Vendo, troco,
financio. R. Lino Teixeira, 97-A
- Tel. 28-8974.

GORDINl 65

KOMBI 63 - 3a. série stand part4 porlas toda nova unlco dono -
Urqente 4.650 a visla. R. Dr. Pa-
dilha, 218 - Tel. 29-4997.

vista
dia <

res. Hoie 46-1259..Tel.: 28-4560.
noite.

Otimo ^-'Mi 6B - Zero, verde, azul 6000, 64 ,, 6 800 65
estedo.^ Pequena snU^^C^Z^Z^ZS^.',^. Rua '* Miio- 3^

DAUPHINE 61 - Em ótimo estado. _
A vista cu c- 800 ent., rest. si FORD 55 — Vendo ou troco por
comb. Troco. R. 24 de Maio, 325; Gordini, base KCrS 2 000 —
-::Tel.:'48.ia01. ^-^^7l^_r_Í5!ll°'b_|da, 

saldo lonqo Drazo -ió.-680 •"'""*' m«h <» mensal.
DODGE 52, conv. Vende-se. Ver'FORD 1939 - Vende-s., 4 porlas, íp n ? >P Ap-nos l2 m««~- Ver Wilson King
e tralar à R. luiz de Brito, 34'vlstoriado em 1963. Vondo bara-'AV. KrinCeSa Isabel, 481, 

" Ru« Bento Lisboa. 106. Sr. Ca-
i— Maria da Graça. >o, «st bom. Av. Geremario Dan. fpj cy 7707J- rj , jmara -- Catete.
DAUPHINI . 1960 —, -Ptif.llo-^. ÜÍ! 339^-.Jacar.pai,ui. l!?-1; °'~'.'°'°* ^ 3 9a- KOMll 1960 

"-""Equipad__T'p,e«

CAMINHÃO FÕ"RD""F-8 - Vende"-:,ado' 'acililo • actito troca, na^ISSORE 1967 - Compro em bomlcjj^ o 3S li hs. 2.400. Urgente. R. Inhangá, 7
se todo reformado e reforcado.lRua .S5° francisco Xavier, 254-B;estado. Como enlrada transfiroIfínuniNi *T"_nõV 'á~zm Copacabana - Com

KARMANN.CHIA 64 
"(aturada 

Alendo
1703, azulperola, cqu!p.idn, bem ' '
conservada. NCrS 6 850,00 só ii KOMBIS? Volks? Ka
visla. Nõo aceito proposta. Tel 

'

37.8287.5- Pidro.-
KÓMBI 66 STD""- Vendo
quena entrada cu r;;co qual;:, r i icarro. Rua Senador Bernardo Mon'. instado, VOU em SUa resi-
feiro, 220^- B_enfica
KARMANN.GHIÂ -
pra .i vista 62

co. Rus Genera I Canabarro, 33,
frente ao Colégio Militar. —

jtnann-Ghia, Compro pa-
pe-gando à vista, qualquer

.déncia, no horário de
5F5o3" Hi preferência. - Tei.'" 49-8132-Santos. 

(B7 800,

Apenas 12 mesesi Ver Wilsón"kíng ti0MBI 62 -_ St_ 100=i - Ven

AERO 1961 - Ult. série,"radio,, . „,-,_, „capas, pneus novos, ótimo esta.í4 OUU. rago lmediaf>3-

mil m^sTl:?:: L»\l JSimente a vista em dinhei-
r}«iim'363-a. _|ro. AGENCIA COPACAR
AERO 64 -Entrada 790,1- Rua Barata Ribeiro,
resto 14 prestações c' se-i 147-A. — Tel 57-4325.
guro total e garantia n|JÃfRo"""wr__íYr"«6,"~ún'ii<r"'dono,
revisão. EMA AUTOMÓ- bo,d"ux ' ^5I°- T'«" ">'«««i-
VEIS - Av. Mem de Sá,
14-A — Junto R. Passeio.

co para comprovar estado 100?».
Rua Fonseca Teles, 114. Não se
atende telefone. Pauamenlo só à
vista;'/Sr.'. Oarãldo,; Sexta-feira,

APROVEITE - VOIKSWAGEN 
~*8!AER0 

60 ~ ^tüclõ õerãl otimo",
- OK - Sedan, Pick-Up • Kom.ieclu'PBtio' 'od°s pneus novos -
bi - desd. 1 980,00. Saldo jlvendo ou troco por Volks 59, 60,

ínfimos (paio crid. Direto f1- 
Rua Araúio Pena, 65, Tiiuca.iuros ínfimos

ao consumidor). Trocas* por
qualquer marca ou ano. Avenida
Atlânti» Mq. d* Dialma Ulrich.
NOVA TEXAS. Aborto alé 22 ho.
ras
AERO 1961 e 1962 - Vendo em
ótimo estado. Painel do couro.
Rua Felipe Camarão, 36 — Ma-
racanã — Tel. 48-3516.
AUTO VOLKS 64 NCrS"T5Ò0,ÕÒ

entrada e o restante a lonqo
:o< Av ¦ - '

—. S. F; Xavier. :

AERO" 63" T'-'-'-  "

revisado.

Lgo. 2.a.Feira.
AERO WILLYS 1965 - Duas lin-
das cores 5 marchas e 1963 oiul
muito nôvo, equipado. Vendo fac;
Rua Riachuelo, 388.
AERO 61. NCrS 1 500 entrada,
18 de 230, à toda prova. Rua
Deputado Soares Filho, 367

do e reforçado,IRua ,SI°. 
francisco Xavier, 254-B:estado. Como enlrada transfiro GORbl_C65T"ÍOT'_r-r"H~j_i_rfí

lOmS-- V|r 
4^y.v;.?fC.lny 

Mlíltar, . «p.ra.o do Consórcio Cássio Mu-Uio, AbX -,!a^e 
Simca 63

de-se ou aceilo Fujca como tro
ca. Rua Maria luira n. A, ap. 201-_Lin5 de Vasconcelos - Finai.

DKVV Sedan e Vemaguet 60, 
'61,

(62, 63, 64 — Impecável estado
conservação. Vendo, iroco, finan-
cio. R. Lino Teixeira, 97-A. Tel.
28-8974. _
DKW 66 — Taxi motor na ga-
rantia NCrS 4 000,00 e o restan-
le peio crédito direto ao consu

carroceria para•/ratar na R"a Guatemala n. 453
Penha Circular.
C H E VR"ÕL~ET"T9l8^r6~ciirPÕwêr"
Glide, pintura nova, NCrS ...
3 200,00, Gal. Polidoro, 322 A e
B - Tel. 46-3645 - 46-7607 -
Júlio.
C6MPRE~benT~n~Te._r._s: Volks
1963 a 1967, revis. e equip. des-
dc 1 280,00. Saldo dentro de s|
possib. até 30 meses. Aceitamos
s] corro, do qualquer marca ouies,ac'° conservação,
ano. Av. Atlântica, esq. de 0ial-ic°' 'maneio. R. Lino Tei
ma Ulrich. Aberio alé 22 horas!- Tel- 23-8974.

Nova T-

che"vròie"t
lin
pordif
Av
903

, ,m NCrS 3 500,00 pagos W-lvei^n^iT56 ""'" "' 
IS^^

NOÍ S2UX^^ ea-^o d
prestações. Tel. 57-3839 até l_r =WP«lo, pouco uso, troco e fac a BJ ao d

horas. ¦tl "l-COO, prest. de 650,00 C•de Bonfim, 577-A 
'

380).

KOMBI
porte™ - gente, pago imediata

Vendo no estado; men,e! à vista: 66, 6 900;r. Gon»3»M»e«»«|65, 6 400; 64, 5 600;

LOTAÇÃO CHEVROLET 1951. cm
bem estdo, 24 passageiros. Base
NCrS 3 000. Rua Ataxwell, 344.
Vila Isabel.
LOTAÇÃO — Mercedes — 25 lu-

fnmnrn i ,_-"!95res' ó,lm0 e!,ad=' Vende-se
v-umpro ur-|oü troca-se por automóvel. Preço l

de ocasião. Bom para colégio!,
clubes cu empresas. V?r ü Ru^íe tratar na Colonial Veiculos S/A.
Gomensoro, 106 — Olaria. IR. 19 de Fevereiro, -43/45. Bo-
MORRIS 51 - Otimo eslado, l»fa. taf°SÕ.

PULMA G.T, 63, grenáV c/ apenas
13C0 km redádos. Vendo à vis-
U com possibilidades de treca.
Ver na Praça Warnhagen, Pôsto
Shell, Tel. 48-0431 - Silva.

PONTIAC 46-6 cilindros, me-
canica sedànete pneus rádio. —
Vendo com NCrS 3 000 o resto
a combinar. Vsr na Rua Conde
de Bonfim, 25,'li.-_1.
PICKUP WILLYS. 

"63, 
ótimo esta-

do, capota lona, troco, facüi-
Io cem 2 OCO, Av. Mem de Sá,
253-B.
PICK UP FORD 59, F-1C0, ólimo
estado, troco, facilito cem 1 2C0.
Av. Mem de Sá, 253-B,
PICK UP VOLKSWAGEN" 68, ÓK.
tenho para pronta entrega. Vsn-
do, p:eÍto treca e financio. Ver

p.ra

DAUPHINE 62/63

GALAXIE 68 — Azul, forro preto.i,.,,.
Pouca rodado. Vendo a visla cu ITAMARATI 1967
Iroco e fac. c/ 9 500,00 ent. Sal.\°°!<ai com 12 miltroca. Sã

Maracanã

:,.| IMPALA" 1961, i
^.[hid.-aulio. Tudo

Xa

1956/57, modri
to

protjta entre-
Vendo, trcco e financio. Tra-
cet») 1 TO à Av. Gemes Frei-

IW- ,..,„  „..,. ., .. .____, _ ._., „__,, ^ „„„, .
f.1 c Ar\r\ i— -. r,a- forração, mecânica, pintura.1 PICK UP VOLKSV/AGEN 6B, CK
OJ, O 400. Cia necessita'Tudo 100%, Rua Uruguai, 248. - £2U|, tanhi

58"-3822? 
"' ,;cMiil 61 - Mecânica excepcitKvários 22-4999 38-S123.—,—-.—:— nai; sujeita a qualquer t'1*!" tro.' ' ' •¦ - .... _,,r,,.c~C(. é^vyAzul. unko:co, ,«'„,,„ z0.nS*o' i%^ 32-5397. D. SANDRA. :l M; f~S?ã

midor. Av. Marechal Rondon,"s39 áo até 20 meses. Rua 
"24 

)del,,r.oc». São Francisco Xavier,' ;40o! Z Mewulta^38ffl™* 
"' B',r33 KOMBr 66 - A mais nova do 

"iÍÍH 
?,°'*ír--'a'^ §,3!,e,8lT-B,:i-.ÍPNrlAC 

5,' c?,,Xvt:,siv,<'LC"',Jin"
- S. F. Xavier. Maio, 316 - 43-2701. Í__.3ra:Í.L5-_ sfejS? -— - '.' bairío, excelenle eslado, noü°° f"°.SCTto..C«rdo>o,.326 _-. Tlmc^. átimo estado NCrS 1 200,00 a

Impecivel GORDINI fti ---OIlmoíest.dovH.: |MpALAV.19íl;;8 lildramático.vdlr. ^?E ít,,^'^'* Z*"?*0 ptlak°,d.ada; J.r,',,ar .P-ra,a BotafoãoiWPCEDES 53 - 4 porta, p;nlL,.|vWa troco, urgente. Rua 9 de
"".'""• "*""!...,. ._. .-• '. lur-j....!!.. T.__, , ¦ ""•melhor oferta. Estudo financia- 114. ao. 602 -- Sr. Carl-. ra mecânica forraçio ioda .___,_¦ Fevereiro, 49 tel. 46-7600

í -n ~.,, b c- menlo..Tratar coin ITO à Av ;-o->ni'; n. :• j""--
..'Vc ]' 

' -' G__mas*Fraire, 333. Í?" t' 
'. '"¦1"m-!? d= "<»«

ar, 39S. Maracans.,-- -¦.-.—_-.,-,-,—,„ -- __ Pcra entrosas e scrv.c., por hoKARMANN GH|.\ 196-1. U.u es. ra. Carga

Vendo, tro-il,lr;e' forração, pinlura, mecanic,
ixeira, 97-A'Tydo 100%. Rua Uruguai, 243

a mecânica forraçio Ioda boa, fevereiro,
iiípôsta r-ü-u.-c psno. R. Ccnde de!^orr""-

esq. de Rui Aguiar. IPICK-UP 67 e 62 - Troco facll;
MORAIS OXFORD 1950, é ba.-aio, ,*v-, ErÁ£ .de pina' 27J - Pinha.

",c, r.uii uiutjusi, jf4d i-ICOi Í^Ctl
ÜB. : Fr.-_-ici.co

'"-"'" ""•¦-¦ lDKW VEMAG^ÓO-^mpecavsreT-iGALAXiE^". VOLKSWAGEN 67 ITAMARATY A7 «tarlrí [iMÂ^Z*"r*iMl^L""J-J""' 
eS' "' 

m"? 
* P^Ucular, Trotnrl _

lVRÒLETgVEND0 61..t- 6-cl-1'ad° Btral. Vendo, tricô. finan.;- Equipados Vendo um dos dois! !„,*',, 
°,' eS,í— °JSadoT 

2 SIM 00 ^JítrSi f=( 
"SS" 

P^í*' 
Cayatcanlj, I3Í,B H a v.sta, garaqem. Rua General .«P

dros, mecânico" eqúpádo, Am- 5ü= Pa;'" Pümplona. 700 -!7-?50 e 18. Urgente. 43-4060 -ide 0 km Vendo C en-1^ ^ ™f-'. Rua R flchu.lo 
'%n\Ç': P"-,?-d? """h"'- - 

-ifjPJ"- 
S*"'0 C'rdOÍ°' 'i26' '"'

tas,' perfeilo estado 
P0r|g 

ínií. M2i?£?5? ~ ''«ji* .lLul!' U1" >->• . Ifrada 3 Combinar e ital 
' ' "-2 

7056 
Uí R'aChUÍ'°' "KOMBI - Compro m.smo $Z ^___ -; 

, d
l.cll encontrar Igual. Traia-se DKW Vemaguet 59 urgenle 1 400|GORDINI 1964 - Revisado Sj ? , 

COmOtnar e Sal- í.'^». |c!sando consertos. Vou em su^MU5TANO 68 - 81 cl., hldram,.|H
. Pres. Vargas, 435, 9» sala e sete prestações. Rua Bolivar 27-B.|maquina e suspensão. Vendo com do ate 20 meses. — Rua S"mnn .f.T- , I-,:-,"r"15 nov-'- " 

í,,^00, «m. <t'","'i">- Telefone »<tuip. 0 km,^48 milhões. Ver Rua
1-A_-_J^3106i5^SOMES.ID-KW-66T3 

^^uVtr^pere5ÍT.|^'V ffl 11?£* xVjf.J 
Pr°f^SOr GabiZ0, 250.! ^^tá^C-Úfèto&j* 

' 

^ ^ 
^^ Í|.Aa'.rt'!TraS,alrd',,n.,iL 

1i_í,'S VT!ICARROS NACIONAIS -
Novos e usados, de
qualquer marca. Finan-
ciamento a longo prazo.
Prestações a partir de

pada, neva. vendo, troco, faclu-i «Oo .,
to. Cerqueira Dallro n. 82, pAoni"- 398 -.Maracanã.
em Cascadura. |GAIAXIE 67, em eit. de zero,

vista, 17 800,DKW VEMAGUE1, nôvo, lindo -Ia tütla prova, 
Vando com NCrS 1500,00, o r«»t.| troco t tac. pajto. R. S. Fran-
Crédito Direto. Rua 24 d» Maio, c'sc0 Xavier, 342, Maracanã. Tel.
nem <* t •__• _-_-____ '.no inon254. T.l. 48-0987. 2B-6839.

vss-irrrv'—;—_ -,- Ií01"81* - * s'««'<» Mundial
ITAMabaw'¦«¦ .-¦ T" t íiiT p0r'"' bS'5„;s,ido' transportes. Ex.Kombls Serviço.1IAMARATY 67, ar condicionado,: troco, facilito com 2 OCO. Av. Temradio, persiana otc. Uma jóia. j Mem de Sá n.° 253-B.

novos entreqas,

36-5302, Sr. Landry.
MÉRCURV 51-4 portas, me-
cãnico, perfeito estado, não tem

ós 10 hora».

RURAL 65T64rRev/isa-
as com seguro. Entrada

;470,00. Resto 24 meses.
Av. Prado Júnior, 290-A

(B

Entrada 4 000, saldo .m 24 m.ses.; K0MBI 59 toda ret. -ntec. .:|at.
!:"'. 

Fi?Uílr,a, d* M°'0' 2M- T'!-! Pint..tudo 100% e qualquer pro.fone 480727.
IMp"aLÂ 66rmecânica

brica. Rua Barão de Dentro.
I /4}-L.

Vendo troco, facilito c. 1000
:il„ dc-irest. 21 m. Av. 28 de Setem-

plfi.joro.26.Jel._34.4876. KOMBI 66 vendo ou Iroco Se-
=„!!_,_, 'r.npniwi lu n _.„ "õiioi «"' 

f'lc",,°- KOMBI vendo licenciada 68 acima'dan. Rua Oliveira Fausto, 12aiitifja. GORDINI IV 0 km ooal gar. fab. Av. Suburoana, 9*91 A_e B. | 500 mellior oferta. Ano 59 R Botafoqo.
facililo ci 1 600i|TAA» ADATV li -_-_.:__ iCarioca 55 ml J01.apt.

iDKW VEMAGUET 63 • 64, l"in"dos:GCsDINI 66, II. estado ÍOOI
i.ct-r, v.iiiy- /: n*~- 

r iNCr$ 36,00 mensais. — i«"os, todos w .«ríeito .stado,. 'r.oc'? « f'lci,;i'° _"W prazo. Rua liumentação na mão
. %% Sfá 

-?õ&g^: 
\m é Consórcio..- Rua S^^tó^Sf ^'°'~^Z **Z ^ .

„,„<..,,. «a.,, ^i*m^^cA %%& tt Atalaia, 133 - 
^genbofe^^f,^^^^-!^^ 

troco. ..«^ 
ggMgo^AAÃSRÃTY 677o mlis!?»^ 5=

Rua Senador,deboto"52; ,,K. í t,i. 6 7n~Zl\*L M__2ii6r*- 
-.—"

iDantaS, 1 1 7 s! 1 709. - P-a.rado' 
,;,do oHglml; até lapètejGORDINi 64.- Vendo um em ex-,rr-.j:,„ J:rD.„ ¦¦ _,_,m,,„ pinlura NCrS 7 700

Em Niíerói: Av. Amaral &£ TSS^^S & jgS? Ct.' ^i^-d^^f 
° 

%%*»«\fmuà.£&Z%Peixoto, 300 s! 505 e R.fe;^ :Zim iZ \,^&gm. &-.*2g®dZ™,™!*t^Z V^

pai^eioi viagens e «xcursõos elc.jkatida, 400 ent., 10 prest. de
Temos a maior frota e a melhor '00,00 — R. Petrochino, 59
oqutpe, cidade • Estados. E' só v- Isabel.
discar: 32-4154. Rua do Ssnado.Lr;~ 

'

333, com Sr. Silva. -"'(MERCEDES-BENZ 220-S, 1959, v.r-
de, estofamenlo conhaque, bancos
separados. Entrada NCrS 2 000,00.

RURAL WILLYS 1959 - Equipada;
estado geral ótimo, pneus bom,
estofamento 100%. Base 2 500,00.
Facilito. Rua Augusto Barbosa,.
171. Junto a ponte Todos os
Santos.

Totalmente.AERO W|uys ^ _ ^--
rinancio. pado. ridlo; estefemente em

- Princesa Isabel, 481 ZòZ:,*Z ^gvS,„
de 2a. a 6a. de 8 às 22 I alro willys ok a vista ou i
|1S  Tol Whll"! |nanci,ido. 57-3176 ou 36-1953,

54, ap.
sabei

Tel. 57-0113. iZezinho.

:01. Mão ._. ,.,,,, „
.. .¦„,.¦...,. ... DAUPHINE 60 em bom estidoT,;GORDIMI li vendo 1966,'novinho "'"Cesa

AurelinO Leal, 41, SO-,oio;;sando pequena lanlernagsm. sem balidas » 100'i dc mecânica"ÍTpl ^7 77fl7 rto "_>__> j
hraHn v5ndo " visla 1080,00. Rua do Radio, 3 faixas aceito Iroca . fi-1, . 

°e ~a' d 
„,,u- .Amparo, 513 - Cascadura. maneio. Tel. 26-3503. ;6a., de 8 3S 22 horas. 123-6839

RURAL 65 - Vendo. Troco. Faci-
t ;_,_,.¦ - , i i m . __¦ .i""V"-|l;'0 a lcn3° Prazo. Tel. 48-4624.Exposição leblon Motor S/A. Av.Jav. 28 de Setembro.^^A

.KOMBI 63, Luxo. Entrai mercês ben^ 23?:5, ,«7- 0^^**^^
.ra, vermelho, estofamento bege. dí nova Vend troco fa.i:|t

,.laro, bancos separados. Expo)i-j.*£ «0 -'_.-'¦

c-«aa.'m Res,an,e financiado etni^ }Ma? *)?>" S/A- Av-'n. 398
-¦-¦;¦.•.jNM.r.MiA ír;.=oper?c,u|p.j24 prestações iguais. Ro- Sürcêdesíenz 230^Tt967, o.RURAL 65, Volks 68.

nóvo do Rio. Facilito p'S 
"ZZZt^^L"t 

da 560, 64 enlrada 760.k?
me?e«

Ma
R. S. Fco. Xsvier,

.o á vista, troco e iac?T 48M. vlsad° c se9ur0- AGEN-.'1"' c'""-=i»'«. tstofam.nto co-q km e Ga axie 67 nô-'nt. saldo 21 mí R. Ií Fco. Xa-C A COPACAP P,,_, R- !u^q"''• 
bu-nt°s 

é "<"!^"', "m"' c -i-f ,, V. ¦ler, 342. Maracanã. Tdcfonê.M$ ^rALAK. 
Rua Ba-, bio no thao. Exposição l.blonjVO. Facilito. - Haddock

,rata Ribeiro, 147-A. Molor SJA — Av. Atlântica
1 534.B. Lobo, 379-B.

*?^^wf*sas8!^ssE»iíf5^'«^w_?«*í»t.-r
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Horóscopo
1'rof. MAXURKA

T̂
CAPRICORNUO 01/12» M/l)

a? nativos dêste signo sfio pessoas dotadas de
autodeterminnçfio, mas nm tanto reservadas, e
isto muitas véws ns impedi, tle fazerem grandes
amizades. Os caprlcornlnnos sfto influenciados
pelo Planeta Saturno, o que contribui n serem len-
tos e pessimistas. Perigo de disputa nos neftócios.
Dia nefasto: terça-feira. Cõr: greriil, Pedra:
turquesa. Perfume: tolu.

1 AQUÁRIO (JIM » 70171

L-
O Sol nesta casn torna nK pessoas prudentes e

profundamente liumanas, procurando agir com
firmeza embora muitas vezes não sejam compreen-
didas. Tèm temperamento equilibrado, não tole-
rando indisciplina. São alegres n cordiais. Pos-
sibilidades de novas amizades no período. Dia ne-
fasto: quinta-feira. Côr: azul. Pedra: jacinto.
Perfume: jasmim.

RURAL 63 c| 530 de en-
Irada, saldo em 24 me-
ses com revisão, seguro
e transferência. Pronla
entrega. Av. Almirante
Barroso, 91-A. (B
RURAL WILLYS~60Üxõ7~ÜmÕ
fração novíntM, Vendo, troco

e (..cilito. Rua tio Russel, 32-A.
lao. da_Glo.rla.
RURAL WlllYS 1966, luxo. J/4,
equipaHn, rádio, 100°!,, fã oi 11 to
«. troce,';-' Rít Rlachoolo, 48-A, Lapa.

R~U R A L 65. Em óli-
mo estado. — Vendo ti-
nanciado. Av Princesa
Isabel, 481, lel. 57-7787
de 2a. a 6a. de 8 às 22h
RURAL 60 multo bonita o boa
vencio troco e financio. Rua Con-
de de Bonfim, esquina da Run
Aguiar.
ilÜRAL ;64 .— Ultimo série,- esta-
cta cie 0 km c| 12 mil original,
único dono, vermelho e branco.
Vendo à vista ou financ, p/ bar-

Hoddock Lobo, 17.;, àp, 201.
NÃo «tendo telefone.

SIMCA RALLYE ESPECIAL - Tu-
lão — 196.1 - Rádio, capa, vidros
rayban, ar quanto em excepciona!
bs dido. vendo ou troco nor car-
ro nacional do menor valor. Ver
!!i'_-_l°_______!_i2_;._.L20/_ "t>. 202.
SIMCA 62, equip. - Vendoí-Iroíò
o facilito. Run 24 d» Maio, 234.
Tal, JB:0M7._
STANOER Vanguar. NcT? BÕÒ]
ou financio parto. Km, Deputado
Soares Filho, 387.

*jP|g PEIXES (21/2 : OTS)

Netuno é o planeta governante desta casa. Os
nativos dêste sisjno são bem influenciados e têm
possibilidades para progredir na vida. Netuno, sen-
do signo do amor, dá-lhes força para vencer os
obstáculos que a vida lhes reserva. Momento--
agradáveis poderão ocorrer. Dia nefasto: terça-
íeira. Côr: verde. Pedra ametista. Perfume:
almisear.

RURAL 65 - 
""'"Entrada

760, restante financiado
em 24 prestações iguais.
Revisado cj seguro. En-
trega imediata. AGEN-
CIA COPACAR. Rua Ba-
rala Ribeiro, 147-A.

SIMCA 1964 - Novj, lupero&ül-
pada. Estudo troca « fadista.
S«'io Francisco Xavier,' 400. M.v
raça n 8,
SIMCA-Í1967. — ..Unlco dono, ¦ eom
10 mil km. Aceito troca a faci-
lito. São Francisco Xavier, 400
— Maracanã.
SÍMCÀ : 1964.-- -.Tufão equipado,
/endo Ài víslíi ou a praio. Rua

dn_.l_u._iol 32 - L. d.l Glorio.
skoDÃ 195.1 - Mecânica V 100%

Dom estado i vista 700. Run'
Uruguai, I-226.B, ___
SIMCÁ™Chambórd 1963;-.ult|m» «6.
rie, molor novo, excelente esta-
do. NCrS 3 600. Rua Maestro!
Frnricisco Brann, 187.
SIMCA' JANGADA' 63;-' Impecável
tudo de fábrica; Vencfii-se, Posto
Ipiranga, CflCUiaj próx, fí-e]ôçjío,
_! ^:''._Jf'tt-;• _Ln vO.'-Governador.
SIMCAiiTUFAO 67""- Tóda""ec|uN
pada; pneu; nov^s. Rua Cinco
dcJulho, 364._
SIMCA 

"RALYE 
- Convi:; 200,00

intrnd.i e o soldo am peque*
na; preifacõei, quase sem jur^js
pulo Crédilo Direto no Consumi
dor. Ace?ta-sé troca, Lindo corro
Rua C.-nde de Bonlim, 40-A. -
Tenas.

COMPRO URGENTE
Koniki Volkswagen

66 - 6.900 66 - 6.900
65 - 6.400 65 - 6.400
64 - 5.600 64 - 5.600
63 - 5.400 63 - 5.400

Rural - 65 5.700 64 - 4.700
Simca - 65 - 5.700 64 - 4.800

Cia. Necessita Vários
PAGAMOS IMEDIATAMENTE A VISTA

Tel. pnra O. SANDRA - 22-4229 e 32-5397
Estacionamento próprio.

Aero
65 - 7.600
64 - 5.800
63 - 4.700

63 - 4.200

(P

RURAL 1964 - 4x2 azul-;* pérolaa Chevrolet 1952 m»>c. 4 porlas,
muito nôvo. Vendo fac. R, Ria-
chuelo, 306.

-W~ Aries (3113 < 10/4)

As pessoas nascidas neste período tèm Marte
como governante, o que concorre para que sejam
enérgicas, fisicamente fortes c obstinadas nunca
se deixando abater perante os obstáculos. Asem
sempre com uma determinaçfio. Intuição ótima
para. realizar. Dia nefasto: segunda-feira. Côr:
todos os matizes do azul. Pedra: rubi. Perfume:
violeta.

Sp TOURO VM* . W/5)

Os que nasceram sob o signo Touro têm oPlaneta Vénus como governante. Quando o Sol
entra n*ta casa toma as pessoas persistentes, sen-
do. que dificilmente não conseguem atingir seus
objetivos. São de uma vitalidade e fortaleza in-
quebrantáveis. Cuidado com os atos precipitados.Dia nefasto: sexta-feira. Côr: vinho. Pedra: sa-íira. Perfume: verbena.

-^fe GÊMEOS pl/5 * 20/6)

As pessoa* nascidas dentro dêste periodo têmcomo governante o Planeta Mercúrio, que muito
concorre para sejam versáteis e nunca se deixem
prender, por coisas rotineiras. Gastam de agir li-íretnente e têm uma personalidade extraordinária
Disposição amena para os negócios durante o diaD:s nefasto: quarta-feira. Côr: cinza. Pedra: es-rr.eralda. Perfume: benjoim.

wli CÂNCER líl/S l 20/7)

A Lua é quem influencia os nativo, desta casaciue sao um tanto inquietos, mas de uma vontadeférrea. São sonhadores, têm muita ligação comagua. Daa nefasto: segunda-feira. Côr: marromPerfume:: acácia. Pedra ágata.~'^f
IEAO KWèays)

As pessoas nascidas neste periodo têm o Solem seu próprio dominio. Tèm bem coração, em-hora muitas vezes sofram mudanças estranhas nosatos e decisões para com as pessoas que as ro-«elam; Suas idéias e planos são firmes, pois re-cebem o legado de Câncer que por si já é umaforça. Dia nefasto: quinta-feira, Côr: verde- cia-ro. Perfume: heliantone. Pedra: brilhante

"^P VIRGEM qu» 
, jo/?)

Os natos desta casa têm Mercúrio como go-
™T £ £ que concom para «ue tà*«™ amente fértil e sejam persistentes, embora muitasvezes não consigam sair-se bem das empreitadas.Os nativos dêste signo são dotados de bom humore muitas vezes sofrem por levar a vida brincandoDia nefasto: quarta-feira. Côr. cinza. Perfume-verbena. Pedra: granada.

T
UBRA (JI/9 > 2CI/ta)

As pessoas nascidas neste periodo são gover-radas por Vênus. As influências dêste signo con-tildem para que elas Sejam justas e intuitivasSendo Libra o sétimo signo Zodíaco e representeuma balança toma as pessoas românticas « im-parciais cornos seus semelhantes. Dia n«fasto-segunda-feira, Côr: vinho. Perfume: rosa. ?eidra: lápis-laziili. e

&&& ESCORPIÃO 121/10.30/111

Os natos desta casa têm como regente o Pia-neta Marte. Estas pessoas podem desempenhar
«™ f 

«"^"«te. P°* são dotadas defirmeza e obstinação. Agem sempre com amor-próprio e confiança em si, isto porque v&JTShrsf rf rte e pim°- íbssssta-feira. Côr: todos os matizes do verde. Pertu-me tuberosa. Pedra: água-marinha.

ÉÜ SAGITÁRIO CÍ/IT > 20/12)

O Sol nesta casa concorre para que estas pes-«pas.setem claras nas decisões embora muitas vezesprecipitadas. Isto porque sendo Sagitário um sig-no governado por Júpiter, acham que sô agindo
Dia nefasto: sexta-feira, Côr: asul. Pedra: topa-ao. Perfume: jasmim.

RURAL 66, 4x2, cie luxo, muito
nova, mecânica excelente, pn<us
noves, troco e focilito nté 24
meses. Run C.inicrino, 81. tel
43-8393, ,'_¦¦•- 

°

RURAL 
"WÍLLYS 

66 Stãn-
dard, nova. Facilito com
pequena entrada, saldo
longo prazo. Av. Prince-
sa Isabel, 481. - Tel.
57-0113 de 2a a 6a., de
8 às 22 horas.

SIMCA 65 - Ult. sírio, super,--
quipado 5 pneus novos, lleefiija
e seguro pago, Excepcional cíM-
cio. Facilito e treco. Barão elc
MaigultiiV 218 -28-3338.
SIMCA 61 rr. Estudo «arai; bom.
Velo. ,'i vista. Facilito c/ peq. ent.
troco in/ volor. Rua Teodoro da
Silva;' 1001. _
JAXI.D KW íó:-EmV6tlmo« s tn d õ
de conservação, c/ motor n.i cia.
rantia, fedo revisado. Entradn de
NCrí 4 000,00 o o restante
longo prazo, a ccmblnnr. Av.
Morechtfl Rcndon, 539 - São Fco
Xavier.
rXxi - Volksi 63, iil)mo "ôslsdo,
qualquer prova. Vendo à visti, ou
Iroco e fac. cl 4 100,00 ent Sal
do «tc ?0 meses. Rua 24 de Maio
316, tS-llOI.

RÜRAL'WIUYS 19S97VoTo7T962,|^XI, yptKSWAGEN - 43.64 , -
único dono. NCrS 1 000,00 antro' oB-t ' ,ü,,'1,lmc"le «tlUlpodó, -
da. Av. Suburbana 10 033-D __«¦--Torre» -Hoimitlj 150. 4U//770.
Cascadura. TROCA-SE Gordini ,1093 ¦ com^mb':
«URAL WILLYS Í7^-luxo;-de um\l°! rclific^" kll» '04, 2000 km

6 dcno, r/ pou,.;, uso fM , latar,a perfeita por Vollcswjgon
- - J---I-. .. • -. - 66 ou 67. Pana:e diferença .acn t fac:íMto. Rua do Bi: 47.

RURAL — Compro ur-
gente, pago imediata-
mente à vista: 65, 5 700
64, 4 700; 63, 4 200. -
Cia. necessita vários. —
22-4229 e 32-5397. D.
SANDRA.
RURAL 67, fita azul, cf 2500,00
de entroda e o saldo cm 24 me-

. pelo crédito direto ao con-
sumidor. DELSUL - Revendedor
Willys - Rua General Polidoro,°1 - Tcl. 46-0831 ou Francisco
Ota

vista, urgente, fei, 37-59?.',
Marcelo.

i viana, -4iw---.f.L'_:sffi ^-, ^

TAXI'VOLKSWAGEN 64 - Equi-
pado em estado de nôvo. Pouco
uso, Pronto para Irabaihar, Facili

.. longo prazo. Rua Barão d
Mesquita; ,'174-C,
TAXI VOLKS 62. Caolinhá, lindo
carro, entr. 4 000. Taxi Volks 64
pronto para rodar, perfeito esta-
do. Enl. 4 5C0. DKW Belcar 67,
novo, equipado. Enl. 4 000. DKW
Belcar óó, uma jóía de carro. Ent.
3 OCO. Gordini ó?, perfeito esta.
do, ent. 1 3CC. Gordini 64, óti.
mo estado geral, Ent, I 500. Kom-
bl 60, bom estado çierat, entr
I 200. Opel 56, todo 

" 
reformado.'

_____
'. da diochuclo. 133

Fundos lei. 22-2188
(fig me nao)
Praio do Flamengo, 300-A

lel. 45*0584
(Copncobono)
R toroto Ribeiro, 105-A 

'

lei. 36-1003
(Tijuco)
R, Morú e Barroí, 7-18

lel. 34-7479
(Aeroporto)
Aeroporto S. Dumont

tel. 22-3002

ALU G Ü;É
VOLKSV/AGEN 67 - Excepciona
eslado, superequipado, 12 000
km, Troco o facilito. Barão
Meiciinla, 218 - 28-3338

um Volks, Simca
ou Kombi
parn passeio,
ou negócios.

LOCADORA OE
AUTOMÓVEIS
"STAR" LTDA.
INFORMAÇÕES:
lei. 22-2979

VOLKSWAGEN 65 _ Excelente es
[tap, radio Blaupunkt. 1 dono só
Ni-r* 6 050,00. Troco o facilito

• VEÍCULOS - EMBARCAÇÕES ~ ESPORTES
IVOLKS 60 - Todo orl'olh'a'1
jVondo ou troco. .- Rua Bulliõm
Marcial, 483, P. lucas.
VOLKS 64~-"Ólimo gstado deconservação vondo. Av. Atlântica
n.vu/aoir.vn com porleiro.
VÒLKS - Vendo ano 1767 totió
equipado radio, capas etc. Barão
de launlcml, 164 (açouciuo) Pra
ça da Jiaiidiilra. Sr. Marins,'
VOLKS 63~ Todo"ãqulpado"í5m
radio como novo. Venrlo ver naRua do Calete, 274-213. - Telo-'fono_25.6B41.

I 
S!S_V: 

«>-.., ctadov do, n8^equipado a vista 4.950,00 ou Ia'ci.Ho. Travessa dos Tamoios, 32
ZLj-'P _ 

"" rlamengo,
VÕLKS" 63. 

""Entrada" 
490,

resto 24 preslnções com
'seguro total e'garantia
de 4 mil km ou 120 dias- EMA AUTOMÓVEIS

Rua Barala Ribeiro, n.'
99-B.
vlÒLKSWAGEN 1964 -T~;a ,/¦;-verde amazonas, superequipado:
I* emplacado 68, carro excepcio:
nal em ludo. Troco e fac Feli".-

VOLKfAVAGtN 67-8 700 km nivo, verde equipado, vondo hoieA.vlsla. Tols., 22-4197 - 22-3763
VOlKSWAGEN' 62, 63, 64. Ec,^
pados, revisados. Entrada * ial
mlnHfe Tr"°- "' D'" ««•
VOLKS 63 ..¦_ ..Entraeiâ"
490, resto 24 prestações
q seguro lotai e garan.tia de 4 mil km ou 120 >= WW^Xfòl
alas. - EMA AUTOMO  " 
VEIS. Av. Mem de Só
14-A. Junlo R. Passeio
VOIKSWAGEN -63: —-Vando "__7
cjonle. NCrí 4 000,00. Ôliíno es.ado, Traiar Bua Quitando. 67

VÊNÜÉÍE caminhão. F-7-..1951Eslado gorai 100%, ver e ,„,,,!

i^ti:Ma,o!in,u>s'371
VOLKS 62 - Kqulpodo.napor?
iereira__Nun_es,_153. Tel S4.409.volks 66 -: üS^SW-teia:

Nunes, 158. Tol. 54-109.1Bfâo--ráÕíÍfâÍu\toHkÍ* °r>T]w"]C>™t*°m~38 -. -AUMÃÕ" VOLKS 
62 ,VÓLKSWAfiPM'_ ;&¦¦_ , Fl.:_."'-.VpiKSWAGEN Í960 - n~^^\«^,J.:..^-i^!:'>' «v*l»d,

VOIKS S9I60 - Vencio rj | £Cnentrado.: Aceito carro erlranqo>Z

220 - SJ tir 
Bí™r<l° Momalroi

VOl,KSWAGl:H~CVm5,-0- "m.smi

precisando do consertos. Veu Lm
Tol. 29.173B d. «tia ou 340168noito,
VOLKSWAGEN" 65""---^,^-,^
ne, ostado do nõvo, ú„it0 do-todo «quipado. Açoito l.oco

- nlo 20 niflios. PiFicmonçio n. 2 — 2S-4T1I).

VOLKSWAGEN 63 a 67."
Cia. compra os modelos
acima. Pagamos real-
mente os melhores pre-
ços. Rua Real Grandeza
74. Tel, 46-6227 até 20
horas.
VOLKSV/AGEN"" 1968~—"o-5ST-—
Pronla «nl.Vga. Açoito troc. .
* 

__S * 
d(> Flam,,nS0 1. 1

VENUE-SE umVcamlnltão.Cliovroloi
50 a vista 2 milhòos. Depoi* dis14 horas no Rua Sílvio Tibirici

3Í.I — Tuftflfif,

splanada e Regente Chrysler
ZERO KM

Garantia 2 anos ou 36 000 km.
Várias cores para pronla entrega. —

Aceito troca c/ Volks, Aero, DKW etc.
Financio saldo a longo prazo.Tratar com Sr. Fernando na Rua Ben-

to Lisboa, 116.
Aberto sábados e domingos até 18

horas.

HURAL 63 — Impecável estado-çmserv-ição. Vendo, troco, finan

28°i.Ç>74 
l!n° Teixei"' 97-A - Tel

RURAl WÍLLYS 68, Okm,
Luxo. Vendo cj pequena
entrada, saldo a combi-
nar. Ver Praia do Fia-
mengo, 180-B. - Tel.
45-2044.

RURAL 61 — Em muilo bom cs.
tado. Submeto a qualquer provaA vista ou cl 1 800, rest a com-
binar. Troco. R. 24 de Maio, 325

Tel. 48-1801.

RURAL 63~ - Vermelha e branca,
em ótimo estado, 200 mensais
com peq. entr. R. 24 Moio, 332

Tel. 49-6976

Av. 28 Setembro, 1
o resto a combinor.

VOLKSWAGEN. 65 48 000 km ro-
dodoj estado novo, nunc.i bfltou,
equipado com radiu, poloinns, os
Inlios, frisos para lama, etc. Vis-
t.iri.ulo, 

preço NCrí 5 950. Av.
Cônego Vasconcelos 10-1. Bangú
Í.Ç.?5j.!__J_'",r"5- Manuel.
VOLKSWAGEN 61 primeira lilncr.
em excelente est. motor novo à
qualquer exame a visla, troco

fac. com 1800 ent. saldo 21
«. S. Fco. Xavier 342. Ma.

a-:.. Tel.: 28-6839.

TAXI PLYMOUTH 50"
para trabalhar. NCrS 2 000,00.
Qualquer prova. Restante fac. K.
SI_Jranc.sco_J<<.v'.er, 628.
TAXI SÍMCA _963v.---.Ult;-- lérlé;
único dono desde 0 Lm e Vnlks
1966. Vencio fac. Rua Riachuelo,

VOLKSWAGEN 1961, 63, 64, 65,Pronto 66. Modelinho 67 diversas cores
todos revisados, equipados. Ven-
__ __R- Riachuelo, 3Í18.
VOLKSWAGEN 1963"- Pouco~u7õ
(36 000 km). Um dono só, azul.
Pneus novos. Peq. entr. saldo aló
24 meses - Rua Uruguai, 234

RURAL 64". Entrada 650,
resto 14 prestações com
seguro total e garantia
n| revisão. EMA AUTO-
MOVEIS. Rua Barata Ri-
beiro, 99-B.
RURAL 65, estado zero kip. Ver-
melha e branca, superequipada.
Vendo cl financiamento lonoo
prazo. Rua Barão de Mcsquifa,
174-A-Ve B.
RURAL" 62 a mais-linda do .'Rio.

çquip 
Facililo e| 1500, Troco

287519 <? ^v' -9" Tele,ono:
«ovou, b. f. Xavier.

RURAL 63 - Entrada de
550, resto 24 prestações
c\ seguro total e garan-
tia n|revisão. EMA AU-
TOMÓVEIS. Av. Mem de
Sá, 14-A. Junto Rua do
Passeio.

TAXI - Vendo peia melhor ofer-
Ia Chevrolet 1948. pneus novos,
pintura ncv,i, verc-s vetudo, Ca-
pelinha. Rua Amaral, 33, oara.
sem. Sr. Silva.
TAXI — Várias marcas, segura-
dos, licenciados. Ent. 3 600,00,
saldo 120,00 mensais. Só no Sa-
lão de Automóveis. Rua Almarin*
da Freitas, 36, ¦.! 401. Maduroira.
TAXI VOLKS 63 - Olimo estado".
Pronto para trabalhar. -Rua São
Januário, 375, ap. 201 - São
Cristóvão.
TAXI - VOLKS,63;- Vando.fa.
cilitado. Tratar :exta e sjbado
Rua Borja Reis, 1151, Eng. Den-
tro — Oscar ou Manoel.
TAXI - VOLKs">"64- A' vista
ou financiado com NCrS 5.000,00
— Rua Senador Corre-i, J2.

OK - VcTÍ

ypLKSWAGEN 65 - Supcqulp.
Iroco ncil. Av. Brás da Pina, 774— 1'onho.
VOLKS 63.;- Exelíínti Südíequipado, mec. quálqüef prova.Vendo ,i vista ou troco e fac rl
2 000,00 enl. Saldo até 20 ma-
iWk* U ''" M'"" m ~

yo^9M,-;SSÇiT55r eltãío'
100,0. Aceito Iroca, m,,is ni,ti0o.
Facilito. Rua Augusto Barbosa,
l/l. Junto o ponte fotlos os San.tcs. Cor verdo__Ama7onas
VOLKS 1944 

",.-;Klíd__ 
hcn^qS

pado. Açoito Volk, mols antigo,Facilito Ruo Auqusto Barbosa,
l/l. Jimlo a ponte Todos oiaanTos. Cor, verde Amazonas.
VOLKS 64 :¦___."otimo' estado, equi.iodo, ciualquer prova. Vendo 1visla ou troco e fac. tí 2 700,00
tnt. Saldo ate 20 incsui. Rua 74do Maio, 316 -- 48-2701
VOLKS 63,%: Equipado/ 

'tal

vi, vendo, troc
queira Dallro n
Cascndòra.
VOLKS 65 - Suporociulpodo,.no:

vendo, troco, Cicililo. - Cer-
queira Daltro n. B2 - Posto emCasca dura.
VOLKS 60 -rT.ütrereqüip;~í.iriJÍ-
cio est. de conservação a qualquer«ame ., vi.ta troco e fac. corn
1,700 «nf. soldo 21 m. R. S. Fco.
Xavier, 342 - Maracanã — Tel».
fone 284839.
VOLKSWAGEN/68--.-.Zero/ todiiecrer lorro preto, 12 volts, en-triijo hoie, apenas 5.470. Entra-
do mais 490 mensal apenas 12
meses. Ver Wilson King S/A. Rua
Benlo Lisboa, 104. Sr. Câmara -
Colüto.
VOLKSWAGEN 67. -í Todo eqüi.'
pado, Rua Cinca de Jullio, 364- Tel. 57-9457.

nais excelenle eslado, 5

VOLKSWAGEN 6«"
do aceito troca facilito uma par-Io. Rua Dr. Satamini, 172-A -
Fone 54-3872. __ __
VOLKSWAGEN" 62 - , Vopdo omais novo do Rio, equipado, pou-co uso, focilito uma parte. Ruo

5..'3072,',m'"i' ,72"A ~ Te,c,cnt

VOIKSWAGEN"-62~~"tííhí~2;
ambos cm excelente «stado, equi-
pados, mec. a lôda prova, ii vis-
t.) ou fac. porte. Araújo Lima
1-' _^ JCcpacabnna.

íoTS^S!^ 
6^ "'"d0, ^e 0 km VOLKSWAGEN-..TAX

fe ^| ?,B- 
Eqüip. »|T rfdíi|6aí> NCrí 4 850transf. p, 62, excepciona esl • He tor Belírão -57

Iroco e fac, até.JS_,„_. Felipe Ca.HS-7183. '
VOLKS Í967, 3"»

pneus novos,
Avvista

301.
marão,_138_-:T4S Õ96Í.
VOLKSWAGEN Í%7-'-, Ájul ceT
pas 

e laterais de couivin, rVidioluxo, etc p. rodado, excepcio.il est. Troco e fac. Felipe Ca.mr.rrio, 1.38 -^ 48 0962.
VÒLKS 63" e 64rvendo"~_T7rs"ü

?oo F>nc"r ,Av- Aut/usto Severo,292--_>_~ Tel. 52-8484 e 527937
VOIKS 1967 - VftlMvêôrMvl
equipados. Vendo ou Iroco e financio. Rua Francisco Real n.o

93"Ó238"tJ1J 
~ T°1- Bnnt,U 23S

VOLKSWAGEN. 66, 2a. série, côívinho, ricamente equipado, urgente. R. Sao Luis Gonzaga, 341 -
Tel, 28-4177,
VOLKSWAGEN 64 e outro 63equipados, bonitos, urgenle,' mo-. t,vo viagem. R. São Luis Gon.

facilito"- cír ^3_ 341 - Tel. _28.4I77."" 
-. Pasto em VOLKSWAGEN 66 

~Câr 
pérola82

VOLKSV/AGEN 67"e GALAXIE~Ó7
modelo ôli, dono único. Vendo
um dos dois, 8 e 18, urgente
43-i340_- Assad.
VOLKSWAGEN,65-.-e-,;64__-- Dois
otímos carro-,, lindos, com ra
dio, R. Barato Ribeiro, 630-A -

VL-NDE-SE Volks ÓOfcom :2 000,00
ao entrada e restante em 9 paga-mènlot, Rua Lobo Júnior, 2148
Caso_de _Aíóveis_-_Manuel.
VOLKSWAGEN 66 ern Ótimo:esto.
do. Avenida Automóvel Clubr,
l02.1 casa.6?--'Cóelho-- Neto.
VENDE-SE Ford F'-3 1951,-.-NCrS
1_2£0,00; I Vauxball 1949 eslado
novo NCrí 1 100,00. Aceilo troca
e facilito. Ver rta Rur, Castro Me-
neses, 51-A - Brás de Pina -
tsta;ão - Sr. Lui- Silva.
VOLKS 63 - Tocio original últ.
o. rodúdo, possível troca. Ver
Domingos Ferreira, 207 port. eq.
Tel. 36-7549, Ricardo.
VOLKS

equipado, segurado, emplacado 68o mais novo do ono. Rua Libia,
|2, V, da Ponlia,

VOLKSWAGEN 59 .Vendo alemã. .novmho, sem balidas e 100% do
mecânica. Único dono. Emplaca.
do e^ segurado para 68. Telefone

iVOLKSWAGEN. 67 unlco dono cl18 000 km estado zero melhor
oferta, acima 7 850. Av. Prince-
sá- Isabel 300-709.
VOLKSWAGEN;2 novos,- 66 e tf,equipados, I dono, ult. sério o'/ 300 e 8 300 . vista, ou a pra-zo até 15 prcst. com entrada. Av
Copacabano, 245 apt. 605 Te'
17-2746. '
VpLKSWAGENv65Votimo-eilfldo"
passo contrato, prest. 230. Ent
3 600. Tel. 45-6172.

_ Vende-se 63 bom esta-
cio, urgência, motivo viagem, RuoM'--mco,_ 70, Sr. José portaria.

TAXI CHEVROLET 51, em perf.itõ
estado, pintura original. Aceito
troca t facilito, salde até 15 me
sos. Av. Suburbana, 9 991-C/D -
Cascadura.
TAXÍS VOIKS 64, novos - Von".
do, troco « facilito. Espstacula-
res, revisados. Rua 24 dt Maio,
254 - Tel, 48-0987._
TAXI — Compro. Pago f na-hora;
Volks.DK W^JSordmi. _Tol._4a-0987.
TAXÍ" VW 63 cl ;ta>iimetrõ-'Ca-
pelinha. Vendo. Sr. Coelho - Av.
Ataulfo Paiva, 1060 - Leblon -
Tol. 47-8631

VÕLKS 66 - P. rodado, lacrado
um dono, .em retoque. Ver Do.mingo. Ferreira, 219 port. possi-vel troca. Tratar Tel. 36-7549

VOLKS 63, superequipado, im-
Pt-cove) est., único dono, poucorodado, è vista, troco e fec. c/
2 400 ent., seldo 21 meses. R S
Francisco Xavier, 342, Maracanã.'
fei, 28-6J39.

VOLKS 63 - Entrada
550 - 64, entrada 780

65, entrada 890. Fi-
nanciado em 24 meses

superequipado. Vendo eu troco
por Volks. mais antirjo. Rua Ba.
rao de Bém Retiro, 69e.
VOLKSWAGEN 63764. 65 í6 -
Revisados em n| oficina, equipo-
dos. Vendo, troco, faculto. RuaBorao da Bom Retiro, 1115 — R,j
Guíí.

VW 66" - Nôvo, equipa-
do, NCrS 6 900 à vista.
Ver Rua Vise. de Pira-
já, 265 cj o porleiro ou
lelefones: Res.: 47-3930

Esc.: 22-3039 - Sr.
Luís.
Y,°.IKSWAGEN 42 _ P„rtcü|.7
vendo hom a vista em ólimo esta-
do. Rua Pará 85. Praço da Ban-
deira, Sr. Domingo». Tel. 48-1719
VOlKSWAGEN60,a:67..-.- Todo!em perfeito estado, pinlura ori-
gina!, radio, copos, calhas. Açoitotroco por Volks mais antigo. Fa.cilito saldo alé 15 mesos. - AvSuburbana, 9.991 -C/D, Cascadura

¦ -• "-.ie, esladenovo. Pouco uso. Único do-- equipado. Vermelho, gronáVendo ou troco menor valor. Ba
~F_ mesquita, 131
VÕLKS 64 -"""^Trãdã"
690, resto 24 prestações
H seguro total e garan-lia de 4 mil km ou 120
dias. - EMA AUTOMO-
VEIS. Av. Mem de Sá
,14-A. Junto R.^Passeio!

novo. Pouco uso. Único donoEquipado. Vendo ou t-ocr, Fi.nancio. ..Barüò de Mesquita 
'l3i

VOIKSWAGEN 1962 
~"Todo 

eqíii
pado, pronto para uso 2 000 deentrada o saldo aló 30 meses. -
fãi;_'íion-" Bonfim. 645-B, Tei.

',°S? d= eF'd'\ ° saldo <'<"™-
B'Ü-'Te?.Ua38Cl0,3:5e B°"''in1' 6"5'

VOLKSWAGEN 60, 62, 63764766- Todos equipados o revisado-,
. vendo e troco, paq. entrado, .al-

lul. cio 20 meses. R. 24 de Maio, 591.
JA — Sampaio.
VOLKS - Vendo usado' e equipo-
do carro alemão 60 — 59 — 62
Estado novo - Rua Roo! Grar.'«e/a, _366_—_SfliriueI.
VOLKSWAOEN - Cia., «ompra,
mosmo proc. rop. Pago hoi« di-nheiro s| les. 46-1259. Atendo ci.
oia -ea noite.
VOLKSWAGEN :67, 66, 65, 6463, 67, 61, 60 todo: revisados éequipados, linancia-se. Rua Di
Satamini, 156.
VOLKSWAGEN 1968 -0.km, Co^
cessionário Rio, ccm todas as oa-
r.inlias - Vendo ou Iroco menor

'Sí^:~ Parão do Mesquita, 131.
VQLKS Õ km'l2 voltr,'
vermelho. Vendo ou tro-
co. São Clemente n. 71.
Tel__46-6404^ (B
220S - 1965 - Cin» grafi,„_

, oslofamonto cimo claro, bances- soporados, 5 000 intrarla. Exposi.
çno: Leblon Motor S A — Av
Atlinlica, I 536-B

VENDO 
ymo lamiTreto, tâda equf-

pada, ótima de máquina, por ..
Ne/o$!£_B°0'_Trr',ar "Ua C"™
VOLKSWAGEN 64^1^1
Irada 690, resto 24 pres-

Áluga-se Volks
Sedan - Kombi
Com e sem moloiista.

tações cj seguro total e|Fellpe cle oliveira, i-d — t
garantia de 4 mil km ou157'4540'
120 dias. EMA AUTO-
MÓVEIS. Rua Barata Ri-
beiro, 99-B.

Rua

VENDE-SE CHEVROLET 55 ^TFrl
2 900 ou. troco por carro menor.Av. Brasil, 80-B - Mance'

VOIKSWAGEN"68, sistema .olétri.
. ¦  1966. Mui-
to bom estado. 6 000,00 entrada
e saldo em 24 mores. Rua Rio-
5Í!__.'?l0-_33' 'el. 22-7036,
VOl KSWAGEN 1963.:..-Excelente
estado, equipado, I 8CO.0O de en-
Iradfl e saldo em 54 meie;. Run
RMChúélo, .33,--te!..1 22-7036
VOLKSWAGEN 64 ty66,¦:: revi,.: dõW^ãrn plFlF.ísiT-dos. Vendo, troco e facililo, Icngo Vendo, trreo, facililo Áv Sn
praio. Rua do Russel, 32-A. Lgoi burbana,¦¦999], A e B"F9.FF 7_ VEMAGUET -61, motor' n6vo tf,ri*
VOLKSWAGEN 64 ,.Komtonn Ghü|,bo.. Vendo. "¦"
63, revUadoi, troco e- fai

VENDE-SÊ VÒLKS, ano-^^TiíS"
unico dono, nunca foi batido.'«ua Sao Clemente, 443-A - Oficmn, com Farias
VÕÍKS 1963 - Õlimo.estado":

Pdo^sr^-^gj^^d^r^""^^^^
D - Cascadura «(menore iuros). Troco. Rua Ma-
VÒLKSWAGFN-AÍ r- ' Barfòi' 72 - p- Bandeira.

Volkswagen
Carros novos, com rádio •

Rua Real Grandeza, 238. Te
26-9992 - 27-4348.

Esplanada e
Regente 1967

fa: Mito. Av.

sábados
Troco. Rua Marií! 18,00 hora".

P. Bandef

*°VER 51 -' Vendo o mais Un-
jcio da Guanabara -, Reformado,
;rarlio, roda livre e acessórios nor-
(mais. Troco. Vendo cl 1300 00de entr., prest. de 140,00. Rua
ITeodoro da Silva. 419^
Wm. 64 - Único dono - Fa-C!l^_-_ Rúa Conde Bonfim, 55.
RURAL 64. Entrada.650,
resto 24 prestações com

iseguro total e garantia
h| revisão. EMA AUTO-
[MOVEIS. Av. Mem de
Sá, 14-A. Junto R. Pas-•seio.
RURAL 64 2x4 ótimo esl. 67"ÕÕÕkm rod. Vende-se NCrS 4 600 00
pode trazer mec. R. Frei Cane.

rürai e mfyr-ãTTTi^l
mesmo precisando repares Pag
«".* ?"d:' *i vi!'*- H°i» 46-1259Í
Atendo de dio e à noite.
SIMCA! Firma compra~ã
vista paga na hora. 62 a

200, 63 a 3 700, 64 a
600, 65 a-5-600. Raa

24 de Maio, 332. - Tel
49-6976. (b

TAXI VW 62 ou 63 em 6limo
estado. Compro um para meu
uso. De_ particular para particular— Negócio à vista e sem inter-
mediários. Tel. 29-2716, chamar
Simões.

SIMCA 62 últ. série em exceíií-nal eslado geral. Vendo ou tro." P7Í[ carro m«nor. Sõo Clemen

TAXI Dkw'"67, óTimo .slãdíTííSl VOLKSWAGEN 63 - Lindo carro,
ródio, pneus novos, pronto po.| 

"^""i"1.0 
„J " viste _ou finan-

VOLKS 63 com 550 -
64 c| 720 - 65 cj 880
em 24 meses incluindo c' segur°/ revisão e
seguro, transferência e
n| revisão. Pronta entre-
ga. - Auto-Prazo — Rua
Conde de Bonfim, n.p
645-B. (B

* **w*r*m9 r_>iiww_* nu(V"| piUHIU Ud

ra trabalhar. Rua Barão é. Mes
quita, 1 091, com o Sr. Jorge,
Tol. 29-5739 ou 38-2064

TAXI DKW VÉMAG 62, 2 850,00
capelinha» rádio, quase nôvo —
Simca Chambord 61, capelinha,
ciuase novo. Saldo a comb. Tro-
co — Rua Mariz e Barros, 72 —
P. Ban de i ra.
TAXI DKW 65 - Licença;i68; se-
guro, tnxímelro aferido, pronio pjtrabalhar, 7 000 è visla - Tels.
22-2565 ou 22-5310 - Sylvio.

VOLKSWAGEN 64, 
"últ. 

série, equi-
psda, único dono. qrená. esl
üeral 100%. R. Carvalho Alvim!
529..C/: 19, não tem telefone.
VOLKSWAGEN 1963 - CoíímT-
ca, sup,!requipado, excelente es-
tado. Troco e fac. Felipe Cama-
rno, 138. Tel. 48-0962.

TAXI - Volks 62 - Capelinha -
I ano de praça. Vendo — NCr$
780O1_23-2243 F Anthero.
TAXI VOLKSWAGEN 

"Í962 
- Su-

perequipado. Eslado espetacular —
Vendo com 4 800 ou a combinar.
Rua do Russel, 450, nj mercearia.

SIMCA Jangada 65 - Tolalmen-
te reformada Vendo de particular
W>. Particular. Rua da Matriz,¦><>¦ Ver com porteiro, somentea larde.
SÍMCÃ - Ci». comp7_r~mS"^
piecisando reparos. Pag. ,m s/rosidoncia em dinheiro. 46.1259Atendo da dia ou de noile.
SIMCA 64. Entrada 490,
resto 24 prestações com
seguro total e garantia
nj revisão. EMA AUTO-
MOVEIS. Av. Mem de
Sá, 14-A. Junto R. Pas-
seio.

TAXI - GORDINI 65 -
Otimo estado, pneus no-
vos; pronto p| trabalhar.
Só à vista. R. Real Gran-
deza 74 - Tel. 46-6227.

Rua Conde
TAXI AERO WILLYS 64, estado
impecável, tudo 100%, supere-
quipado. Vendo c/ financ. 
longo prazo. Rua Barão de Mes- VOLKS 64 - Estado de O
quita, 174-A '

-r, ,-.r-™ u Tioia uií llll.in-
ciooo ale 20 meses. Troco me-
nor valor. Rua Barão de Mesquita,
125,íaléi18*hor«s. ¦'.
VOLKSWAGEN""», vendo, t^S
Volk. 66/67. Rua Torres Homem
150. Tel, 43-7770.
VOLKS 54|61, a partir de 1 ÕÕÓ
entfoda, _aldo em 18 meses, to-
dos excelentes, o toda prova,Rua_Dc.pmario Soares Filho, 387

transferência. Pronta en-
trega. — Av. Almirante

., ,—  .roce,
~J,|S_t*i'___?__l_l». Wl A B o

«T Lapa"0' 
"Ua d° R,«huel°. 

!VÕLW 66 -^feujpid*, 
SÍS

*.«;._.6timoíesl3do, equipai DiV n.'82'-°^ £'^F>'£„£"%
cio, troco, facilito com 2 OOO íiJrJ- - .¦''',,__ ; - 
:"' '¦'-'"-<:yr- '"-'y:- VÒLKS~"66"~~lnt7ãd"3 

y£L.KSWAGEN 65FF1
790, resto 24 prestações
ci seguro total e garan-tia de 4 mil km ou 120
dias. — EMA AUTOMO-
VEIS. Av. Mem cie Sá,
J4-A. Junto R. Passeio.

VbLKSWAGEN:55 e 59, 7 190oòl 
Und°5' EquiPado!- Total-

alemães, compl. novos' e oriql- 
men,e revisacios em nj oficinas.

nais, equips. Saldo a comb. Tro. Aceitamos trocas e facilitamos

fi'' Bondei^ 
* B°rr0r' 7i -." lonBO "'"°- p-™< S;A. -

V.ÒLKSVyAGÈN.63 e 64,' 1. 390.ÕÕ ^pf 
CRh'Y'ie,r.' 

. , .várias cores, equips,, novíssimos 
""= Bento Lisooa, 116. Abre-

oaldo p| crédilo direto (me- to 'abados e domingos ítt

VOLKS 67 — Único dono. Pouco
rociado, c/ rádio Blaupunkt; Ac
troca. Ficil. olé 24 meses p/ Cré!
dito Direto. Av. Meni cie Sá, 173

Tel. 52-5934.

Barroso, 91-A. (3

VOLKSWAGEN 1962, anil, supe-
requipado, excepcional eslado,
oonus novos elc. Treco e fac
Felipe Camarão, 138. Telefone
480962.
VOLKSWAGEN 1965, azui Ã07Z
fico, o mais novo da GB. Co-
pas e !íttcríis de Courvin, rá.
dio, rodai de luxo, excelente est.
Troco e fac. até 15 moses. Fe-
¦£e_Camarão, 138, Tel 48-0962

VOLKSWAGEN 63 - Otlmoíesta
do, equipado, à vista ou fac. ci
3 500 resl. a comb. Aroúio lú
ma, 47;

Estado de 0 km
saldo em 2

VOLKS 67
1 500 de entrada »
anos, nunca bateu.
Bonfim, 56°.

VOLKS 67, superequipado, pou-
qUIssfmo redado, em est. de isro,
a tâda prova, à vista, troco e
(ac. cl 3 500, saldo 21 meses.
R. S. Francisco Xavier, 342 Ma-
racanã. _JeJ._28.6S39.
VOLKSWAGEN" i W2 

"e^üi^iido" 
JÍÍrola carro de trato vendo a visla

lel._28-6540._ace.lo troca.
VOLKSWAGEN 1966,: azul ¦ allan-
tico único dono 26.000 km au.
tênticos c| livreto vendo a vista
ou troco.Jiel 28-6540.

yOLKSWAGENs)962;-.Vírla«:co.
res, equipados e revisados, foc.
com 2.3CO, presl. cie 26-t.OO -
C._dc 8onfim,_577-A - 58-3822.
VOLKSWAGEN I96H. (slnc), .gre^
ná, «quipado, Troco e fac, com
1.500, prest. da 264,00. C. do
Bonfim, 577-A - 58-3322.
VOLKS 64 - Olimo.ostado,. para
pessoa exigente, troco, facilito cl
1.500. R. Gonzaga Bastos 20 (co-
meça_n_B_rõo_de Mesquita, 380).
VÕLKS" 62 - 

"Excelentei 
estado,

troco, facilito c| 1.300. R. Gon-
zaga Bastos 20 (comece na Ba-
rõo_de_Me!quita 380).
VOLKSWAGEN _965-,-_.%--._-5ii|MÍ
equipado, estado de novo. Von-
do, troco, facililo alé 20 meses.
Ri S. Fcò.JXâvIer, 398, Maracanã.
VOLKSWAGEN ESPORTE"- Con".
versfvel lindo corro, tem capo-
ta de aço, otimo estado — NCrS
4.500. Rua Carvalho Alvim, 333,
loia I - Tijuco

TAXI FORD 52 - Pronto para ro-
dar, 6 cilindros. Todo original.
Rua Riachuelo, 159,
TAXI — Teimoso 65 — Vendo ur-
gente. Rua Marquês de Abran-
tes, 37, ap. 510.
TAXI (batido) - Chevrolet 51
Relógio Capelinha aferido no IPM— Vende-se. Tralar Rua Marcos
do Macedo, quadra 29, c| 3
Timóteo ou tel. 32-8171, r. 432~ Jorge — Guadalupe,

TEIMOSO 65 espetacular
estado. Vendo c| entra-
da e prestações de NCr$
107,00. Tratar Praia do
Flamengo, 180-B. — Tel
45-2044.

km.
modelo 65, 1 300 de entrada .
saldo em 24 meses. R. Condo
Bonfim, 569.
VOLKSWAGEN 1966 - CereiiTWi
so dono — Pouco uso. Equipado— Carro de rara conservação —
Troco ou facililo ató 24 meses
Rua Uruguai, 234
VCLKS 60 - Vendo em ótinTo
estado c| rádio, capas • laterais
em napa. Hoddock Lobo, 175, ao
201. Tel, 20-8693 - Sr. Hamilton.
VOLKSWAGEN 66 - Mod. 67,
vermelho superequipado, estado
de novo. Unico dono, desde 0 km— Troco. Facilito a longo prazo.Rua Barão de Mesquita, 174-C.
VOLKSWAGEN 67 - Otim? er-
todo, equipado, bege nilo, troco
e facilito. Rua Alfredo Pinto, 54,
ap. 201

VOtKS 65, 66 • 67, superequip.
Financio 24 moses p/ Crédito Di-
reto. Real Grandozo, 193, L. 1
• 2 — Aberto até 21 horas.
VOLKS 63, pérola, superequipa-
do, mecânica a toda provo. Fa-
cilito cl 2500, saldo a combinar.
í^e-_í-im__!^^jn?_8,' tel; 43-8393

VOLKS 62, superequipa d o~, raro
est. de conservação, a lôda pro-vo. a vista, troco e fac c/
2 000 en*„ saldo 21 meses.' R.5
Francisco Xavier, J42. Maracanã
Tel. 28-6839.

yOLKSWAGENí63"-;En-
trada 560, 64 entrada
760, 65 entrada 860. -
Restante financiado em
24 prestações iguais. Re-
visado cl seguro. Enlre-
ga imediata. AGENCIA
COPACAR. Rua Barata
Ribeiro, 147-A.
VOLKSWAGEN 62, 

"mod. 
63, uto

ióia, superequipado, á vista ou
facilito, ent. e prest. denlro de
suas possibilidades, sem fiador.
Rua_Barão do Mesquita, 125
VOLKS 61, 62, 63, equip., 

'.sta-

do novos. Financio 24 mesos plCrodilo Direlo. Real Grandoza,
193, l. 1 . 2 _ Aberto até 21 h.

UltiiVOLKS 
~62

requipado, pneus
dona - Tel. 47-9082

VOLKS 67" - Vendo 10 OCO kmemplacado e segurado, Côr p,'..rola NCrS 8 200, R. Marquês d„
.S._V_ccntei__a6,''409.
VOLKS 66 c| 

'3 
000,00 de- entra-

do, coni parcelas intermediárias
o o saldo a-c- 24 meses pelo Cré-
£-?,..?:'el° ac" Consumidor. -
DELSUL - General Polidoro, 81
Tel. 46-0831 cu Francisco Ota.^-™-_iVA_____Ji!,_i__?Li3.|0.
VÕLKS 65 c 2 000,00 ouTÒMCÕ
de entrada com parcelas inter
medianos e o saldo até 24 me.ies polo Crédito Direta ao Con-
sumidor DELSUL _ General Po-
lidoro, 81. Tel. 46-0831 ou Fran
—I__2?a__:_i_n_2___"-A- lel. 27-6340

100% revisada. Pequena)
entrada, longo prazo. —
Rüa:;Sãa;F. Xavier, 189.

ãTSie, supí , 
It.ámarátys, Rurais, Karmüni*

noves, únicaiGhias, Volks, Kombis, equipa-
•dos com rádio, ccm cu sem

Locadora Júnior
aluga 67

vrirRv-_TrrM~_n ' "a'°f com cu sçrr

1_5_55 _-J_onsucesso. "ao"'|93. Tels.: 46-3800 - 46-3136
VOLKSWAGEN .66 - li"í?i^7T_.~i'ili;'do a° Pineis Reaultur.
rie, superequipado, impecável -'
Vende-s» pela melhor oferta -
Tralar na Rua General Severiano,

VOLKSWAGEN 66 e 63,
ambos em ótimo estado.
Financio a longo prazo.
Ver Av. Princesa Isabel,! ' 

,- , ". ., ,
481 Tel >57 mn 'garantia; de 4-mil km-ou5/UMJ- -'120 dias. EMA AUTO-

VOLKSWAGEN 64 - VÍ7d7T__7ií
perfeilo estodo, preço a combinar- Iratar na Ruo General Sevcria-

wãFtftmrrn^dFdF^JFoo,
prestações de 46,80 mensais Fi-
nancio em 50 meses - R. Álfán-
íe5?'.JJ9"- l.°vandar.
VOLKSWAGEN 63 - Ultirâ série',lindo, 5000 fac. pag. rádio. Av,
Princesa Isabe , 386, cl 22 -
Sob. Teli 57-7039.

VÕLKS 65 - Entrada
790. - Resto 24 pres-tações c| seguro total e

Mercedes-Benz
LAPK-321. Vende-se, medé-

Io 1964, de 3,20 mt. entre-
eixos. Tração traseira e dian-
teira e carroceria de madrei-
ra. Maiores informações c c
Sr. ANTÔNIO BAR30SA pl lel.
23-5816. (p

VOLKSWAGEN 62, 63, 
"64"765,

6o, 67 - Impecável esiado geral.Vendo, troco, financio. Rua Paim
Pampiona, 700. Tel. 49-7852
Jacaré.

VOLKSWAGEN 1965,- equipado.'
i 980, e outro 64 por 5 580. Tro.
co per Aero 63 ou 64. Rua Ge
nerel Espirito Santo Cardoso, 326
Tijuco.

VOLKSWAGEN 63 ult, série, azui
lastcl, todo original, corn 52 000
.;m equip. emp. 69 e seguro
Rua Capitõo Solomão, 49 c| 6
PIF não telefonar pora vizinhos
VOLKSWAGEN 1966 grenat bem
equipado pouco rodndo vendo pc-Ia melhor oferla. 46-6740

VOLKSWAGEN 1960, qreniTííd
pado, • toda prova. NCr$ 1 500
ontrodi . 230, p/ mês. Av. Su
burbana, 10 033-D - Cascadura,

VOLKSV/AGEN 1962 Nc"r"$ 1 500
da sinal, restan le eté 24 meses
Pl cred. direto. Todo equipado,
otimo eslado. R. N. S. Lourdes
73. Graiaú; esla rua e em frenle
oo 20." D.P.

VÕÍKS S9, fronsf. 66, equipado
ot. «st,, a qualquer prova. 3 250
s/ ofortas. Lad. Gu.ir__ra._os, 3 __.
C. Velho, até às 12 horas
VOLKS 66, vidro largo. - Vende
urgente A visto. Ver na Rua Ba-
rota Ribeiro, 47, garagem.

VOLKSWAGEN 67 particular, só
a vista beje nilo; todo equipndo.
Tratar com porteiro. Rainha Eli-
zabeth, 613
VOÍKSWAGEN 64 NCrS 1 300 de
entrada saldo oté 24 meses p]cred. direlo otimo estado, todo
equipado. R. N. S. Lourdes 73.
Gra jau; esta rua term. nn B.
Bom Retiro 2593.

SKODA 59-60,- Em bom estadomecânico 100%, urqente, molivooulros negócios. Rua Vitor Mei-reles, 40. Est. Rocha.

A vista ou a prazo. Rua Cam-
pos da Paz, 246-A Rio Compri-
do, Borracheiro,

SKODA 52 - Excílen.7 estodo -Urgente, 900 mil à visto. Rua Vi-toriMel.eles.--40pEstar.in Riachuelo.

?óM_to 
8,r7y Ruf Paufo S«va"~Ãfoí-

SIMCA - Compro ur"
gente, pago imediata-
mente à vista. 65, 5 700
64, 4 800. Cia. necessita
vários. Tels. 22-4229 e
32-539!7Hb;^SANbRÀ;
SIMCÂ - Rally. Especial 65, ,s.todo d. 0 km. Jangada tl, Tu.
r? ít'_.5.íambord 6? - MECANI-
câ»«,R|.ll° _,lTDA' A«'oriiado
CHRYSLER - Rua Silva Vale, 440

Cavalcânt».
SIMCA 59, 61, 62, 63, 65 - lm"
pecivel eslado conservação. Ven-
do, troco, financio. R. Lino Tei.xeira, 97-A - Tel. 28.8974
SIMCA 67 - Recente - Estado
tr», 

n0V?' 
„?uP«req"ipada. Vendo,

9991 A b"0" 
AV< Suburban».

TAXI VEMAG, estado de nôvo.
Vendo, troco por Volks particular
e focilito - Rua Escobar,* 91 -
Sr. • José. /
TAXI VOLKSWAGEN. 1965^- ,lm-
pecável estado, único dono, eq.
ci ráçlio, capas napa, pronto pltrabalhar. Entrada partir 5 000 res-
!a"lo a'í 25 meses. Praça Onze,
t_?'.*-^iíl___2__!2___Al_L___i_2__J_°ras-
TAXI — Vollis., comoro. Pago 1
vista. Tol.: 4V-1357, Jorge, das 9
as 19 horas. Diariamente
TAXI VOLKSWAGEN 1963 - Su-
perequipado, estado de nôvo.
Vendo cl 5.000,00 ou a combi-
nar. Rua do Russel, 450, n/ bar
c/ Celso
VOLKSWAGEN - 59, 60, 61; 62'
63, 64, 65, 66, 67 e 68 _ nôvo!
com entradas desde 1 000, e o
saldo em pequeninas prestações
p! cred. direto. Trocamos. Rua
Conde de Bonfim, 40-A — Largo
da 2a.-Feira e Maris e Barros, 72
^Pça^Jiandeira^j-^TEXAS.
VOLKSWAGEN 66 com radloT^T
vermelha, ótimo estado. Preco a
vista 6 900,00. Rua Cirne Maia,
31. Méier,
VOLKS 65 - Estado nôvo - Só
o vista, a toda prova. Urgente.
Ruo Getúlio, 499 - Cachambi.

VOLKSWAGEN 64 - Otimo esto. mc-.es. o-a.-u

WrS°e o^nVS!.! IS1N W ' ™ <<'
1 at.™ v d,«í_«._,-.__. n.t.!__.'• a_, « entrada saldo ate 24 meses n.

TAXI - Volks óí, 2." série, l ow cie entraria e o restante emotimo estodo, pronto p| trabalhar. 2 anos. R. Professor Gabizo 86.BA virta ou a nm7n Rua r.ir,,. — fir Rati ti— Sr. Bjdija.
VOLKS 05 — Como nôvo, lindo
carro, rádio, 4 alto-falantes, ca-
pa courvim etc, Entr. 3 550 CO c
\_\de 350,00. Rua Conde Bonfim,
_________2___5____ .1003,

VOLKS 63, 64, 65 c| 550
720, 880, saldo em 24
meses com seguro, n|
revisão e transferido.
Entrega imediata. Pra-
zauto. Rua Dr. Satamini
172-B.  (3
VOLKSWAGEN 1967 - Vermelho,
superequipsdo. Facilito. S Fran-
cisco Xavier, 400 - Maroconã.

VENDE-SE Volkswaqen. Rua Fran
cisco Sá, 32 apl. 204. Posto 6.
das 8.30 as 18 horas. Manuel.

VOLKSWAGEN 64 - UltimTTé
equipado, facilito uma par... Rua Dr. Satamini, 172-A '-

Fone 54-3372
VOLKSWAGEN 65 superequip. im-
pecável esl. a todo leste i visla
Iroco e fac. c| 2 500 ent. saldo
4Im. R. S. Fco. Xavier 342. Ma-
racanã. tel. 28-6839.
VOLKSWAGEN 66 - Venci_7b^_
de tudo, verde fin. porte. — R.
jorres Homem, 150 — 48-7770.
VOLKS 64 - Ultime oérie nunca
oaieu ctimo de tudo unico dono vhl K<íWArl:*rTZT7 7^-*

VOLKSWAGEN 63 otimo- conser-
v_tçõo, equipado. Financio até 24
meses. 26-8214.
• v-.iv>*>>wb,i i__-w t-«\_.l^_ | /uv, Ul
entrodo soldo até 24 meses p.cred. direto, olimo estado. Mod.
67, todo equipado. Pouco rodado,
p. b. branca. R. S. Clemente,
195-F. Ac. troca,

VOLKSWAGEN 61 - En-
trada 550, 63 entrada
560, 64 entrada 760. -
Restante financiado em
24 prestações iguais. Re-
visado c| seguro. Entre-
ga imediata. AGENCIA
ACÁCIA. Rua General
Urquiza, 117, Leblon

VOIKS - Impecivol, 60, íl, 63,
65 no seguro, emplacado, licen-
ciado. Ent. 1 500, saldo 96,00
mensais. Só no Salão d» Auto*
moveis de Caxias. Prara de Pa.
ofuador. - Av. Rio-Petrópolis
n.° 1 499.
volKS 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66
• *7, todos no seguro s licencia-
dos, livres • desembaraçados. Ent.
1800,00 soldo 102,00 mensais. -
So no Salão d» Automóveis. Rua
Almerinda Freitas, 36, j/ 401 -
Madureira.

VOLKSWAGEN 62 todo equipado,
unico dono fino trato com livre-
to. Raul Pompéia, 149. Trati
com porteiro

VOLKSWAGEN 1967 azul (TÕÕÕ
km, equip. e um 66, mod. 67,
15 000 km um só dono, m. equip.
Rua Francisco Otaviano 51-B. -
Vendo, troco e financio
VOLKSWAGEN 1968 zero, cor pe-rola. Vendo financio e aceito
troca. Rua Francisco Otaviano. 51
VOLKSWAGEN 63 lerceira seriei
vermelho, equipado, bonito car-- Tel. 36-6418
VOLKSWAGEN (olemão) conversi-
vel, azul, todo forrado de napa,
preto, radio Blaupunkt, pneus no-
vos, totalmente equipado, lindo
carro paro moça. 3 650 a visto.
Rua Aires Saldanha 24 Com portei-ro Dionisio.
VPLKS 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65Í
66. 67 - Equipados, impecável
estado conservação. Vendo Tro-
co. Financio. Rua Lino Teixeiro,
97-A. Tol. 2R.R974

Barros, 420.

VOLKSWAGEN 66, superequipa.
do, bom de tudo, vendo, troco,
focilito. Av. Suburbano, 9991-A

VOLKS 59 superequip. lindo a
rdo exame excepcional est. àrista troco c fac, c| 1 600 enlr.

"}d° 21 m. S. S. Fco. Xavier,
342-:— Maracanã-;^. Tel. 28.6839.
VOLKS 65 - Verm. multo eqüi-
pado p. rodado troco K.-Ghia ou
lac. com 2 500 o 300 pl m Ru?
Ibituruna, 11, ap. 312, esq. M-BJ_I?.__^d_l.J_LÍ.L___lZ_ho___il.__
VOLKS — Compro ur-
gente, pago imediata-
mente à vista. 66, 6 900
65, 6 400; 64, 5 600;
63, 5 400. Cia. necessita
vários. Tels. 22-4229 e
32-5397. D. SANDRA.

MÓVEIS. Rua Barata 'Ri-
beiro, 99-B.

Chrysler 68
C] I 000 km. Garantia ab-

soluta. Superequipado. Aceita-

mos troca. Financiamos saldo

a longo prazo. REDI S'A.

VOLKS 68, bege nilo, 4 000 km
íodaii!0_i' ns 0ilra,1,ia> emplacado
68, b.b. vendo à vista ou troco
- fac. c| 4 000 entr. saldo ató
24 meses. R. 24 de Maio, 316 -
48-2701.

VOLkS 63 — Excepcional estado
capas de courvim, carro que es
teve parado dois anos. Rua Ba-
!S2-__ Flamengo n. 50, ap. 505. Rev rhrvder P,,„ R„„._-. i-
VOLKSWAGEN,1967--12M0km 0n,° L'
rodados equipado. Vendo e faci-' Av.."Mem', 

de: Si; 48.
VOLKSWAGEN 60, ó"l, 62,-r 63,
64 e 65, pelo crédito direto, sení
correçõo monetária. Entrado des
de NCrS 2 000,00 e prestações ,
partir da NCrS 172,00. Vend"-
mos em 10, 15, 20, 25 ou 30
meses. Av, Almirante Barroso,
91-A - Tel. 42-6138.
VOLKS 67 _ Equipado c| rádio
religioso, vende R. Hilário de Gou
veia, 50.
VOLKS ó3 bam equipado, ótimo
estado de conservação. Rua Mães-
tro Francisco Braga n.o 380 -" Peixoto.
VOLKS 62, 63, 66, 66 modelo
67. Diversas cores, Superequipa-
dos. Vendo c/ financiamento a
longo prazo. Rua Barão de Mos-
quita, 174-A
VOLKSWAGEN 68' - Passo mime-
ro baixo, fundo mútuo SAOEX.
Aceito troca por csrro nacional.
Pago diferença á vista. Telefone
46-5477,

VEMAGUET 1962 -Vendo ótiTÍTÕ r.T - -'
estado gelo pneus novos à vista',,!, j^..,

•VOLKS 63 — Equipado com rádio
e capas com laterais ótimo esta-
do. Aceito oferla. R. Cônego To.
bias, 13 — Meier — Frente à es-
lação.
VEMAG 1966 - Plrticõlar. V.n.
do. Tratar na Rua Câmara tp» n .
192 ou telefonar para 920803, p
manhi_e|_Sr. _ARAUJO.
VOLKSWAGEN - Comp77T"pí.
go na hora «m su* residência —
Tol. 48-6288 i-.-luIs:

VOLKSWAGEN"' 1963" - Enlí
2 500,00; 62, entr. 2 300,00; 60,
ontr. 1 700,00, todos revisodos,
longo praio. Aceitamos s1 carro

entrada, financiado atá 20 me-í, „
sos, Rua Sõo Francisco Xavier n. horas. — RotOT StereO
254-B, em frente ,o Cológi, Mi- SJlOp.JelMÓ-Ó^T^

VEMAGUET 1961 - Ení~Í""20ò'"vCLKSWAGEN 67 - Várias coTJT
rovisado, aceito s| carro c| en-fíocíos «Quipadcs e revisados para
trada, financiado a?é 20 mesas Pront;i entrega. Faço troca e faci-
— Rua São Francisco Xavier n oi lílo. Rua Haddock Lobo, 335, eté
254-B, em frente ao Colégio Mi.!20 h:r"

boa, 116. Aberto sábados e

domingos até 18,00 horas.

Simca
angada 64

Excepcional — Conservação
impecável. Equipada. Aceita-
se troca e facilita-se — Tel
25-8651.

VOLKSWAGEN 63, 64,
65, 66 e 67. Várias cô
res. Entrada a partir ds
1 300,00 sem despesas.
Saldo até 24 meses (cré-
dito direto), r- Entrega
imediata. Rua Real Gran-
deza, 74-B, de 8 às 20

— ...-_H -j^.v |jiitva ttuvua ü
NCr$_.)3 000.00. Tel._28.ó540 __
VOLKSWAGEN 62", 63,
64, 65, 66 e 67. Entra-
da desde 470,00 resto
24 meses. Av. Prado Jú-
nior, 290-A. (B
VOLKS 1966 - Estodo excepcio'-
nal, equipado, mecânica a qual-
guer prova. Vendo ou troco o
finoncio. Rua Francisco Real, 1955- Bangu - Tel. Bangu, 238 e
CETEL 93-0238. __
VOLKS 62 - Unico dono, rariT-
sima conservação, superequipado,
rádio etc. Ent. 2.000, saldo prest.
280. R. 1. Março, 7, 6.» and,
_. 605. Dr. Morais — 31-4024 e
31-2687- Depois das 11 hs.

Bem equipado óti-VULK5 0*i -w,.. &_^ui|/auu un-
mo estado de conservação. Rua
Décio Vilares, 6. B. Peixoto com
porteiro

VOLKS 65 - 
"Entrada

790, resto 24 prestações
c| seguro total e garan-
tia de 4 mil km ou 120
dias. - EMA AUTOMO-
VEIS. Av. Mem de Sá,
14-A. Junto R. Passeio.
VOLKSWAGEN 1967 - VÍrtTTT
ribe, 14 000 km. Unico done -
Equipado, i vista 8 300. Aveni.
das Pasteur n. 184, apto. 705, —
após 17 horas

VEMAGUET 63, 64, eslado de
novas, 100%, superequipadas. —
Vendo c/ financiamento longo
prazo . Rua Barão de Mesquita,
1/4-A e B.
VENDE-SE Volks 68 OK ou acel-
Ia-se troca a tralar na Rua Sáo
Clemente, 71.

VENDO Galaxie 67, branco com
ast. vermelho. Perfeito estado —
NCrS 10 000,00 de entrado e res.
to a combinar. Tal. 56-7896 —
Alexandre

VOLKSWAGEN 65, es-
tado de nôvo. 2 500 sal-
do a combinar. Rua Pro-
fessor Gabizo, 250. Sr.
Nelson

VOLKSWAGEN 66/67 (modelinho)
único dono. Vendo. Rua Viscon-
de de Figueiredo, 31. Tijuca. Tra-
tar c. Dr. Wilson.
VOLKS 61 Síncron. Vendo à vis-
ta, Equip. Pneus novos. Máqui-
na 100%. Rua do Russell, -104

702. Após as 14 horas.
• wtL._w «__>3, ú*í, ó3, óó e o/ • ¦-
Várias cores, equipados, vendo,
troco e financio. Rua Conde dé
Bonfim, 66-A. Tel. 34-9909.

VOLKSWAGEN 67 e 66 - Várias
cores, superequipades, c/ garan-
tia e revisões. Faço troca e faci-'ilo. Rua do Bispo, 47.

AUTOPEÇAS E REVEND.
ACESSÓRIOS

PLAGA: ..MILHAR.-- Permuta-ie'
placa 4019, 200 mil uroente - R
üiíiS?'—4LIí___ ~ Sr- Rubem!
TAXIMETRO CA>ELINHA c/ pio-ca, vendo ou troco p/ carro par-ticular. Tr. na R. Nervol de Gou-
veia, 77&Ttl.-._ 29-8033. _..Quintlnii_
TAXIMETRO Capelinha - Vende-
se — Tratar Pôslo Gasolina. Pra-
ça Mauá.

VOLKSWAGEN 61 - Ulrima série
c| rádio, tranca, capas, cor grená,
emplacado 68 e seguro. Rua do
Bispo, 47.

VENDE-SE uma carroce-
ria Ford F-600 ano 1961
— Ver à Av. Suburbana,
301.
VOLKSWAGEN 60. equip., ótimo
estado, equip., fac. c! 1 800. -
Troco. Rua 24 de Maio, 19. Tel.
28-7512. São Francisco Xavier.

Volvo 958
Vende-se o mais nôvo do

Rio — Único dono, com rá-
dio, pintura nova. Rua Bam-
bina, 65, loia — Sr. PEPE.

TAXrCAPÉLINHÀ - Vendo e ins-
talo garantido, documestos em
ordem. Oficina autorizada Taxirei
^_Rua Ibiro n. 10 — Jacaré.
TAXIMETRO MARCX"CÃPEIÍNHÃ",
seminovo completo, com redução,
mesa e bigorrilho. Preço 800 00
Rua Milton n. 12 - Ramos.
TOCA-FITAS Muniz, para carro,
mod. M-12 — Sem uso. Stéreo,
r,'-e- 8 P'slas< quatro falantes -
NCrS 400,00, Fone 25-8B46.

EMBARCAÇÕES -
MOTORES MARÍTIMOS
BARCO de pesca e passeio, esto-
do de novo, casco todo em per-feito estado c! cobina licenciado
para 20 pessoas e com todas ar.
oxiqénoas da Capitania. Molor
Buda 4 cilindros 45 HP a óleo e
diversas peças sobressalcntJs —
Vende-se, tratar pelo tel. 575325.
MOTOR Buda Maritimo, 4 cilin-
dros 45 HP a óleo eslado devtNDE.SE Austin conversível 52 nôvo c reversão 2 pl 1 - Ve„- Tratar Rua Humaitá, 174 - Tel. ¦>-¦- ' • 

26-2554 - Aiíredo.
VOLKS OU KhM.B! - ¦_..-,¦-.-: =
mesmo bntido ou precisando 

'"re-

paro. Pagamento à vista. Rua Joa-'WOLINETE
quim Palhares, 395 " ¦ ¦ 
48-5605,

- _.v.v v. iLibisiiu ____. pj i — ve
I. de-se. Tratar pelo tel. 57-5325.

= ESPORTES
nws jvo"|i','«i-ii"i.i ¦- importado sueco
TelefoneiMod. Bobby 4Z, para barco,

Imelhor. 90,00. 37-6778.


